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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒                   

๑

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวม ๓ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่ง 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ คือ เป็นการแก้ไข 
เพิ่มเติมการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษาและเขตพื้นที่ 
การศึกษาของมัธยมศึกษา โดยให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถกำหนดว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดมีอำนาจหน้าที่ ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น 
พื้นฐานทั้งในระดับของประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งกำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ต้องประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้  
สามารถจัดการศึกษาได้
 ๒) รา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
มีสาระสำคัญ คือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส่วนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่ององค์ประกอบ 
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ในส่วนของผู้แทน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  พ.ศ. . . . .  
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีก จำนวน ๙ คน  
ซึ่งมีกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา จำนวน ๓ คน โดยให้กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ๖ ปี  
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่กรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง ๓ ปี 
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีหน้าที่หลักในการปรับปรุงและ 
พัฒนากฎหมายของประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ   
เพื่อวางเป้าหมาย นโยบาย พร้อมทั้งจัดทำแผนโครงการ และมาตรการต่าง ๆ  ในการปฏิรูป 
กฎหมายอย่างเป็นระบบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการ 
ตรากฎหมาย ให้ความเห็นหรือข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 
เก่ียวกับกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการ รวมท้ังงานด้านธุรการของคณะกรรมการ โดยมีเลขาธิการ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานขึ้นตรงต่อประธาน 
กรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้แทนของ 
สำนักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยให้เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... และร่าง 
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้เสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้
  (๑) กำหนดประเภทบุคคลที่เป็นกำลังพลสำรอง ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร กองหนุน 
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง นายทหารประทวนกองหนุน 
พลทหารกองหนุน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และทหารกองเกิน  
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  (๒)  กำหนดใหม้ ี“คณะกรรมการกำลงัพลสำรอง” ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายก 
รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๑๙ คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๖ คน เป็นกรรมการ โดยให้เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
เป็นกรรรมการและเลขานุการ และให้เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ 
และเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการ และกำหนดให้คณะกรรมการ
กำลังพลสำรองมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรอง เสนอแนะ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับกำลังพลสำรอง พิจารณากำหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรอง พิจารณากำหนดแนวทางการ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรอง เสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมในการกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  แก่กำลังพลสำรอง ตลอดจนศึกษาและให้การเสนอแนะต่อ 
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือแผนการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองและการกำหนดกำลังสำรอง 
แห่งชาติประเภทอื่นเพื่อประโยชน์ในการเตรียมพลของประเทศ
  (๓) กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรอง โดยกำหนดให้กำลังพลสำรอง 
มีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร 
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุรายชื่อกำลัง 
พลสำรองในหน่วยทหารและการแจ้งให้กำลังพลสำรองทราบ กำหนดหลักเกณฑ์และโทษ 
ในกรณีที่ ให้กำลังพลสำรองซึ่ งเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือเลข 
ประจำตัวประชาชน รวมทั้งได้กำหนดวิธีการส่งคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลไว้ให้ต้องทำเป็น 
หนังสือ และให้ส่งหนังสือดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือการปิดคำสั่งหรือ 
หมาย ตลอดจนให้กำลังพลสำรองที่เข้ารับราชการทหารต้องอยู่ในวินัยทหารและมีฐานะเช่นเดียว 
กับข้าราชการทหารหรือทหารกองประจำการ 
  (๔) กำหนดโทษทางอาญาในกรณีที่กำลังพลสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับ 
ราชการทหาร หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา หรือการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
หรือเลขประจำตัวประชาชน 
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิก 
ความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
เนื่องจากได้นำหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของทหารกองเกินและทหารกองหนุนในการ 
เรียกพลหรือระดมพล และโทษสำหรับการฝ่าฝืนไม่เข้ารับราชการทหารดังกล่าวไปกำหนดไว้ 
ในร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... แล้ว รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกความใน 
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

๓
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา   
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ)
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัอายคุวาม) ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ และให้ 
สง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้นำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป โดยม ี
สาระสำคัญ คือ เป็นการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้การดำเนินคดีเกี่ยวกับการ 
ทุจริตของเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๖ แห่ง 
ประมวลกฎหมายอาญาในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน ๖ เดือน  
(เดิมภายใน ๓ เดือน) นับแต่วันที่รู้ เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ก็ให้คดีเป็นอัน 
ขาดอายุความ และได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๙๘/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยบัญญัติให้ 
  (๑) ในกรณีที่ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาแล้ว กำหนดให้พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงาน 
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาดำเนินการให้มีการฟ้องผู้นั้นต่อศาล 
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ตัวมา เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลา
  (๒) ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นยังมิได้รับโทษ 
หรือได้รับโทษยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมารับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษา 
ถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่หลบหนี แม้จะเกินกำหนดเวลาในมาตรา ๙๘ ก็ไม่ถือว่าเป็นอันล่วงเลยเวลา 
การลงโทษ ก็ให้ลงโทษผู้นั้นในโทษที่ยังมิได้รับหรือที่ได้รับยังไม่ครบถ้วน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอสภา 
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืม 
แก่นิสิตหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพิ่มอำนาจ 

๔ ๕
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ของกองทุน ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน การระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน 
การออกตราสารหนี้ และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ จัดระบบบัญชีเพื่อรองรับกิจกรรมทาง 
การเงินเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน  
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง รวมทั้งอำนาจหน้าที่ 
ของผู้จัดการกองทุน และกำหนดให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 
บุคคลภายนอก รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยตัด 
เรื่องการดำเนินคดีไปกำหนดเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ และได้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับหนี้เงินกู้ยืม 

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัเิทคโนโลยเีพือ่การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมี 
สาระสำคัญ คือ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการ 
ศึกษาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนองค์ประชุมและอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดังกล่าว โดยมีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการ
 ท้ังน้ี ยังได้กำหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาแห่งชาติเป็นประธานกรรมการและผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยให้ 
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
 
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 ๑) ยกเลิกบทนิยามคำว่า “การชลประทาน” “การชลประทานส่วนบุคคล” “การชลประทาน 
ส่วนราษฎร” “การชลประทานส่วนการค้า” และ “เจ้าพนักงาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทาน 
ราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ และกำหนดความหมายของบทนิยามดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้ชัดเจน 

๔ ๕
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และครอบคลมุมากยิง่ขึน้ และไดก้ำหนดบทนยิามเพิม่เตมิคอืคำวา่ “คณะกรรมการชลประทานราษฎร์
จังหวัด” “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” และ “เกษตรกรรม”  
 ๒) กำหนดให้คณะกรรมการชลประทานราษฎร์จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคในพื้นที่ 
เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจำจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
รวมท้ังทำหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน โดยให้คณะกรรมการชลประทานราษฎร์จังหวัดมีอำนาจสั่งปิด 
หรืองดใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของการชลประทานได้ชั่วคราว หรือสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อชักน้ำไปใช้ 
ในการนั้นได้
 ๓) กำหนดหลักเกณฑ์การทำชลประทานส่วนบุคคลให้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  
เว้นแต่การทำประโยชน์แต่เนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ไร่ หรือเป็นการกระทำชั่วครั้งชั่วคราว การอนุญาต 
เนื้อที่ไม่เกิน ๕๐๐ ไร่ ให้นายอำเภอแห่งท้องที่เป็นผู้อนุญาต เนื้อที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตและเนื้อที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นผู้อนุญาต
 ทั้งนี้  การจัดทำชลประทานส่วนบุคคล ถ้ามีความจำเป็นก็อาจทำทางน้ำผ่านที่ดินของ 
บุคคลอื่นได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน แต่ต้องชดใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน กรณี
จำนวนเงินค่าทดแทนไม่อาจตกลงกันได้ ผู้ขออนุญาตอาจร้องขอต่อคณะกรรมการชลประทาน 
ราษฎร์จังหวัดเป็นผู้กำหนด และเมื่อได้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนแล้วแต่เจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ
เงินค่าทดแทน ก็ไม่ตัดสิทธิ์เจ้าของที่ดินที่จะฟ้องเรียกเงินตามส่วนที่ตนเห็นว่าควรจะได้รับภายใน 
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้วางเงินต่อศาล 
 ๔) แก้ไขปรับปรุงโดยตัดเรื่องการเกณฑ์แรงงานและเครื่องอุปกรณ์การชลประทานส่วน 
ราษฎรออก เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องห้ามการเกณฑ์แรงงานและสิทธิ 
ของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่ 
 พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
 พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐)
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
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โดยมีสาระสำคัญ คือ เป็นการกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อน 
ในการคำนวณภาษีได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงิน 
บริจาคในกรณีอื่นแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่า 
ลดหย่อนอื่น ๆ  และให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง  
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สามารถนำเงินท่ีบริจาคมาหักเป็นรายจ่าย 
ในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ทั้งนี้เมื่อรวม 
กับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่ง 
ประมวลรัษฎากรแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดบทนิยามคำว่า 
“การวิจัย” “การประดิษฐ์คิดค้น” “นวัตกรรม” เป็นต้น โดยให้สภาวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแผนหลักหรือแผนแม่บทการวิจัยแห่งชาติตามที่กำหนด และให้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีเลขาธิการ และมีรองเลขาธิการไม่เกิน ๔ คน โดยให้ 
เลขาธิการทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
และบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และให้สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอาจมีรายได้ที่ใช้เป็นทุนเพื่อการวิจัยจากเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ค่าธรรมเนียม เงินและผลประโยชน์อื่น ๆ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวง 
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น 
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๖ ๗
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 ๑) ให้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทุกฉบับ 
 ๒) กำหนดบทนิยามของการขุดหาแร่รายย่อยใหม่ โดยกำหนดให้ใช้เครื่องจักรได้ ซึ่งเดิม 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดให้กระทำได้เฉพาะการใช้แรงคนเท่านั้น 
 ๓) ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการแร่ โดยเพิ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เนื่องจากพบว่ามีการอนุญาตประทานบัตรให้ทำเหมืองในเขตอุทยาน และให้ 
เพิ่มเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ ตามหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามรัฐธรรมนูญ  
นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน 
การเหมืองแร่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมศาสตร์ 
 ๔) กำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารในการอนญุาต การตอ่อายใุบอนญุาต และการเพกิถอนใบอนุญาต 
ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจแร่  การทำเหมืองแร่ การประกอบธุรกิจแร่ 
และอัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนได้กำหนดให้การได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  
การร่อนแร่ หรือวิธีการอื่นใดนั้น ให้กระทำได้โดยการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจำท้องที่แทนการขอรับใบอนุญาต รวมทั้ง ได้กำหนดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
 ๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจกำหนดพื้นที่ 
ที่ทำการสำรวจเพื่อสงวนไว้ตามแผนงานเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรแร่ชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งมี 
แหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันโดยเสรีด้วย 
วิธีการประมูล
 ๖) แก้ไขเปล่ียนแปลงบทกำหนดโทษผู้สำรวจแร่ ผู้ทำเหมือง ผู้ทำเหมืองใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการแร่ 
ซึ่งได้กระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมาย
 

สรุปผลประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้นำเสนอสภา 
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 ๑) กำหนดบทนิยาม เช่น “งานที่รับไปทำที่บ้าน” “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” และ”ผู้จ้างงาน”  
รวมทั้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการการรับงานไปทำที่บ้าน วาระการดำรงตำแหน่ง และการ 
พ้นจากตำแหน่งของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง องค์ประชุมและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 ๒) กำหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดทำเอกสารเก่ียวกับการรับงานไปทำท่ีบ้าน และให้คณะกรรมการ 

๘ ๙
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การรับงานไปทำที่บ้านเป็นผู้มีอำนาจกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับงานที่รับไปทำที่บ้าน และ 
ในกรณีของการให้หลักประกันการทำงานนั้น ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้จ้างงานเรียกหรือรับหลัก 
ประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
เว้นแต่ประเภท ปริมาณ หรือมูลค่าของงานที่ทำนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จ้างงานได้  
 ๓) กำหนดให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในขณะที่ส่งมอบงานที่ทำ 
หรือตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านส่งมอบงานที่ทำนั้น  
แต่ห้ามมิให้ผู้จ้างงานหักค่าตอบแทน เว้นแต่เป็นการหักเพื่อชำระภาษีเงินได้ หรือชำระเงินอื่น 
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จ้างงาน ทั้งนี้ ยังได้กำหนดห้ามผู้ใดให้
หญิงมีครรภ์หรือเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทำงานที่มีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ 
ปลอดภัย
 ๔) กำหนดให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพในกรณีที่ผู้รับงานไป 
ทำที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย เว้นแต่การประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ 
ถึงแก่ความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 ๕) กำหนดให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้างหรือข้อกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการ 
รับงานไปทำที่บ้านที่ทำให้ผู้จ้างงานได้เปรียบผู้รับงานไปทำที่บ้านเกินสมควร มีผลใช้บังคับเพียง 
เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี โดยให้พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และให้บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
หรือทายาท หรือเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลแรงงาน 
 ๖) กำหนดไม่ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
สัมพันธ์และการจ้างงานอื่น
 ๗) กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... ตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 ๑) กำหนดให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับ 
ของรัฐและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร กฎหมายวา่ดว้ยการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม  
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
 ๒) อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่าง ๆ   
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และต้องส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เข้ารับการศึกษาและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เรียนจนจบปริญญาตรี

๘ ๙
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 ๓) สภามหาวิทยาลัย ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด ตลอดจนการ 
กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา วิธีการถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 ๔) คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๑) ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน 
กรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนด และให้การ 
ประชุมการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย
  ๔.๒) ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์และสภาพนักงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด และให้องค์ประกอบ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาหรือการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งตลอดจน 
การประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 ๕) อธิการบดี ให้มีอธิการบดีซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคำแนะนำ 
ของสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีตามที่กำหนด และให้อธิการบดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ระดบัสงูตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ และใหร้ฐัมนตร ี
มีอำนาจและหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
 ๖) กำหนดให้มีตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์พิเศษ และ  
ให้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ   

๑๐ ๕




