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วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒                  
   เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้เสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขบทนิยามคำว่า	“รัฐมนตรี”	“อธิบดี 
หรืออธิบดีกรมตำรวจ”	“ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง”	และ	“กองตรวจคนเข้าเมือง”	เป็น	
“นายกรัฐมนตรี”	“ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”	“ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”	และ	
“สำนกังานตรวจคนเขา้เมอืง”	ตามลำดบัทกุแหง่	และไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
พิจารณาคนเข้าเมือง	ชื่อตำแหน่งกรรมการต่าง	ๆ 	รวมทั้งตำแหน่งคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็น 
ปัจจุบัน	 ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ	ปรับปรุงอัตราโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคม	และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดหรือกระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดต้อง
รับโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับท่ี ..) 
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเ์สนอ	และใหเ้สนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา 
ตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	ไดก้ำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขในการเลกิรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม 
โดยการเลกิรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมนัน้ใหผู้ร้บับตุรบญุธรรมเขา้สูก่ระบวนการปรกึษาเยยีวยาเพือ่ดำเนนิ 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ในเบื้องต้นก่อน	โดยผู้รับบุตรบุญธรรมมีหน้าที่เสียค่าใช้จ่าย 
ในการอปุการะเลีย้งดแูละการศกึษาแกเ่ดก็นัน้	และใหถ้อืวา่การรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมในตา่งประเทศ 
ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตร 
บุญธรรมระหว่างประเทศมีผลเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย	 
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และให้ผู้ท่ีจะมาขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้น้ันต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ผู้มาขอรับเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรมด้วย	และในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจจดทะเบียน 
รบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมภายในกำหนดระยะเวลากใ็หค้ณะกรรมการมอีำนาจพจิารณาขยายระยะเวลา
การจดทะเบียนออกไปได้อีกไม่เกิน	๓	เดือน
	 ทั้งนี้	ได้บัญญัติบทลงโทษแก่ผู้ใดที่ใช้อุบายหลอกลวง	ขู่เข็ญ	ใช้กำลังประทุษร้าย	ใช้อำนาจ 
ครอบงำผดิคลองธรรม	หรอืใชว้ธิขีม่ขนืใจ	หรอืเปน็คนกลางกระทำการชกัจงูโดยใหค้า่จา้งหรอืคา่ตอบแทน 
หรอืประโยชนอ์ยา่งอืน่ทีม่คิวรได้	เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	ตลอดจน 
ได้แก้ไขอัตราโทษปรับผู้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือพาหรือจัดส่งเด็กออกไป 
นอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เหมาะสม	 
และใหผู้ก้ระทำความผดิตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	๖	มาตรา	๑๘	หรอืมาตรา	๑๘/๑	นอกราชอาณาจกัร 
โดยรฐับาลไทยเปน็ผูเ้สยีหายตอ้งรบัโทษในราชอาณาจกัรและใหน้ำบทบญัญตัมิาตรา	๑๐	แหง่ประมวล 
กฎหมายอาญามาใช้บังคับอนุโลม

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว	์พ.ศ.	....	ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 
เพิม่เตมิจากรา่งพระราชบญัญตัทิีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีก่ระทรวง 
เกษตรและสหกรณเ์สนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่	โดยให ้
รับข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 (๑)	ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยเพิ่มเติมชนิดสัตว	์กวาง	และหมูป่า	จำแนกประเภทระบบการเลี้ยงสัตว ์
แบบเกษตรกรและการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ	กำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ 
ซากสตัว	์การทำเครือ่งหมายประจำตวัสตัวน์ัน้	โดยเกษตรกรไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทำเครือ่งหมาย 
เว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อการค้าหรือธุรกิจ	
	 (๒)	เพิ่มขั้นต่ำของอัตราการชดใช้แก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็น	๓	ใน	๔	ของราคาสัตว์ 
หรอืซากสตัว	์กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย	เพือ่ประโยชนใ์นการปอ้งกนัและ 
ควบคมุโรคระบาดสตัว	์รวมทัง้	ไดเ้พิม่เตมิเขตกนัชนโรคระบาด	เขตควบคมุโรคระบาด	และใหส้ตัวแพทย ์
มอีำนาจประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชัว่คราวในทอ้งทีท่ีร่บัผดิชอบ	แตใ่นกรณทีีท่อ้งทีจ่งัหวดัใดมหีรอื
สงสยัวา่มโีรคระบาดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัประกาศกำหนดเขตโรคระบาด	หรอืเขตเฝา้ระวงัโรคระบาด	
รวมทัง้ประกาศหา้มเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัวเ์พือ่ประโยชนใ์นการปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาดสตัว ์
	 (๓)	เป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์อันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์	 และการ 
ตรวจสอบของเจา้หนา้ทีจ่งึกำหนดใหม้กีารขออนญุาต	การออกใบอนญุาต	และหนา้ทีข่องผูร้บัใบอนญุาต	
และเพือ่ใหม้าตรการในการปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาดเปน็ไปโดยรวดเรว็ทนัตอ่สภาวการณจ์งึกำหนด 
ให้มีการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตได้	ตลอดจนได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และ 

๑๐
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สารวัตรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่	 เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด	 
โดยให้สัตวแพทย์มีอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและรองรับอำนาจ 
หน้าที่ของสารวัตรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 (๔)	กำหนดใหก้รมปศสุตัวม์อีำนาจในการจดัการกบัสิง่ทีย่ดึหรอือายดัไวโ้ดยการขายทอดตลาด	 
และมอีำนาจขายทอดตลาดของกลางทีศ่าลสัง่รบิเพือ่นำเงนิสทุธจิากการขายทอดตลาดมาจา่ยเปน็เงนิ 
สินบนและเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้การแจ้งการกระทำที่เป็นความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี้	 
และกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา	การอุทธรณ์	คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไว้

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่อากาศยานทีก่ระทำ 
 ผิดกฎหมาย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ
	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพะราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่อากาศยานทีก่ระทำผดิกฎหมาย	 
พ.ศ.	 ....	และร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 จำนวน	 ๒	 ฉบับ	 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ตามทีก่ระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเสนอ	และให ้
นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. .... 
มีสาระสำคัญดังนี้
	 	 (๑)	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย 
พ.ศ.	๒๕๑๙	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	โดยใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคม	รว่มกนัประกาศกำหนดเขตแสดงตนเพือ่ปอ้งกนัภยัอากาศ	กำหนดหลกัเกณฑร์ะบบการตรวจ 
และพิสูจน์ฝ่าย	และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการปฏิบัติการ	และนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้น 
อากาศยานใดได้เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใด	ตลอดจนมีอำนาจในการใช้อาวุธบังคับอากาศยาน	การทำลาย 
อากาศยาน	การใช้อาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศเพื่อทำลายอากาศยาน	
	 	 (๒)	กำหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจและพสิจูนฝ์า่ยกรณทีีเ่ปน็อากาศยานพลเรอืน	การกกั 
และยดึอากาศยาน	การจบัควบคมุและการสอบสวนเบือ้งตน้	รวมทัง้ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่า่ยทหารมอีำนาจหนา้ที ่
เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	
	 	 (๓)	ให้เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	
หรอือนสุญัญา	หรอืความตกลงระหวา่งประเทศ	หรอืมกีารกระทำอนัอาจเปน็ภยัตอ่ความมัน่คงหรอืตอ่ 
สาธารณะ	ต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ต้องนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นและการปฏิบัติการ
เพื่อทำลาย
	 	 (๔)	ให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่ายขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจ 
พิจารณากำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติการสกัดกั้นตามพระราชบัญญัตินี้
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	 	 (๕)	กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกให้เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานชำระ 
คา่ใชจ้า่ย	การยดึอากาศยานและสิง่ของ	การขายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอีืน่	และการกำหนดคา่ใชจ้า่ย 
สำหรับอากาศยานของรัฐต่างประเทศ	 รวมทั้งได้บัญญัติบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ได้เพิ่ม 
บทนิยามคำว่า	“อากาศยานราชการ”	โดยกำหนดให้การเดินอากาศยานในราชการทหาร	ราชการ 
ตำรวจ	ราชการศุลกากร	และราชการอื่น	ต้องทำแผนการบินและปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศ	 
โดยใหผู้ด้ำเนนิการเดนิอากาศตอ้งจดัใหม้แีผนการบนิและแผนปฏบิตักิารบนิสำหรบัอากาศยานทีใ่ชบ้นิ 
ในการดำเนนิกจิการการเดนิอากาศของตน	และอากาศยานทกุลำทีจ่ะทำการบนิในราชอาณาจกัรตอ้งทำ 
แผนการบนิ	และกำหนดใหอ้ากาศยานทกุลำทีบ่นิหรอืเคลือ่นทีอ่ยูใ่นหรอืนอกราชอาณาจกัร	ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎจราจรทางอากาศ	รวมทัง้บทกำหนดโทษสำหรบัผูด้ำเนนิการเดนิอากาศและผูค้วบคมุอากาศยาน 
ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัด
 สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัการทารณุกรรม	และการจดัสวสัดภิาพ 
สัตว์	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญดังนี้	
 (๑)	กำหนดบทนิยามคำว่า “สัตว์” “การทารุณกรรม” “ความทุกข์ทรมาน” “การจัดสวัสดิภาพสัตว์” 
“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์”	เป็นต้น	
	 (๒)	ใหม้คีณะกรรมการปอ้งกนัการทารณุกรรม	และการจดัสวสัดภิาพสตัวท์ัง้ในระดบัชาตแิละ 
ระดับจังหวัด	เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการป้องกันการทารุณกรรมสัตว ์
กำหนดวิธีการปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งให้มีองค์กรจัด 
สวัสดิภาพสัตว์	โครงการเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว	์ตลอดจนศึกษา	วิจัย 
เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์	
	 (๓)	กำหนดให้มีการควบคุมดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ให้เป็นไปในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร 
และต้องไม่กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว	์ตลอดจนกำหนดมาตรการ 
เพือ่หา้มมใิหก้ระทำการใด	ๆ 	ทีเ่ปน็การทารณุกรรมสตัว	์และใหค้วบคมุการประกอบกจิการเกีย่วกบัสตัว ์
บางประเภท	โดยใหผู้ป้ระกอบกจิการเกีย่วกบัสตัวย์ืน่คำขออนญุาตตอ่อธบิดกีรมปศสุตัว์		ซึง่ใบอนญุาต 
ทุกฉบับนั้นให้ใช้ได้	๓	ปี	นับแต่วันออกใบอนุญาต	รวมทั้ง	ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 
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กรณีการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์	โดยเป็นโทษทางอาญาทั้งโทษ 
จำคุกและโทษปรับ	
	 (๔)	กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ตรวจค้นสถานที่และตรวจยานพาหนะเพื่อ 
ตรวจสอบเหตกุารณท์ารณุกรรมสตัวห์รอืยดึ	อายดัสตัวห์รอืซากสตัวต์ามทีไ่ดร้บัแจง้หรอืมเีหตอุนัควรได ้
  (๕)	ให้มีการจัดต้ังกองทุนป้องกันการทารุณกรรม	และการจัดสวัสดิภาพสัตว์	โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนป้องกันการทารุณกรรม	และจัดสวัสดิภาพสัตว์	ทำหน้าท่ีบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติ 
จ่ายเงิน	ดำเนินกิจการต่าง	ๆ 	ที่คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมฯ	กำหนด	

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการกกัขงัตามประมวล 
 กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่	แลว้ใหเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัไิปเพือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยม ี
สาระสำคัญคือ	เป็นการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขัง 
บางกรณ	ีมอีำนาจตรวจสอบจดหมาย	เอกสาร	พสัดภุณัฑ	์หรอืสิง่สือ่สารอืน่ซึง่มถีงึหรอืจากผูต้อ้งกกัขงัได	้ 
รวมทั้งได้รับรองสิทธิของผู้ต้องกักขังที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือยื่นเรื่องราวใดหรือถวายฎีกา	ซึ่งใน 
กรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์นั้นก็ให้ปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นผู้ป่วยเจ็บโดยอนุโลม	
		 ทั้งนี้	ยังได้กำหนดให้เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้ต้องกักขังที่ถูกปล่อยตัวไปกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
ไมป่ลอดภยัแกผู่ต้อ้งกกัขงั	แลว้ไมก่ลบัมารายงานตวัตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุนัสมควร	และเพิม่ 
อัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสถานที่กักขังให้หนักขึ้น	ตลอดจนได้กำหนดให้พนักงาน 
เจา้หนา้ทีผู่เ้ปน็หวัหนา้บงัคบับญัชาสถานทีก่กัขงัมอีำนาจทีจ่ะดำเนนิการลงโทษทางวนิยัแทนการสง่เรือ่ง 
เพื่อดำเนินคดีอาญาในกรณีที่ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับกระทำผิดอาญาในความผิดลหุโทษความผิด 
ตามมาตรา	๑๐	ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินของสถานที่กักขังที่ไม่ร้ายแรง	หรือความผิดฐาน
พยายามหลบหนีสถานที่กักขัง		

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และให้เสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญดังนี้
	 (๑)	ให้มีการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ประกอบด้วย	สมาชิกซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัด
เสนอชื่อสมาชิกจังหวัดละ	๑	คน	และสมาชิกซึ่งเลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรรวม	๑๖	คน	
และสมาชกิผูท้รงคณุวฒุริวม	๗	คน	โดยใหส้ภาเกษตรกรแหง่ชาตมิอีำนาจหนา้ทีใ่นการกำหนดนโยบาย 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตร	 ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตร	 
ใหค้ำปรกึษาแกค่ณะรฐัมนตรใีนการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกร	จดัทำแผนแมบ่ทเสนอตอ่คณะรฐัมนตร	ี
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และสนับสนุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น	เป็นต้น	โดยมีสำนักงาน 
สภาเกษตรกรแหง่ชาติ	เรยีกโดยยอ่วา่	“สกช.”	ทำหนา้ทีเ่ปน็เลขานกุารและรบัผดิชอบงานดา้นธรุการ 
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	
	 (๒)	ให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด	ประกอบด้วย	สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ได้รับ 
การสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด	จำนวน		๑๖	คน	และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำนวน	๕	คน	 	 โดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
แกเ่กษตรกรและองคก์รเกษตรกรในระดบัจงัหวดั	สง่เสรมิและสนบัสนนุการรวมกลุม่ขององคก์รเกษตรกร	 
กลุ่มเกษตรกร	และยุวเกษตรกรในจังหวัด	จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเสนอต่อ 
สภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิและรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขเ์กีย่วกบัราคาและผลผลติทางเกษตรกรรม	โดยมสีำนกังาน 
สภาเกษตรกรจงัหวดัขึน้	เรยีกโดยยอ่วา่	“สกจ.”	ทำหนา้ทีเ่ปน็เลขานกุารและรบัผดิชอบงานดา้นธรุการ 
ของสภาเกษตรกรจังหวัด		
	 (๓)	กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมขึ้น	แล้วให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	 
และใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัทำแผนปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทดงักลา่ว	ใหส้ภาเกษตรกร 
แห่งชาติ	ติดตาม	และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตักิารคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่	พ.ศ.	....	ตามทีก่ระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา	โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	เปน็การกำหนดแนวทางการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่	 
โดยให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	และให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำนโยบายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไปกำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	รวมท้ังได้กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอต่อ 
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาประกาศจดัตัง้สถานคุม้ครองและชว่ยเหลอืคนไรท้ีพ่ึง่	และกำหนดใหก้ระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยส์นบัสนนุใหอ้งคก์รสาธารณประโยชน	์องคก์รสวสัดกิารชมุชน	
สถาบันศาสนา	หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นดำเนินการจัดตั้งสถานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง 
ภาคเอกชนด้วย
	 ทั้งนี้	 ให้คนไร้ที่พึ่งมีสิทธิขอรับบริการจากสถานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งหรือ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและให้คนไร้ที่พึ่งได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นในเบื้องต้นตามที่มีกฎหมาย 
เฉพาะคุ้มครองและส่งตัวไปเพื่อรับบริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น	รวมทั้งให้จัดตั้ง
กองทุนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งด้วย

๑๔
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้เมือ่ป	ี๒๕๔๘	ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ	และ
ใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่	โดยใหร้บัความเหน็ของสว่นราชการ 
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
						 (๑)	ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและองค์การสวนยาง		
	 (๒)	ให้จัดตั้งองค์กร	“การยางแห่งประเทศไทย”	เรียกโดยย่อว่า	“กยท.”	โดยมีฐานะเป็น 
นิติบุคคล	ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร	
บริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา	ส่งเสริมสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมยางพารา	 
ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ	ฯลฯ	และให้มีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย	 
ประกอบด้วย	ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการโดยตำแหน่ง	จำนวน	๔	คน	
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	๕	คน	โดยมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการ	และ 
ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการสั่งให้ระงับการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางผู้ไม่ 
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการหรือพนักงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติ		 
และอาจเขา้ไปในสวนยางเพือ่ตรวจสอบ	รงัวดัหรอืมหีนงัสอืเรยีกเกษตรกรชาวสวนยางมาใหข้อ้เทจ็จรงิ	 
ให้ถ้อยคำ	สำหรับเอกสารใด	ๆ	
	 (๓)	กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนายางพารา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริม 
การพัฒนายางพารา	และให้การจัดสรรเงินจากกองทุนกรณี
	 (๔)	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลทั่วไป	ซึ่งกิจการของ	กยท.	 
โดยในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดทุน	กู้ยืมและให้กู้ยืมเงินเกิน	๕๐	ล้านบาท	จำหน่าย 
อสงัหารมิทรพัยร์าคาเกนิ	๕	ลา้นบาท	ออกพนัธบตัร	หรอืตราสารเพิม่การลงทนุ	และการจดัตัง้บรษิทัจำกดั 
หรือมหาชนจำกัดนั้น	ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
	 (๕)	กำหนดบทกำหนดโทษแก่ผู้หลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมผู้ขัดขวางไม่ให้ความสะดวก  
แก่กรรมการ	พนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่	และถ้าผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคลก็ให้กรรมการผู้จัดการ	 
ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้รับผิด	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้รับ 
ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญคือ	เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	“โรงเรียน”	“บุคลากรทาง 
การศึกษา”	และเพิ่มบทนิยามคำว่า	“โรงเรียนนานาชาติ”	และได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีฐานะเป็นอธิบดี	รวมทั้งได้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
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หรือสิทธิครอบครองในที่ดินในกรณีโรงเรียนเป็นนิติบุคคลและการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน 
หรือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	 แก้ไขเพิ่มเติมชื่อของโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาเป็นคำว่า 
วิทยาลัย	ตลอดจนแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการจัดสรรกำไร	การจัดทำบัญชี	การตรวจสอบบัญชี	
และการยกเวน้ภาษเีงนิได้	และไดก้ำหนดใหล้กูจา้งของโรงเรยีนเอกชนสามารถสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุ 
ประกนัสงัคมตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมและใหส้ทิธผิูท้ีเ่คยสง่เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 
สามารถส่งต่อเนื่องได้	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิ่ม 
 วิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 
( เพิ่ม เติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า )ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	และให้นำเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	เปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๔	 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	โดยให้การริบทรัพย์สินครอบคลุมถึงประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นราคา 
เงนิไดท้ีบ่คุคลไดม้าจากการกระทำความผดิ	และทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์นัอาจคำนวณราคาเปน็เงนิได ้
ที่บุคคลได้มาแทนทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว	และประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์นั้น	และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของศาลในการริบทรัพย์สิน	รวมทั้งได้เพิ่ม 
มาตรา	๓๔/๑	แหง่ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัวธิกีารรบิทรพัยส์นิตามมลูคา่เพือ่ใหก้ารรบิทรพัยส์นิ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	....	
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	โดยไม่ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน	 และให้รับ 
ข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	กำหนดบทนยิามคำวา่	“ทีด่นิ”	“คณะกรรมการประสานนโยบายทีด่นิ”	และ	
“เลขาธิการ”	โดยมีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า	“คทช.”	ประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

๑๖ ๑๗
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็รองประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหนง่	จำนวน	๑๖	คน	
กรรมการผูแ้ทนองคก์รเอกชน	จำนวน	๔	คน	กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จำนวน	๓	คน	
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ	จำนวน	๓	คน	กรรมการผูแ้ทนประชาชนในแตล่ะภาค	จำนวน	๕	คน	(ภาคละ	๑	คน)	 
และให้เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	เป็นกรรมการและเลขานุการ	โดยให้	
คทช.	มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของ 
ประเทศ	วินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินระหว่างคณะกรรมการอื่นใดหรือ 
หน่วยงานของรัฐที่ซ้ำซ้อนกัน	กำหนดแนวทางการจัดรูปที่ดิน	การจัดสรรที่ดิน	การปฏิรูปที่ดิน	
การควบคมุอาหาร	การผงัเมอืง	เอกสารสทิธใินทีด่นิ	และสาธารณะสมบตัขิองแผน่ดนิ	เพือ่ใหป้ระชาชน 
มีที่ดินอยู่อาศัยและเลี้ยงชีพ	เสนอกฎหมาย	เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี	ส่งให้คณะกรรมการหรือ 
หนว่ยงานปฏบิตัติามนโยบายของ	คทช.	และสงวนหรอืหวงหา้มทีด่นิของรฐัเพือ่ความมัน่คงของประเทศ 
		 ทั้งนี้	 ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายที่ดินในระดับจังหวัด	 โดยในกรุงเทพมหานครให้ม ี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ	ในจังหวัดอื่นให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
กรรมการ	โดยมอีำนาจหนา้ทีใ่นการเสนอแนะแนวทาง	และมาตรการตอ่	คทช.	ในเรือ่งการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรดินและที่ดิน	เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ	และติดตาม	กำกับดูแล	ตรวจสอบ	และเร่งรัดให้มี 
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ	

 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานการจดัทำแผนทีใ่นทีด่นิของรฐั  
 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทำแผนที่ในที่ดินของรัฐ	 
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปประกอบการพจิารณาดว้ย	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	เปน็การ 
กำหนดบทนิยามคำว่า	“แผนที่รูปแปลงที่ดิน”	“ระวางแผนที่”	“ที่ดินของรัฐ”	“ส่วนราชการ”	และ  
“คณะกรรมการ” รวมทั้งให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการจัดทำแผนที่ในที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย  
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๘ คน เป็นกรรมการ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดังกล่าว	โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับเขตที่ดินของรัฐ	 
ซึง่คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหเ้ปน็ทีส่ดุ	และใหก้รมทีด่นิมหีนา้ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบังานวชิาการและธรุการให้
แก่คณะกรรมการฯ
	 กำหนดใหส้ว่นราชการมหีนา้ทีจ่ดัทำแผนทีแ่สดงเขตทีด่นิ	จดัทำระวางแผนทีแ่ละแผนทีร่ปูแปลง 
ที่ดินในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	รวมทั้งให้ส่วนราชการดำเนินการ 
ปรับปรุงระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในบรรดากฎหมายที่มีแผนที่ท้ายที่ใช้บังคับก่อนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	รวมทั้งระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐที่จัดทำขึ้นก่อน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้แล้วเสร็จ	 และให้ส่งสำเนารูปแปลง
ที่ดินในรูปแบบสำเนาเอกสารและข้อมูลในระบบดิจิตอลให้แก่กรมที่ดิน	
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	 ทั้งนี้	ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำระวางแผนที่และแผนที่รูปแบบแปลงที่ดิน	
มาตราสว่นของระวางแผนที	่การจดัทำขอ้มลูในระบบดจิติอล	การเปลีย่นแปลงแกไ้ขแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ	 
และการจดัเกบ็รายการรงัวดั	รายการคำนวณแผนทีร่ะวางแผนทีแ่ละตน้รา่งแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ	ตลอดจน 
การจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิตอลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง	พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พจิารณา	โดยไมใ่หม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัการจดัตัง้หนว่ยงานใหมห่รอืขยายหนว่ยงาน	และใหร้บัความเหน็ 
ของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย	แลว้นำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	 
โดยมีสาระสำคัญคือ	ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเมืองและอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดงักลา่ว	รวมทัง้ใหม้คีณะกรรมการนโยบายตรวจสอบ	เพือ่ทำหนา้ทีเ่สนอความเหน็เกีย่วกบั 
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการนโยบาย	ซึ่งในการพัฒนาเมืองนั้น	ต้องกำหนดให้สอดคล้อง
กบัการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตามทีก่ำหนดไวใ้นผงัเมอืง	และคำนงึถงึความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่ 
เมืองและเขตพื้นที่พัฒนา	ซึ่งการดำเนินการพัฒนาเมืองจะกระทำได้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เห็นสมควร	โดยได้รับการร้องขอของประชาชน	และคณะกรรมการนโยบายเสนอแนะองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่	และกอ่นทีจ่ะดำเนนิการพฒันาการเมอืงนัน้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัใหม้กีารรบัฟงั 
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย	
	 ทัง้นี	้ใหม้กีารจดัตัง้กองทนุเพือ่สนบัสนนุการพฒันาเมอืงขึน้	เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนนุ 
การดำเนินการเพื่อพัฒนาเมือง	โดยกองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้และ 
เงินกู้ที่รัฐบาลกู้	โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....
ตามที่กระทรวงคมนาคม	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยรับข้อสังเกต 
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระ 
สำคัญดังนี้	
				 (๑)	ไดแ้กไ้ขบทนยิามคำวา่	“การขนสง่สว่นบคุคล”	หมายความวา่	การขนสง่เพือ่การคา้	หรอื 
ธุรกิจของตนเอง	และตัดถ้อยคำ	“ด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า	๑,๖๐๐	กิโลกรัม”	ออก	และได้กำหนด 
ประเภทรถทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบกใหม้เีฉพาะ	(๑)	การขนสง่โดยรถยนต์ 
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ทหารตามกฎหมาย	และ	(๒)	การขนสง่โดยรถยนตส์าธารณะ	รถยนตบ์รกิาร	รถยนตส์ว่นบคุคล	รถยนต ์
สามลอ้	รถจกัรยานยนต	์และรถแทรกเตอร	์ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต	์รวมทัง้	แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบ 
และตำแหนง่ผูแ้ทนของสว่นราชการในคณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกกลาง	โดยมผีูอ้ำนวยการ 
สำนกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร	อธบิดกีรมทางหลวงชนบท		และเลขาธกิารคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	และแก้ไขตำแหน่งผู้แทนของส่วนราชการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก 
ประจำจงัหวดั	คอื	นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	และหอการคา้จงัหวดัเปน็กรรมการเพิม่เตมิ	เปน็ตน้ 
		 (๒)	ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ	โดยให้ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศในต่างประเทศที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของต่างประเทศ
นั้นมีความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งกันและกันเป็นผู้ที ่
สามารถประกอบการขนส่งระหว่างประเทศได้	และปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อยกเว้นการขออนุญาต 
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในการควบคุม 
หรือกำกับดูแลของรัฐ	เพื่อให้ครอบคลุมส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย	
	 (๓)	กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
หลายฉบบัในหลายเสน้ทาง	อาจนำรถทีไ่ดร้บัอนญุาตใหใ้ชป้ระกอบการขนสง่ในเสน้ทางหนึง่ไปใชท้ำการ 
ขนสง่ในอกีเสน้ทางหนึง่ทีไ่ดร้บัใบอนญุาตในลกัษณะหมนุเวยีนได	้แตท่ัง้นี	้ตอ้งไดร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอื 
จากนายทะเบียน	
	 (๔)	ใหอ้ธบิดกีรมการขนสง่ทางบกหรอืนายทะเบยีนมอีำนาจยดึไวซ้ึง่สิง่ของหรอืเอกสารทีเ่ปน็
ความผดิหรอือาจใชเ้ปน็พยานหลกัฐานเพือ่พสิจูนค์วามผดิ	โดยใหผู้ป้ระจำรถทีเ่ปน็ผูข้บัรถตอ้งมสีำเนา
ภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถไว้กับรถเพื่อตรวจสอบ
	 (๕)	กำหนดมาตรการลงโทษสถานตรวจสภาพรถที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	โดยให้นายทะเบียน 
มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการพักใช้หรือยกเลิกใบอนุญาตได้นอกเหนือจากโทษเพิกถอนใบอนุญาต 
เพยีงอยา่งเดยีว	และใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถซึง่ถกูยกเลกิหรอืเพกิถอนใบอนญุาต 
ต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน	และส่งคืนเอกสารหลักฐานหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด
	 (๖)	เพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการ 
ที่เรียกรถให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ	และเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง 
สถานตรวจสภาพรถหรือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ติดตั้งหรือแสดงเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ		

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่ 	 . .)	พ.ศ.	 ....ตามที่ 
กระทรวงคมนาคม	และ	ใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	โดยรบัขอ้สงัเกตของสว่น
ราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญดังนี้
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	 (๑)	แก้ไขบทนิยามคำว่า	“รถยนต์ส่วนบุคคล”	โดยแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุก 
ส่วนบุคคล	จากน้ำหนักไม่เกิน	๑,๖๐๐	กิโลกรัม	เป็น	น้ำหนักไม่เกิน	๒,๒๐๐	กิโลกรัม	โดยน้ำหนักรถ 
รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน	๓,๕๐๐	กิโลกรัม	ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมาย							
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
	 (๒)	กำหนดห้ามใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน	รถที่ทะเบียนระงับ	รถที่แจ้งการไม่ใช้รถ	หรือรถ 
ทีน่ายทะเบยีนเพกิถอน	รวมทัง้รถทีจ่ดทะเบยีนแลว้แตย่งัมไิดเ้สยีภาษรีถประจำป	ีเวน้แตร่ถบางประเภท 
ตามทีก่ฎหมายกำหนดไว	้รวมทัง้ไดก้ำหนดหา้มมใิหใ้ชร้ถไมต่รงตามประเภททีจ่ดทะเบยีนไว	้เวน้แตก่าร 
ใชร้ถยนตบ์รรทกุสว่นบคุคลทีม่นีำ้หนกัไมเ่กนิ	๒,๒๐๐	กโิลกรมัและนำ้หนกัรถรวมนำ้หนกับรรทกุไมเ่กนิ	 
๓,๕๐๐	กิโลกรัม	เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	๗	คน	หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุก 
ส่วนบุคคล	ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด	
	 (๓)	ให้นายทะเบียนและผู้ตรวจการมีอำนาจเข้าตรวจในสถานที่	 ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีรถ 
ค้างชำระภาษีประจำปี	หรือมีการใช้รถสิ้นอายุการใช้งานหรือมีการใช้รถโดยไม่จดทะเบียน	และยึดรถ 
ไว้เพื่อตรวจสอบหรือยึดแผ่นป้ายทะเบียนคืนได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
	 (๔)	กำหนดให้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	 
และรถจกัรยานยนตส์ว่นบคุคลชัว่คราว	เปน็ใบอนญุาตทีข่อตอ่อายไุดค้ราวละ	๑	ป	ีและใหผู้ท้ีถ่กูเพกิถอน 
ใบอนุญาตขับรถสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ได้เมื่อพ้น	๓	ปี	นับแต่มีคำสั่งเพิกถอน	และให้ 
นายทะเบยีนและผูต้รวจการซึง่อธบิดกีรมการขนสง่ทางบกมอบหมาย	มอีำนาจยดึแผน่ปา้ยทะเบยีนรถ 
คืนได้เมื่อรถนั้นสิ้นอายุการใช้งาน	และมีอำนาจออกหนังสือเรียกเจ้าของรถหรือผู้ขับรถมาให้ถ้อยคำ 
หรือยื่นคำชี้แจงข้อเท็จจริงได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้ร้องเรียนว่าเจ้าของรถหรือผู้ขับรถกระทำ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	๒๕๒๒	รวมทั้งเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่มาพบ 
ผู้ตรวจการหรือนายทะเบียนตามหนังสือเรียกดังกล่าวด้วย	
	 (๕)	แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม	เครื่องหมายพิเศษสำหรับรถที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้เป็นการ 
ชั่วคราวและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ	และกำหนดอัตราภาษีประจำปีเพิ่มเติมสำหรับรถอื่นตามที ่
กำหนดในกฎกระทรวง	

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั (ฉบบัที ่..)  
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....	ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพจิารณา		โดยใหร้บัความเหน็และขอ้สงัเกตของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปพจิารณาดว้ย		กอ่นเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	ไดแ้กไ้ขบทนยิามคำวา่	“เจา้หนา้ทีข่องรฐั”	และ 
เพิ่มบทนิยามคำว่า	“ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”	เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกประเภท	เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และหรือมีเหตุผลความจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประกอบการ 
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สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

ปฏิบัติหน้าที่	และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ออกบัตรประจำตัวให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว	ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้	 
แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่		เจ้าพนักงานหรือ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด	
	 ทัง้นี	้ไดแ้กไ้ขผูม้อีำนาจออกบตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขนยิามคำวา่	 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	และให้ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมอบหมายให้ผู้ดำรง 
ตำแหน่งใดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับบางตำแหน่งแทนก็ได	้โดยให้คำนึงถึงระดับ	
ตำแหน่ง	หน้าที่	และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ	  
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