
 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๔๕ 

 

 

 
 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  สํานักกฎหมาย 

  
  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๐

 
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีสาระสําคัญ
คือ แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติ
ควบคุ มคุ ณภาพอาหารสั ตว  (ฉบั บที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยปรับเปลี่ยนบทกําหนดโทษ 
บางมาตราเพิ่มเติมจากโทษจําคุกใหมาเปนโทษปรับ
แทน และกําหนดใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับคดีที่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษปรับและจําคุกไมเกินหนึ่งป 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับความเห็นของสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี 
ที่เห็นวา นิยามคําวา "อาหารสัตว" ใน (๒) อาจมี
ความหมายกวางโดยรวมถึงยาบางประเภทหรือ
สารเคมีบางชนิดที่นํามาผสมไปพิจารณาดวย แลว
สงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป 

 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุ 
ย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เสนอ  และคณะรั ฐมนตรี ขอรั บมาพิ จารณา 
กอนรับหลักการแลวเห็นวาวัตถุประสงคของราง
พระราชบัญญัติฯ ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ และ
มีบทบัญญัติที่ซ้ําซอนกับกฎหมายหลายฉบับที่ใช
บังคับในปจจุบัน รวมทั้งรางกฎหมายที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ไดแก 
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. .... จึงไมมีความจําเปนที่จะตองจัดทําราง
พระราชบัญญัติในเรื่องนี้แตอยางใด   

 
 

  

 
 ๙  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๖ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๕๐ 

  
เร่ือง ร างพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมั ติหลั กการตามที่ กระทรวง

ยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดเกณฑอายุขั้นตํ่าของเด็ก 
ในการรับผิดทางอาญา และเกณฑอายุขั้นสูงในการ
พิจารณาใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การลด
มาตราสวนโทษลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งรวมทั้ง
กําหนดเกณฑอายุขั้นสูงของเด็กในการพิจารณา 
ลดมาตราสวนโทษ หรือการเพิ่มโทษ แหงประมวล
กฎหมายอาญา 

๒. อนุมั ติหลั กการตามที่ กระทรวง
ยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุ
ใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งรองขอตอศาลใหมีคําสั่ง
ใหแยกกันอยู แกไขบทสันนิษฐานความเปนบุตร
โดยชอบดวยกฎหมายของมารดา โดยกําหนดเหตุ
ยกเวนในกรณีกฎหมายอื่นบัญญัติไวใหเปนอยาง
อื่น แกไขเกี่ยวกับเงื่อนไขของบทสันนิษฐานความ
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา และภาระ
พิสูจนในคดีฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวย
กฎหมาย ใหหนาที่ในการพิสูจนตามเงื่อนไข (๑) 
ถึง (๗) เปนของผูที่ถูกกลาวอางวาเปนบิดา แกไข
การมีผลของความเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดา รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับ
อํานาจปกครองผูเยาวกรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมของ
ผูเยาวตายลง 

และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห งชาติ  
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
๑.  อนุมั ติหลักการตามที่ กระทรวง

วัฒนธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ 
คือ ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ บางมาตรา 
อาทิ การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดมีส วนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน  
การกําหนดเขตโบราณสถานตอเนื่อง การกําหนด
มาตรการการควบคุมการสงหรือนําโบราณวัตถุที่มี
แหลงกําเนิดในตางประเทศเขาในราชอาณาจักร
ไทย และการกําหนดเขตคุมครองโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ที่อยูบนหรือใต พื้นน้ํา พื้นทะเลสาบ  
พื้นทะเล ไมวาในทะเลอาณาเขตเขตตอเนื่อง  
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือไหลทวีป เปนตน  

๒.  อนุมั ติหลักการตามที่ กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แหงชาติ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
หลักเกณฑ แนวทางในการคุมครองจดหมายเหตุ
แหงชาติ จดหมายเหตุ และจัดวางระบบการ
รวบรวมจดหมายเหตุแหงชาติ  จดหมายเหตุ 
รวมทั้งการคุมครอง ปองกัน มิใหถูกทําลาย  
คา สง หรือนําออกนอกราชอาณาจักร และการ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๗ 

 

สงเสริมหรือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดใหมีหอจดหมายเหตุ  

และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมี
ระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรอง
ของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
ไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัด 
และมีประสิทธิภาพอันเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและ
ขอสังเกตของสวนราชการที่ เกี่ยวของกรณีที่ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีมีบทบัญญัติใหมี  
"เจาพนักงานคดี" จะสงผลใหมีการเพิ่มบคุลากร อีก
ทั้งการจัดต้ังแผนกคดีผูบริ โภคขึ้นที่ศาลแพง  
ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัด 
และศาลแขวง จะสงผลใหเกิดหนวยงานขึ้นใหม 
ไมนอยกวา ๑๔๘ แหง ตองเพิ่มบุคลากรและ
คาใชจาย ซึ่งเปนภาระงบประมาณในระยะยาว  
จึงขอใหพิจารณาความเหมาะสมและความพรอม 
ในการดําเนินงานตามสภาพแหงคดี รวมทั้ง
พิจารณาการใชทรัพยากรดานบุคลากรใหเปนไป
อยางประหยัด มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ภารกิจ ไปพิจารณาดวย แลวสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  

  

เร่ือง  รางพระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่

สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร าง
พระราชบัญญัติปาชุมชนพ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณา
แลว โดยปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เกี่ยวกับ
การใหสถาบันการศึกษาหรือองคกรเอกชนหรือ
บุคคลที่ตองการเขาไปศึกษา คนควา วิจัย หรือ
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชน
สามารถดํ า เนิ นการได โดยขออนุญาตต อ
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด ควรมี
มาตรการควบคุมที่เขมงวด เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 
ปาชุมชนมิใหตองถูกบุกรุกทําลายมากเกินไป 
ดังนั้น ความในวรรคสองของมาตรา ๔๖ จึงควรเปน
การบัญญัติหามมิใหบุคคลใดเขาไปศึกษา คนควา 
วิจัย หรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในป าชุ มชน เ ว น แต จ ะ ได รั บ อนุ ญาตจาก
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดแลวเทานั้น 
รวมทั้ ง ได เพิ่ ม เ ติ มบทกํ าหนดโทษสํ าหรั บ 
ผูที่กระทําการฝาฝนไวดวย ทั้งนี้ ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการ
แกไขโดยดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๘ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๐ 

  
 

เร่ือง ร างพระราชบัญญั ติ พัฒนาท่ี ดิน  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอรางพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน เพื่อ
ปองกันการนําพื้นที่บริเวณที่มีความลาดชันและ
พื้นที่สูงมาใชประโยชนเพื่อการเกษตร และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  

 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยให
แกไขระยะเวลาการประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง
หรือบัญชีสองทายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหประกอบ
ธุรกิจนั้นตอไปได ตามรางมาตรา ๑๐ วรรคสอง (๑) 
และวรรคสี่ จากเดิม "สองปนับแตวันที่พระราช-
บัญญัตินี้ใชบังคับ" เปน "สามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ" และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
          ทั้ งนี้  ใหส งคืนรางพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (นายสมชาย 
สกุลสุรรัตน และคณะ) เปนผูเสนอที่คณะรัฐมนตรี

ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติ
บัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา พรอมทั้ง 
สงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตาม
ขอบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ 
ขอ ๑๑๑ ดวยวาคณะรัฐมนตรีเห็นดวยในหลักการที่
จะใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว เพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 
โดยไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติธุรกิจ 
ของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและจะไดเรง
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยเร็ว จึงขอให
ชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไปกอน เพื่อจะได
พิจารณาพรอมกับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอราง
พระราชบัญญั ติส งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ โดยกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการใน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ ยวกั บสิ ทธิ ประโยชน และความคุ มครอง 
คนพิการ เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้ง
ใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๔๙ 

 

อันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ 
ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติระบบบริการ
การแพทยและสาธารณสุขฉุกเฉิน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ให
มีกฎหมายวาดวยระบบบริการการแพทยและ
สาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อเปนกรอบในการพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหไดมาตรฐานอยาง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
เปาหมายในการลดอัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ จากการเจ็บปวยฉุกเฉินของประชาชน
ไทย และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณา

กอนรับหลักการ จํานวน ๑๐ ฉบับ ไปยังสภานิติ
บัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา พรอมทั้งสง
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตาม
ขอบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ 
ขอ ๑๑๑ ดวย วาคณะรัฐมนตรีเห็นดวยใน 
หลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเปน
การยกเลิกบทบัญญั ติที่ เลือกปฏิบั ติตอบุคคล 
เพราะความแตกตางของสภาพทางกาย  

สําหรับรางพระราชบัญญัติอีก ๙ ฉบับ ไดแก 
รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น เห็นวายังไมสมควร
แกไข เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน 
มิไดเลือกปฏิบัติตอผูมีกายทุพพลภาพ แตคํานึงถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เปนหลัก    

 
 

 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเสนอราง
พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

แลว โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราช-
บัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหการทําสวนปา
ครอบคลุมถึงไมทุกประเภท และใหนําที่ดินที่มี
ใบอนุญาตแผวถางปาตามกฎหมายวาดวยปาไม
เฉพาะ เพื่อการทําสวนปามาขึ้นทะเบียนเปนสวนปา
ได รวมทั้งยกเวนคาภาคหลวง คาบํารุงรักษา และ
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไมและ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๐ 

 

กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติสําหรับไมที่ไดมา
จากการทําสวนปา และยกเวนใหการเก็บหา คา มีไว
ในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่บรรดาของปาตาม
กฎหมายวาดวยปาไม และกฎหมายวาดวย 
ป าสงวนแห งชาติ เฉพาะ ถ านไม  เปลือกไม  
ยางไม หนอไม หวาย ครั่ง รวงผึ้งน้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง 
กลวยไม และเห็ด ในสวนปาสามารถกระทําไดโดย
ไม ต องขออนุญาตจากพนั กงานเจ าหน าที่  
ไมตองเสียคาภาคหลวง และคาบํารุงปา และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป    
 
เร่ือง ร างพระราชบัญญั ติ การประปา 
สวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอรางพระราชบัญญัติการ
ประปาสวนภูมิภาค(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสําคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใหการประปา
สวนภูมิภาคสามารถขยายโครงการเดิมหรือริเริ่ม
โครงการใหม กําหนดอัตราราคาจําหนายน้ําประปา 
และจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ โดยไมตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน ตลอดจน
ใหการประปาสวนภูมิภาคสามารถเพิ่มทุนหรือ 
ลดทุน และกูยืมเงินหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดเปน
จํานวนเงินเพิ่มมากขึ้น และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนา
กฎหมาย ป ๒๕๔๙ ของกระทรวงพาณิชย 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
หลักเกณฑ เกี่ ยวกับขั้ นตอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ระยะเวลา และคาธรรมเนียมใหม
ให เหมาะสมยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้  ให ตัดร างมาตรา ๕ 
(เพิ่มเติมมาตรา ๕/๑) ที่กําหนดใหเงินคาธรรมเนียม
ที่ไดจากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาให
นําเขากรมทรัพยสินทางปญญารอยละ ๕๐ ไปใช
จายเปนทุนชวยเหลืออุดหนุนกิจการและการ
ดําเนินงานของกรมทรัพยสินทางปญญาในดาน
ตางๆ ออก และสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติสถาบันวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไทยชั้นสูง พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอราง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทยชั้นสูง พ.ศ. .... และสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมเปนรางฉบับเดียวกัน
กับรางพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดใหมีสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
ชั้นสูง เพื่อทําหนาที่หลักในการประสานงานเพื่อ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๑ 

 

กอใหเกิดความรวมมือ และสรางความเชื่อม่ันใน
ระดับสากลอันมีผลกระทบต อแรงจู งใจของ
สถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาในตางประเทศใน
การเขามารวมมือกับสถาบันในประเทศ แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 
เ ร่ื อง  ร างพระราชบัญญั ติว าด วยการ 
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติลักการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอราง
พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายรองรับ
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และกําหนด
มาตรการที่จะดําเนินการกับบุคคลซึ่งไดกระทําผิด
เกี่ยวกับการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. .... 
  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม 
ม ติ คณะก ร ร มก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เ รื่ อ ง เ สน อ 
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมี
กฎหมายวาดวยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนการ
ประกันโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอ 
สภานิ ติ บั ญญั ติ แห ง ช าติ ต อ ไป   ทั้ ง นี้ ใ ห
กระทรวงศึกษาธิการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสม และเปนสากลที่มีการใชใน

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย แ ล ะ โ ด ย ที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนงานดาน
การจัดการเทคโนโลยี เพื่ อคนพิการอยู จึ งให
ประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในสวนที่
เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะในสวนของสถาบัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการและ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ    
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงาน 
ไปทําท่ีบาน พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามม ติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงาน
ไปทําที่บาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน 
เพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานไดรับความเปนธรรม
จากการทํางาน และใหสวนราชการ พนักงานตรวจ
แรงงาน สามารถเขาไปตรวจตรา ดูแล ในการให
ความคุมครองแกผูรับงานไปทําที่บานได และสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอดังนี้  
            ๑.  อนุมั ติใหถอนรางพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....  
ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และ 
            ๒.  อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... ที่ได
ปรับปรุงแกไขใหม โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม การจัด



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๒ 

 

องคกร และการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม 
ใหสอดคลองกับระบบการบริหารราชการของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และใหเหมาะสมกับ 
สภาวการณ ในป จจุ บั น  และส งสํ านั กงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิ จารณากอนเสนอสภานิ ติบัญญั ติแห งชาติ
พิจารณาตอไป  

 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอรางพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย
มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดย
การกําหนดใหการจัดหาลูกจางตางดาวใหนายจาง
ในประเทศเปนสวนหนึ่งของการจัดหางานและสราง
บทบัญญัติอันจําเปนขึ้นใชบังคับ และกําหนด
หมวดการขออนุญาตและการอนุญาตเปนหมวดการ
จัดหางานในประเทศ การจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ และการจัดหาลูกจางตางดาวให
นายจางในประเทศใชรวมกันแทนการอนุโลมใช 
สรางความมั่นคงของหลักประกันการดําเนินธุรกิจ
จัดหางาน โดยใหอํานาจนายทะเบียนสั่ง
เปลี่ ยนแปลงหลักประกันกรณีที่ ข อเท็ จจริ ง
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปนเหตุใหหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารไมสามารถบังคับใหชําระหนี้ไดเต็มจํานวน 
และกําหนดสัดสวนของหลักประกันการดําเนิน
ธุรกิจในสวนที่เปนเงินสด รวมทั้งเพิ่มอํานาจหนาที่
แกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง และ
กําหนดใหการเรียกรองตอผูรับอนุญาตจัดหางาน
อยูในอํานาจศาลแรงงาน ตลอดจนเจาหนาที่มี
อํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีใหแกคนหางาน และ
สรางระบบการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหเปน
เอกภาพ และใหส งสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  

  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอรางพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ
คือ ปรับปรุงพระราชบัญญั ติการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยกําหนดกระบวนการ
ประกาศงานที่ใหคนตางดาวทําได และจํานวน 
คนตางดาวที่จะอนุญาตใหทํางานนั้น ๆ โดยยกเลิก
บทบัญญัติการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดงาน
หามคนตางดาวทํา ปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตทํางานโดยนําสภาพขอเท็จจริงเปน
ตัวกําหนด เพิ่มบทบัญญัติอันเหมาะสมเกี่ยวกับ
หนาที่ของนายจางซึ่งจางคนตางดาวทํางานใน
กิจการของตน รวมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจในการจับกุมหรือควบคุม
ตัวผูกระทําความผิด และกําหนดใหอํานาจอธิบดี
กรมการจัดหางานมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดใน
ฐานความผิดที่ไมรุนแรง และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  

 
  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๓ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐
 
เร่ือง ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ช า ชี พ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ รั บทราบตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิ ติบัญญั ติแห งชาติ เสนอมติ 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ลงมติไมรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ และราง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
นายอําพล จินดาวัฒนะ กับคณะ เปนผูเสนอ   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติใหอํานาจปฏิบัติการ
เก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือสินคาโภคภัณฑ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอรางพระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อสินคา
โภคภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ 
คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังผูวาการคนหนึ่ง และ
ผูวาการสํารองอีกคนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานในคณะ
มนตรีผูวาการตามที่กําหนดไวในความตกลง
กองทุนรวม รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง- 
การคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร าง
พระราชบัญญั ติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก  
พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแลว โดยแกไขเฉพาะราง
มาตรา ๖๖ (๑) จากเดิมที่กําหนดวา "ทุนประเดิม 
ที่รัฐบาลจัดสรรใหจํานวนยี่สิบลานบาท" เปน  
"ทุนประเดิมที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดสรร
ใหจํานวนยี่สิบลานบาท" และสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... 

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
กฎหมายวาดวยลูกเสือเพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปโครงสรางระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรายไดของคณะลูกเสือแหงชาติ อํานาจ
หนาที่ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา การจัดต้ังคายลูกเสือ 
ประเภทและตําแหนงของลูกเสือ วินัย เครื่องแบบ 
ธงของลูกเสือ เหรียญลูกเสือและการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ และบทกําหนดโทษ และสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  

  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๔ 

 

เร่ือง  ร างพระราชบั ญญั ติ หอการค า  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
สมาคมการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร าง
พระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑.  ร า งพระราชบัญญั ติ หอการค า  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดต้ัง การเขาเปน
สมาชิก และการดําเนินกิจการของหอการคา อาทิ 
การตัดบทบัญญัติที่กําหนดผูบริจาคเงินใหแก
หอการคาสามารถนําเงินที่บริจาคไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดตามจํานวนที่กรมสรรพากรประกาศ
กําหนดออก เปนตน และ 

๒. รางพระราชบัญญัติสมาคมการคา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดต้ังและการ
ดําเนินกิจการของสมาคมการคาใหมีความคลองตัว
ยิ่งขึ้น โดยยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดใหสมาคม
การคาที่มีสมาชิกซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเกินกึ่ง
จํานวนของสมาชิกทั้งหมดตองจัดต้ังและดํารงอยู
ไดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และใหสมาคมการคา
สามารถใหเงินหรือใหกูยืมเงินแกพนักงานของ
สมาคมการคา เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงานของ
สมาคมการคาไดเชนเดียวกับหอการคา ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวและสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหาร
ราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
วาดวยการบริหารราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมในดานเงินรายได

และคณาจารยจัดต้ังหนวยงานเพื่อใหการศึกษา 
และทําการวิจัยในสาขาตาง ๆ เพิ่มขึ้นได โดยจัดต้ัง
เปนหนวยงานภายใน และใชเงินรายไดของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เอง ในการดําเนินการ และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เร่ือง การตรวจสอบการ
กระทําท่ีกอให เกิดความเสียหายแก รัฐ  
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือขยาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแก
รัฐ ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อดําเนินการตาม
ประกาศคณะปฏิ รู ปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข  ฉบับที่  ๓๐  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหแลวเสร็จ โดยไมใหมีอํานาจหนาที่
รับเรื่องใหมมาดําเนินการเพิ่มขึ้นอีก และหากมี
เรื่องอาจคางดําเนินการอยูในวันที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพนจากตําแหนง ใหโอนเรื่องไปยัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอํ านาจหน าที่ เช นเดี ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๕ 

 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาด
ไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สภากาชาดไทยเสนอ  โดยมีสาระสํ าคัญคือ 
กําหนดใหสภากาชาดไทยเปนหนวยงานสาธารณะ
กุศล มีฐานะเปนนิติบุคคลโดยไดรับการอุดหนุน
เงินงบประมาณรายจายโดยตรง และรายไดของ
สภากาชาดไทยไดรับการยกเวนไมตองนําสง
กระทรวงการคลัง และใหใชจายเพื่อกิจการของ
สภากาชาดไทยโดยเฉพาะ โดยมีระบบการรายงาน
และตรวจสอบอยางชัดเจน โปร งใส รวมถึ ง 
การเปลี่ยนแปลงผูรักษาใหม ใหสอดคลองกับ
สถานการณ ป จจุ บั น  และให ส งสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ (กรณีราง
พระราชบัญญัติการแพรภาพและกระจาย
เสียงสาธารณะ พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติการแพรภาพและกระจายเสียง
สาธารณะ พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (นายสมชาย แสวงการ กับคณะ) เปน 
ผูเสนอ ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอน 
รับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กําหนดเวลา พรอมทั้งสงขอสังเกตของคณะ-
รัฐมนตรีไปเพื่อประกอบตามขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอ ๑๑๑ ดวยวา ราง
พระราชบัญญั ติดังกลาวยังไมมีความชัดเจน
เพี ย งพอ ว า สถ านี โ ท รทั ศน ข อ ง รั ฐ ที่ ร า ง
พระราชบัญญัตินี้ประสงคจะควบคุมดูแลจะตองมี
การจัดต้ังขึ้นใหมหรือเปนสถานีโทรทัศนของรัฐ 
ที่มีอยูเดิม และอาจสงผลกระทบตอภาระดาน
งบประมาณของประเทศ เนื่องจากการกําหนดให

สถานีโทรทัศนของรัฐมีหนาที่ในการแพรภาพและ
กระจายเสียงสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรและ
หามมิใหหารายไดจากการโฆษณา อยางไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีเห็นดวยในหลักการที่จะจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการแพรภาพและกระจายเสียง
สาธารณะซึ่ งอยู ระหวางการดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และจะไดเรงนําเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาโดยเร็วจึงขอใหชะลอการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภานิติ
บัญญัติแหงชาตดิังกลาวไวกอน เพื่อจะไดพิจารณา
พร อมกั บร า งพระราชบัญญั ติ ที่ เ สนอโดย
คณะรัฐมนตรีตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ (กรณีราง
พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ ใหสงคืนราง
พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (นายกงกฤช หิรัญกิจ กับคณะ) เปน 
ผูเสนอ ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการ ไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กํ าหนดเวลา  และให รั ฐมนตรี ประจํ าสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล) 
ประสานงานกับรัฐมนตรีว าการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา พิจารณารางพระราชบัญญัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ตรวจพิจารณา
แลว เพื่อจะไดสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิ จ า รณ าพ ร อ ม กั บ ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ 
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (นายกงกฤช 
หิรัญกิจ กับคณะ) เปนผูเสนอ ตอไป   
 
 
 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๖ 

 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
คาปลีกคาสง พ.ศ. .... และมาตรการเรงดวน
ในการแกไขปญหาธุรกิจคาปลีกคาสง 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอดังนี้  

๑.  อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง พ.ศ. .... ซึ่งได
ปรับปรุงแกไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๐ แลว ในสวนของบทนิยาม "ธุรกิจ" 
คุณสมบัติตองหามของกรรมการกํากับดูแลธุรกิจ
คาปลีกคาสง องคประกอบ วาระและอํานาจหนาที่
ของกรรมการ มาตรการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกคา
สง การลงโทษทางปกครองและบทเฉพาะกาล และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และ 

๒.  เห็นชอบมาตรการเรงดวนในการ
แกไขปญหาธุรกิจคาปลีกคาสง เกี่ยวกับการชะลอ
หรือยับยั้งการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกคาสง

สมัยใหมไวกอน โดยใหกระทรวงมหาดไทยใช
อํานาจตามกฎหมายที่มีอยู ไดแก กฎหมายวาดวย
การผังเมือง และกฎหมายวาดวยการควบคุม 
อาคารในการชะลอหรือยับยั้ งการขยายสาขา 
ของธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหมในระหวางที่ราง
พระราชบัญญัติฯ ยังไมมีผลใชบังคับ โดย
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป   
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมครอบครัวเพื่อเปนกลไกและ
มาตรการในการสงเสริมครอบครัวใหเข็มแข็ง และ
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   

 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการบริหาร 
หน้ีสาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  
แกไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใหการบริหารและจัดการหนี้ 
สาธารณของประเทศมี ความคล อง ตั วและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศใหมีความกวางขวาง มั่นคง
และตอเนื่อง สอดคลองกับวิวัฒนาการตลาดการเงิน
และสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิ ติบัญญั ติแห งชาติพิ จารณาตอไป รวมทั้ ง
ขอสังเกตวา กระทรวงการคลัง และธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนองคกรภาครัฐที่สําคัญในการออก
ตราหนี้ภายในประเทศ หนวยงานทั้งสองควร
ประสานการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับตราสาร
หนี้ใหสอดคลองกัน และควรสงเสริมและพัฒนาตรา
สารหนี้ของเอกชนใหมีความเขมแข็ง ไปพิจารณา
ดําเนินการดวย   
 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๗ 

 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอรางพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่แกไข
เพิ่ มเติมจากร างที่ สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยปรับปรุงเกี่ยวกับ
กระบวนการเขาสูตําแหนง ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่
ของกํานันผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่และ
สอดคลองกับสภาวการณของประเทศ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ (กรณี 
รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญั ติ ยกเ ลิกพระราชบัญญั ติทุ น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติ
บัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา พรอมทั้ง 
สงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบตาม
ขอบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญัติแหงชาติ  
ขอ ๑๑๑ ดวยวา การยกเลิกพระราชบัญญั ติ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมมีมาตรการ
รองรับสําหรับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจที่ได
ดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการ จะทํา
ให เ กิ ดผลกระทบต อการดํ า เนิ น ง านของ
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจที่ไดแปลงสภาพ
ไปแลว หรืออยูระหวางดําเนินการ ซึ่งเคยไดรับการ
รับรองไว ในพระราชบัญญั ติทุนรัฐวิสาหกิจฯ 
นอกจากนี้  การยกเลิ กพระราชบัญญั ติทุ น

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนด
มาตรฐานในการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศ และเมื่อใดที่รัฐบาลประสงคจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ก็จะตองเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
ตอรัฐสภาเปนคราว ๆ ไปนั้น จะทําใหการแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจขาดความเปนเอกภาพและ 
ไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
 
เร่ือง  ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการ (กรณีรางพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กําหนดเวลา พรอมสงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปเพื่อประกอบตามขอบังคับการประชุมสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ ขอ ๑๑๑ ดวยวา คณะรัฐมนตรี 
ไดมี มติอนุมั ติหลักการร างพระราชบัญญั ติ 
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และจะไดเรงนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยเร็ว จึงขอใหชะลอการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดังกลาวไวกอน เพื่อจะไดพิจารณาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ตอไป    
 
เร่ือง ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ี
คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการ (กรณีรางพระราชบัญญัติสงเสริม
ครอบครัว พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว พ.ศ. .... ที่
คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไป



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๕๘ 

 

ยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา 
พรอมทั้งสงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ขอ ๑๑๑ ดวยวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
หลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว  
พ.ศ. .... ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเสนอ และขณะนี้อยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยจะไดเรงนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยเร็ว จึงขอใหชะลอการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดังกลาวไวกอนเพื่อจะไดพิจารณาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ตอไป    
 
เร่ือง  ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ท่ี คณะรัฐมนตรี ขอรับมาพิจารณาก อน 
รับหลักการ (กรณีรางพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เร่ือง การตรวจสอบการ
กระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ....) 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ใ ห ส ง คื น ร า ง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง 
การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับ
หลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน
กําหนดเวลาพรอมทั้งสงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี

ไปเพื่อประกอบตามขอบังคับการประชุมสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ขอ ๑๑๑ ดวยวา คณะรัฐมนตรีได
มีมติอนุมั ติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทํา
ที่กอให เกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่  ๓๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และขณะนี้อยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยจะไดเรงนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยเร็ว จึงขอใหชะลอการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดังกลาวไวกอนเพื่อจะไดพิจารณาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ตอไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    




