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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 และการพลังงานทหาร พ.ศ. .... 
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัอิตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศและการพลงังาน 
ทหาร	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญ	คือ	ได้มีการกำหนด	บทนิยามคำว่า	 
“อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร” “คณะกรรมการ” “กรรมการ”	โดยการ 
กำหนดให้มีคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	ประกอบด้วยรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม	เป็นประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหน่ง	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 
ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	และกำหนดให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวง	มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
การพลังงานทหาร	การร่วมทุน	ร่วมการงาน	การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด	รวมทั้ง 
ให้มีการจัดตั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
การพลังงานทหาร

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 กระทรวงกลาโหมเสนอว่า	กระบวนการยุติธรรมทางทหาร	เป็นการอำนวยความยุติธรรม
ทางกฎหมายประการหนึ่ง	แม้จะได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๘	
เพื่ออำนวยความยุติธรรมแล้วก็ตาม	แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการใช้บังคับมาเป็น 
เวลานาน	ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	 อีกท้ังยังไม่เป็นการรับรองต่อสิทธิและเสรีภาพ 
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ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรองรับไว้	ประกอบกับ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญหลายประการ	ดังนั้น	 
จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวบางมาตรา	เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปใน 
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน	จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์ไท พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์ไท	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวง 
กลาโหมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญคือ	 ได้กำหนดให้มี เหรียญพิทักษ์ไท	 ใช้อักษรย่อว่า	พ.ท. 
เพื่อพระราชทานแก่ทหาร	ตำรวจ	ข้าราชการ	หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างทหารในการต่อสู้ 
ป้องกันราชอาณาจักร	หรือกระทำการปราบปรามการก่อความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ	 
โดยได้กำหนดลักษณะของเหรียญพิทักษ์ไท	และให้เหรียญพิทักษ์ไทดังกล่าวมี	๒	ช้ัน	ซ่ึงในแต่ละช้ัน 
กำหนดให้มีการพระราชทานแก่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและได้รับสิทธิต่าง	ๆ 	ตามที่ 
กฎหมายกำหนด	ตลอดจนให้ตกทอดแก่ทายาทได้ด้วย	ทั้งนี้	กำหนดให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมี 
คุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์ไทก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับย่อม
มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์ไทตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบัน 
 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	
ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอ	และใหน้ำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	ซึง่มสีาระสำคญั	
คือ	ให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล	และให้ถือว่า 
สถาบันดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย	และมีสิทธิได้รับเอกสิทธิ์ในการรับบริกาด้านการสื่อสาร 
ไม่น้อยกว่าท่ีรัฐบาลให้แก่องค์การระหว่างประเทศอ่ืน	ๆ 	ในประเทศไทยและได้รับยกเว้นภาษีทางตรงฯ 
อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีทั้งปวงสำหรับการนำเข้าและส่งออกวัสดุอุปกร
ณ์	สิ่งของ	และยานพาหนะตามจำนวนที่สมควรซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน								
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					 ทั้งนี้	ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้รับเอกสิทธิ ์
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะที่เรียกเก็บจากเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ในการทำงาน	อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้าของใช้ในครัวเรือนและ 
ของใช้ส่วนตัว	แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะฯ	พร้อมทั้งยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ทะเบียนคนต่างด้าว	โดยให้รวมถึงคู่สมรส	บุตร	และญาติซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย	 
รวมทั้ง	ได้กำหนดเงื่อนไขให้การจำหน่าย	จ่าย	โอนบรรดาสิ่งของที่ยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด 
อัตราศุลกากรและภาษีนำเข้านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย	

 เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
 ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่สำนักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 (๑)	 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๑๗
  (๒)	 กำหนดให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย 
ฝ่ายพลเรือน,	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	กระทรวงกลาโหม	 เป็นองค์การ 
รักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร,	และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 
เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ	โดยให้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมาย 
กำหนดไว้	
	 (๓)	 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของตน	 
และมีอำนาจแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย	ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึง 
ส่ิงท่ีเป็นความลับของทางราชการ	และในกรณีท่ีเห็นเป็นการสมควรหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจขอให้ 
องค์การรักษาความปลอดภัยช่วยตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
ช้ันความลับตามท่ีกฎหมายกำหนด	และกำหนดให้การมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้ยึดหลักการจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น	ทั้งนี้	ได้มีการ 
กำหนดชั้นความลับออกเป็น	๓	ชั้น	คือ	ลับ	ลับมาก	และลับที่สุด
	 (๔)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	เรียกโดยย่อว่า	
“กรช.”	ประกอบด้วย	รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
โดยตำแหน่ง	โดยให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	และให้ 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
	 (๕)	 กำหนดหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล	โดยกำหนดให้มีการ 
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคล	และการรับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึง 
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ	โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับความ 
ไว้วางใจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ	กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
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การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	โดยให้คำนึงถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้น	และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ	
ได้แก่	การจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย	การกำหนดมาตรการและการสำรวจ	และตรวจสอบ 
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการการรักษาความปลอดภัย 
ในการประชุมลับ	การละเมิด	การรักษาความปลอดภัย	การลดหรือยกเลิกชั้นความลับ	ทั้งนี้	ได้กำหนด 
บทเฉพาะกาลรับรองสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๑๗	ไว้ด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและ
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา	 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้นำเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	“ข้าราชการ 
ฝ่ า ยพล เ รื อน” 	 ขอ งพระร าชบัญญั ติ เ ห รี ยญจั ก รม าลาและ เหรี ยญจั ก รพร รดิ ม าล า 
พุทธศักราช	๒๔๘๔	ให้ครอบคลุมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ	องค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ	และตามกฎหมายต่าง	ๆ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” 
 ความผิดเก่ียวกับศพ ความผิดเก่ียวกับการคุกคาม และแก้ไข
 อัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	(กำหนดบทนยิามคำวา่	“เจา้พนกังาน”	ความผดิเกีย่วกบัศพ	ความผดิเกีย่วกบัการคกุคาม	
และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)	ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	 
และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ไปประกอบการพจิารณาอกีครัง้หนึง่	แลว้นำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	ซึง่มสีาระสำคญัคอื 
ได้มีการเพิ่มบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน”	เพื่อกำหนดความหมายของคำว่าเจ้าพนักงานให้มีความ 
ชัดเจนและสะดวกในการตีความมากขึ้น	และเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับศพ	รวม	๔	ฐานความผิด	 
ได้แก่	การกระทำชำเราศพ	,	การกระทำอนาจารศพ	,	การกระทำให้ศพเสียหาย	และการดูหมิ่น 
เหยยีดหยามศพ	เพือ่เปน็การคุม้ครองเกยีรตยิศ	ชือ่เสยีงของผูต้ายและญาตขิองผูต้าย	รวมทัง้เอาผดิกบั 
การกระทำอันมิบังควรต่อศพ

๒๖



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

	 ทั้งนี้	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 ๓๙๗	 ให้ครอบคลุมถึงการกระทำผิดในที่รโหฐาน	
การคุกคาม	การกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ	และการกระทำโดยอาศัยเหตุ
ที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ	รวมท้ัง	ได้ปรับปรุงความหมายของความผิดลหุโทษและอัตราโทษปรับ 
สำหรับความผิดลหุโทษให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวรรคแรกของ	
มาตรา	๒๖	แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
ทั้งฉบับในเรื่องสถานะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งเป็น 
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	หรือ	 
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
 และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป
 กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัริวมหลกัการของรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมาย	พ.ศ.	....	
ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ	ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ 
ยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๙	เขา้ดว้ยกนัเปน็กฎหมายฉบบัเดยีว	ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ	 
แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษา
 ความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
 และมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
	 คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	โดยได้อนุมัติหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา	โดยได้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และความเห็นของส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย	แลว้ใหน้ำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	และรบัทราบ 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้

๒๗



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

	 ๑)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ	พ.ศ.	....
	 	 (๑)	กำหนดบทนยิาม	“ทา่อากาศยาน”	“กจิการทา่อากาศยาน”	“เขตทา่อากาศยาน 
ควบคุม”	“คณะกรรมการ”	“กรรมการ”	“กรรมการผู้อำนวยการใหญ่”	“พนักงาน”	“ลูกจ้าง”	และ	 
“เจ้าพนักงาน”	โดยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยานการควบคุม	การปรับปรุงและการให้ 
ความสะดวก	ความปลอดภัย	และการรักษาความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยาน	รวมทั้ง 
ออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานแก่กิจการท่าอากาศยาน	
	 	 (๒)	กำหนดให้ประธานกรรมการ	และกรรมการของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	 
(มหาชน)	เปน็เจา้พนกังาน	และใหเ้จา้พนกังานมอีำนาจในการควบคมุผูก้ระทำความผดิตามทีก่ฎหมาย 
กำหนดในเขตท่าอากาศยานควบคุม	จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	และให้การกระทำ 
ความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาด้วย
	 	 (๓)	กำหนดให้พนักงานหรือบุคคลที่พนักงานมอบหมายมีอำนาจดำเนินการเพื่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน	โดยในกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 
ไมป่ฏบิตัติามกฎกระทรวงหรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมการเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัแกก่จิการ										 
ท่าอากาศยานตามกฎหมายนี้	ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่	๕๐๐	บาทถึง	๑๐,๐๐๐	บาท	โดยให้	 
เจ้าพนักงานที่ทำการควบคุมตัวหรือจับตัวผู้ถูกจับนำตัวผู้ถูกจับส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ	
โดยทันทีแต่ไม่เกิน	๒๔	ชั่วโมง
	 ๒)	มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ					
	 	 กฎหมายได้กำหนดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เพื่อใช้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินการปรับใช้กับท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน)	โดยกำหนดมาตรการออกเป็น	๒	ระดับ	
ดังนี้
	 	 (๑)	“มาตรการเร่งด่วน”	ให้จัดตั้งด่านเพื่อตรวจตราและป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ตามเส้นทางเข้าออกท่าอากาศยาน
	 	 (๒)	“มาตรการต่อเนื่องในระยะยาว”	ให้จัดตั้งจุดตรวจสอบถาวรสำหรับการ 
ตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางก่อนเข้าสู่ท่าอากาศยาน	การวางแผน	การฝึกซ้อมตามแผนรองรับ 
ภาวะฉุกเฉินของท่าอากาศยาน	และจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

๒๘



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอ					
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญคือ	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่ององค์ประกอบของ 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด	การจดแจ้งการเป็น 
สาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะในโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์	 
โดยกำหนดให้ผู้รับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะต้องรับไปทั้งสิทธิ 
และหนา้ทีข่องผูจ้ดัสรรทีด่นิทีม่ตีอ่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร	และใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรสามารถขอจดัตัง้นติบิคุคล
หมูบ่า้นจดัสรรได	้ตลอดจนไดป้รบัปรงุแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารพน้จากหนา้ทีด่แูลบำรงุรกัษาสาธารณปูโภค 
ของผูจ้ดัสรรทีด่นิ	การคา้งชำระเงนิคา่บำรงุรกัษาและการจดัการสาธารณปูโภค	รวมทัง้ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 
บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ 
ที่ปรับปรุงใหม่และทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรร 
ที่ดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓	ใช้บังคับ

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญ	คือ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ 
ผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบำนาญปกติ	ซึ่งมีจำนวนเงินรวมไม่ถึง 
เดือนละ	๑๕,๐๐๐	บาท	ให้ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบ	๑๕,๐๐๐	บาท	และหากจะยื่นขอ 
เปลี่ยนเป็นการรับบำเหน็จพิเศษแทนก็ให้ได้รับเป็นจำนวนเงินเท่ากับบำนาญพิเศษ	๖๐	เดือน	 
และกำหนดให้ผู้ได้รับบำนาญปกติ	หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตุทุพพลภาพตาย	ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเป็นจำนวน	๓๐	เท่า 
ของบำนาญรายเดือน	รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	(ช.ค.บ.)	ที่ได้รับหรือมีสิทธิ 
ได้รับ	ตลอดจนให้ยกเลิกมาตรา	๕๑	อันเป็นหลักการเกี่ยวกับสิทธิการรับบำนาญปกติหรือบำนาญ 
ตกทอด	กรณีผู้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดที่กระทำความผิดต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย	ให้ยังคงมีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดต่อไปได้
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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน	พ.ศ.	 ....	 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัเปน็การกำหนดใหผู้ท้ีเ่คยเปน็ผูป้ระกนัตนและสิน้สดุ 
ความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๓๕	ถึงวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ	หากผู้ที่ 
เคยเปน็ผูป้ระกนัตนผูใ้ดประสงคจ์ะเปน็ผูป้ระกนัตนตอ่ไป	ใหแ้สดงความจำนงภายใน	๙๐	วนั	โดยใหค้นื 
ความเปน็ผูป้ระกนัตนตัง้แตเ่ดอืนถดัจากเดอืนทีไ่ดร้บัอนมุตั	ิโดยไมต่อ้งสง่เงนิสมทบและเงนิเพิม่ในชว่ง 
ระยะเวลาที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน	
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