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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการ
 จัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา	พ.ศ.	....	 
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 กำหนดนิยามคำว่า	“หนังสือสัญญา”	หมายความว่า	ความตกลงเป็นหนังสือระหว่าง 
รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ	รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	
ซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
	 ๒)	 กำหนดให้การจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	อันได้แก่หนังสือสัญญาดังต่อไปนี้	ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย	หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
	 	 (๔)	 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง
  (๕)	 หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
  ท้ังน้ี	ไม่รวมถึงหนังสือสัญญากู้เงินหรือค้ำประกันเงินกู้ที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทย 
ทำขึ้นตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะหรือเป็นการทั่วไป	เพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้ 
อำนาจดำเนินการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว	แต่ในกรณีเป็นการจัดทำหนังสือสัญญาอ่ืนที่มิใช่หนังสือสัญญา 
ดังกล่าวข้างต้น	ให้เป็นไปตามขั้นตอน	วิธีการ	และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
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 ๓)	 กำหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่ มิได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการ 
ทำความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ	รัฐต่างประเทศ	องค์การระหว่างประเทศ	หรือหน่วยงาน 
ของรัฐต่างประเทศ	ให้มีผลเช่นเดียวกับหนังสือสัญญาตามข้อ	๒	รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการ 
จัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
เจรจา	การเผยแพร่กรอบการเจรจาดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	การจัดให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและแนวทางป้องกันแก้ไขดังกล่าว	ตลอดจน 
การเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญา	
	 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีต้องเสนอหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการลงนาม 
ในกรณีที่หนังสือสัญญามีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนามโดยไม่ต้องแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันในภายหลัง									
และในกรณีมีหนังสือสัญญาที่มีผลใช้บังคับเมื่อมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันก่อนแสดงเจตนาให้ 
มีผลดังกล่าว	ให้คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	โดยการเสนอ 
หนังสือสัญญาต่อรัฐสภานี้ให้คณะรัฐมนตรีเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือสัญญาให้ประชาชนทราบ
ตามวิธีการที่กำหนด
 ๔)	 กำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่หนังสือสัญญาท่ีมีผลใช้บังคับ	การจัดให้มีการศึกษาผลกระทบ 
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา	รวมท้ังมาตรการแก้ไขหรือการเยียวยาผลกระทบดังกล่าว	ตลอดจน 
การจัดให้มีฐานข้อมูลหนังสือสัญญาเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญา	แต่ทั้งนี้	 
การดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาใดที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยยังมิได้แสดงเจตนา 
ให้มีผลผูกพัน	ให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ี และให้ถือว่าการดำเนินการท่ีได้ทำไปแล้วเป็น 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

 เรือ่ง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
 และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ 
 ยุติธรรม พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	 
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ	และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	รวม	๒	ฉบับ	และให้ส่งสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้แยกโครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าท่ีในเร่ืองการปฏิรูป 
กฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมออกเป็นร่างกฎหมายคนละฉบับ	เพื่อความชัดเจนและ 
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วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
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สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	พร้อมทั้งให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 
และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบัน
 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่ 
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	คือ
 ปรับปรุงบทนิยามคำว่า	“สถาบัน”	โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนา 
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	โดยให้สถาบันดังกล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคลและให้ 
ถือว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย	ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์ของสถาบันและ 
เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติของสถาบันให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงที่ทำขึ้นเมื่อวันที่	 
๘	สิงหาคม	๒๕๕๐	และได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยแยกบทบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์ของสถาบันและ 
เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติออกจากกันเพ่ือความชัดเจน	พร้อมท้ังเพ่ิมเติมเอกสิทธ์ิของสถาบันในการได้รับ 
บริการด้านการส่ือสารและเง่ือนไขในการจำหน่ายและโอนทรัพย์สินท่ีได้รับยกเว้นอากรเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับ	Article	๔	และ	Article	๗	ของความตกลงดังกล่าวด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	(ฉบับที่	..	) 
พ.ศ.	....	ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รับไปพิจารณาร่วมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....	 ท่ีประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเสนอ	เพ่ือรวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ท้ังน้ี	ให้รับข้อสังเกตของ 
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาประกอบด้วย	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายจากเดิมที่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า	
๑๐,๐๐๐	คน	โดยให้มีการดำเนินการเข้าชื่อ	ตรวจสอบชื่อที่อยู่	และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอ 
กฎหมาย	โดยเพ่ิมเติมในส่วนของหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	ตลอดจนได้เพ่ิมเติม 
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา	รวมทั้ง	ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการที่ผู้ใดกระทำการใดโดย 
ไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย	เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถใช้สิทธิเข้าช่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
หรือขัดขวางการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการปุ๋ย	เพื่อให้สามารถกำหนดราคาปุ๋ยได้	
กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งปริมาณ	สถานที่เก็บ	ต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	และการอื่นใดเกี่ยวกับปุ๋ย	รวมทั้ง	
กำหนดท้องที่หรือระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศของคณะกรรมการปุ๋ย	กำหนดหน้าที่ของผู้รับ 
ใบอนุญาตกรณีคณะกรรมการปุ๋ยได้กำหนดราคาปุ๋ยโดยผู้รับใบอนุญาตต้องขายปุ๋ยไม่เกินราคาที ่
คณะกรรมการปุ๋ยกำหนด	ตลอดจนเพิ่มเติมอัตราโทษของผู้รับใบอนุญาตที่ขายปุ๋ยเกินกว่าราคาที่ 
คณะกรรมการปุ๋ยกำหนดหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการปุ๋ย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอน
 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
 ๑)	 กำหนดบทนิยามศัพท์คำว่า	“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ” “ผู้มีสิทธิลงคะแนน 
เสียง” “ผู้บริหารท้องถิ่น”  “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”	 และ	 “นายอำเภอ”	 ในกฎหมายว่าด้วย 
การลงคะแนนเสียงฯ	ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ	และมีความครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น
	 ๒) ปรับลดสัดส่วนผู้เข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	โดยให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
ตามที่กำหนด	และเม่ือมีการย่ืนคำร้องดังกล่าวแล้วกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือไม่สามารถถอนช่ือของตน 

๒๐
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ออกจากบัญชีผู้เข้าชื่อได้	ตลอดจนได้กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งข้อกล่าวหาและการทำคำชี้แจง 
ข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในระยะเวลาทีก่ำหนด	โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แจ้งให้ผู้มีชื่อในบัญชีผู้เข้าชื่อแต่ละคนทราบเมื่อได้ดำเนินการยื่นคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว	้
แต่ในกรณีที่จำเป็นอาจขยายเวลาได้ไม่เกิน	๒	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	๑๕	วัน	และให้อำนาจผู้ว่าราชการ 
จังหวัดวินิจฉัยคำร้องและคำคัดค้านด้วย
	 ๓)	 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อ 
ถอดถอน	และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชื่อตามข้อ	๒	 
และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	 ๔)	 แก้ไขข้อความในบัตรลงคะแนนเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	และปรับลดสัดส่วนจำนวน 
ผู้มาลงคะแนนเสียงที่มีผลต่อการถอดถอนบุคคลให้พ้นจากตำแหน่งลงจากเดิม	ตลอดจนห้ามมิให้มีการ 
ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวเพื่อไม่ให้เกิดความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าชื่อหรือลงคะแนนเสียง	ทั้งนี้	
ในระหว่างที่รับคำร้องดังกล่าว	ห้ามมิให้กระทำการใด	ๆ 	ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดได้รับคำร้องจากผู้มีสิทธิเข้าชื่อจนถึงวันประกาศผลการลงคะแนนเสียงการถอดถอนของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 โดยการเลิก 
รับบุตรบุญธรรมที่เป็นเด็กนั้น	กำหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาเยียวยา 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ในเบ้ืองต้นก่อน	และกำหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรม 
ยังมีหน้าท่ีเสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็กด้วย	ท้ังน้ี	ร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ยังได้กำหนดโดยให้ถือว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคีแห่ง 
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ	มีผล 
เป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย

๒๑



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
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	 ๒)	 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง	ขู่เข็ญ	ใช้กำลังประทุษร้าย	ใช้อำนาจครอบงำ 
ผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจ	หรือเป็นคนกลางกระทำการชักจูงโดยให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือ 
ประโยชน์อย่างอื่นที่มิควรได้	 เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและกำหนด 
โทษผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว
 ๓)	 ให้มีการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม 
ของผู้ ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	รวมท้ัง	ได้กำหนดในเรื่ อ งการขยายระยะเวลาการจดทะเบียน 
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 ในกรณีที่ มีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจจดทะเบียนรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรมได้	กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน	๓	เดือน
	 ๔)	 ได้แก้ไขอัตราโทษปรับผู้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือพาหรือ 
จัดส่งเด็กออกไปนอกราชอาณาจักร	 เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดย 
ไม่ได้รับอนุญาตให้เหมาะสม และให้ผู้กระทำความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๖	มาตรา	๑๘  
หรือมาตรา	๑๘/๑	นอกราชอาณาจักร	โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหายต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ทั้งนี้	ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๑๐	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	มาใช้บังคับอนุโลม

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
 ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	
 เพ่ิมบทนิยามคำว่า	“ผู้บริหารท้องถ่ิน”	เพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน	แก้ไขจำนวนผู้มีสิทธิ 
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน	โดยปรับลดจำนวนลงจาก	“จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง”	เป็น	“จำนวน 
ไม่น้อยกว่า	๑	 ใน	๕	หรือไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐	คน”	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น	รวมทั้งได้เพิ่มเติมเรื่องการเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน	โดยกำหนดว่าจะ 
เสนอได้เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐและแผนพัฒนาท้องถิ่น	และมีคำรับรองของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	ตลอดจน	แก้ไขรายละเอียดในคำร้องขอให้ประธานสภาท้องถ่ินดำเนินการให้สภาท้องถ่ิน 
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	ซึ่งคำร้องขอดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสาระของร่างข้อบัญญัติที่ประสงค ์
จะตราข้ึนอย่างชัดเจนเพียงพอ	โดยประชาชนไม่ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติเสนอมาพร้อมกับคำร้องขอด้วย 
เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระเกินควรแก่ประชาชน

๒๒
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 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ตามที่ 
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	คือ
	 แก้ไขบทนิยามคำว่า	 “โรงงาน”  “ตั้งโรงงาน”	 และ	 “ประกอบกิจการโรงงาน”	 ให้มีความ 
ชัดเจนและครอบคลุมการตั้งโรงงานที่ไม่ใช้เครื่องจักร	 ตลอดจนการประกอบกิจการบางชนิด	 โดยให้ 
การแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่	๒	นั้นให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว	 
ซ่ึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวกท่ี	๒	รวมท้ัง	ปรับปรุงบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการอุทธรณ์คำส่ังต่อรัฐมนตรีให้ครอบคลุมถึงคำส่ังไม่อนุญาตให้ขยายโรงงานหรือคำส่ัง 
ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยาย	ปรับปรุงอำนาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ 
กำหนดให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามชนิดหรือคุณภาพที่กำหนดหรือนำไปใช้ในกิจการ 
ประเภทที่กำหนด	ยกเลิกอำนาจการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่	และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
โดยมีสาระสำคัญ	คือ	กำหนดให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรสามารถกำหนดอายุของหนังสือสำคัญแสดง 
การจดทะเบียนเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของเคร่ืองจักรได้	โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนิน 
การจดทะเบียนเคร่ืองจักรได้และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่	รวมทั้ง	ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค	 
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการประเมินราคาเครื่องจักร	แก้ไขเพิ่มเติมบท 
กำหนดโทษ	และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(ฉบับที่ 	..) 
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอำนาจในการประกาศผลการ 
ตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ประชาชนรับทราบ	ซึ่งได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(กมอ.)	โดยให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และประธาน 
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สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นภาคเอกชนและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 
และได้กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ังก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับปฏิบัติหน้าท่ี 
ไปได้จนกว่าจะครบวาระ	
 ท้ังน้ี	 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดและแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยอ้างอิงข้อกำหนด 
หรือมาตรฐานของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศก็ได้	โดยการกำหนดหรือแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว 
จะตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำหนด	และไดก้ำหนดในกรณขีองการสิน้อายุ	
การต่ออายุของใบอนุญาต	และการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการมีคำสั่ง 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	รวมท้ัง	กำหนดหลักเกณฑ์การนับเวลาส้ินอายุของใบอนุญาตท่ีออกให้ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ตลอดจน	แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต	โดยให้เรียกเก็บครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่ง 
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความมุ่งหมายและหลักการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ โดยเพ่ิมข้อความว่า “ความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม” และตัดข้อความคำว่า “ขั้นพื้นฐาน” ออก โดยเพิ่มข้อความว่า 
“เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”	ทั้งนี้	ได้กำหนดให้บุคคล	ครอบครัว	องค์กรชุมชน	
องค์กรเอกชน	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 และสถาบันสังคมอื่น	 มีสิทธิในการจัดการศึกษา	 
โดยได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ	ให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ 
หรือเอกชน	การศึกษาทางเลือกของประชาชน	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ	 ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแนวการจัด 
การศึกษา	โดยเพิ่มข้อความคำว่า	“หน้าที่ เอกลักษณ์ของชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 
ค่านิยมอันดีงาม”
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้รับ 
ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
 ๑)	 กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การแจ้งข้อเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้างโดยให้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องภายใน	๖๐	วัน	ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลงและขยายระยะ 
เวลาการเริ่มเจรจา	 หลักเกณฑ์การนับระยะเวลา	 รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาทแรงงาน 
ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน	ตลอดจนการดำเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงาน	
	 ๒)	 กำหนดให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องสามารถร่วมกันทำเป็นหนังสือ 
แจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้ยุติการไกล่เกลี่ยเพื่อกลับไปเจรจาหาทางตกลงกันเองได้	 
โดยได้ปรับปรุงองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	และให้ลูกจ้าง 
ซึง่เปน็ผูบ้งัคบับญัชาทีม่อีำนาจโดยตรงในการจา้ง	การเลกิจา้ง	การใหบ้ำเหนจ็	หรอืการลงโทษ	เปน็สมาชกิ 
ในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอื่นได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
	 ๓)	 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อร่วมประชุมหรืออบรมหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการไตรภาคีตามที่ราชการกำหนด	ตลอดจนเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล 
ในคดเีกีย่วกบัแรงงาน	แตท่ัง้นี	้หา้มมใิหน้ายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งเพราะเหตทุีล่กูจา้งกำลงัดำเนนิการเพือ่ 
จัดต้ังสหภาพแรงงานหรือใช้สิทธิปิดงานในส่วนของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางคน 
อันเป็นการเลือกปฏิบัติ	รวมท้ัง	ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่าง 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างทีเ่กิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องมีผลบังคับ	รวมถึงการใช้บังคับโดยผลของ 
กฎหมายตามมาตรา	๑๒	วรรคสอง	ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	  
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