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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
 กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  ....  
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่  ๑)  ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ  คือ  ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรม  คณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นจำนวน  ๔  คน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 
๖  ปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่หลักในการดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  และดำเนินการให้มีการวิจัย เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร  ความรู้  วิชาการ  และผลงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการ 
กำหนดนโยบายเกีย่วกบัการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการยตุธิรรม ทัง้นี ้ใหม้สีำนกังานคณะกรรมการ 
ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมเปน็หนว่ยงานของรฐัทีม่ใิชส่ว่นราชการ มฐีานะเปน็นติบิคุคลอยูภ่ายใตก้าร 
กำกับดูแลของประธานกรรมการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ  รวมทั้งงานด้าน 
ธุรกิจของคณะกรรมการ  มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรับผิดชอบการปฏิบัติ 
หน้าที่ของสำนักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ 
สำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้แทนสำนักงานในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 
คราวละ ๔ ปี

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ 
 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด 
เกีย่วกบัยาเสพตดิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีค่ณะรฐัมนตรชีดุกอ่นไดม้มีตอินมุตัใินหลกัการ และสำนกังาน 
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คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้เสนอสภาผู้แทน 
ราษฎรพจิารณาตอ่ไป โดยมสีาระสำคญัเปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัมิาตรการในการปราบปราม 
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังต่อไปนี้
  (๑)  ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
และกรณีผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ  ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวก  ตลอดจนปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่
  (๒)  กำหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ 
มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินหรือก่อนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
  (๔)  ปรบัปรงุระยะเวลาในการยืน่คำรอ้งเพือ่ขอใหศ้าลสัง่ใหท้รพัยส์นิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระทำ 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนและระยะเวลาในการยื่นคำร้องเพิ่มเติม  รวมทั้งกำหนด 
ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อไต่สวนทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือถึงแก่ความตาย  และให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของกองทุน 
  (๕)  กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอใหศ้าลสัง่อนญุาตใหน้ำทรพัยส์นิออกขายทอดตลาด 
หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปพลางก่อน  ก่อนที่ทรัพย์สินจะตกเป็นของกองทุน  และการ 
ประเมินราคาทรัพย์สินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน โดยให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึง
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนด้วย 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
 แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.  ....  และร่าง 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  รวม  ๒  ฉบับ 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้ำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเสนอ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป 
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  ๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้
    (๑)  กำหนดความหมายของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  ประเภทของผู้ให้หลักประกัน 
และผู้รับหลักประกัน  ชนิดของหลักประกัน  โดยการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจนั้นต้องทำเป็น 
หนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน  ตลอดจนให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกัน 
ทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กำหนดหน้าที่ของสำนักงาน  และหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  
โดยให้ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่ายโอน จำนองหรือได้ดอกผล 
ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ใช้ไปสิ้นไปในกรณีที่ครอบครองเพื่อการใช้สิ้นเปลือง  และกำหนดให้ 
ผู้ให้หลักประกันต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  รวมทั้งต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือ 
ตัวแทนเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินด้วย โดยผู้รับหลักประกันมีสิทธิ 
ที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญและมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่รวม 
เข้ากันตามส่วนของค่าแห่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของตนในเวลาที่ทรัพย์สินรวมเข้ากัน
    ทั้งนี้  ได้กำหนดวิธีการบังคับหลักประกัน  เหตุที่ห้ามมิให้ผู้รับประกันบังคับหลักประกัน 
วิธีปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สิน  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน อายุ 
ใบอนญุาตและวธิกีารขอตอ่ใบอนญุาต กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัทีเ่ปน็กจิการ กระบวนการคดัคา้น 
ผู้บังคับหลักประกัน  รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ความระงับสิ้นไปของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
และโทษสำหรับผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันที่กระทำผิดด้วย
  ๒) รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
โดยมีสาระสำคัญ  คือ  ให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง  และให้ 
หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องตกเป็นของผู้รับโอนเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไป 
เช่นเดียวกับกรณีของสิทธิจำนอง  จำนำ  หรือค้ำประกัน  โดยให้ผู้จำนองหลุดพ้นจากการชำระหนี้ 
ตามสัญญาจำนอง หากเจ้าหนี้บังคับจำนองแล้วได้ไม่ครบตามจำนวนหนี้ที่มีการนำทรัพย์สินไปจำนอง
เป็นประกัน 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน พ.ศ.  ....  และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  รวม  ๒  ฉบับ  
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน 
นิติบัญญัติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
  ๑) รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน พ.ศ. ....  
มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
    (๑)  กำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลสถานประกอบกิจการให้มีสภาพการทำงานและ 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  

๒๗
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มิให้รับอันตราย  และกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ซึ่งยินยอมให้บุคคลใดมาทำงาน 
หรือทำประโยชน์ในสถานที่นั้น  ซึ่งไม่อยู่ในฐานะเป็นนายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบ 
กิจการให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะด้วย 
ตลอดจนได้กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ ทดสอบ 
รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้จดัฝกึอบรมหรอืใหค้ำปรกึษาเพือ่สง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทำงานตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอืไดร้บัอนญุาต ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
    (๒)  กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ 
ทำงานประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการ 
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ  ๗  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
จำนวน ๕ คนเปน็กรรมการ ซึง่มอีำนาจหนา้ทีเ่สนอความเหน็เกีย่วกบันโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการ 
ความปลอดภยั และใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัมอีำนาจเขา้ไปในสถานประกอบกจิการ ตรวจสอบ 
บนัทกึภาพ ใชเ้ครือ่งมอืในการตรวจวดัเกบ็ตวัอยา่งวสัดแุละสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสอบสวนเรือ่งใด ๆ  
รวมทั้งให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
    (๓)  ให้จัดตั้งกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น 
ในกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เพือ่เปน็ทนุใชจ้า่ยในการดำเนนิการดา้นความปลอดภยั และใหม้ ี
“คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  
มอีธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเปน็ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง่ โดยมกีรรมการ 
จากผูแ้ทนของฝา่ยนายจา้งและลกูจา้งฝา่ยละ ๕ คน มอีำนาจหนา้ทีก่ำกบัการจดัการและบรหิารกองทนุ 
  ๒) รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสำคญั คอื ไดย้กเลกิหมวด ๘  
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่มาตรา  ๑๐๐  ถึงมาตรา  ๑๐๗ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษของนายจ้าง 
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาท พ.ศ. .... ทีส่ำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ 
คือ  ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
และกำหนดไม่ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รวมทั้ง 
ได้กำหนดบทนิยาม  เช่น  วัตถุออกฤทธิ์  วัตถุตำรับ  วัตถุตำรับยกเว้น  ฉลาก  การบำบัดรักษา 
และหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น โดยการกำหนดให้วัตถุออกฤทธิ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท และให้ควบคุม 
วัตถุออกฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
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    ประเภท ๑ กำหนดห้ามมีการผลิต ขาย นำเข้าหรือส่งออก  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะ 
ในกรณีจำเป็น 
    ประเภท ๒ กำหนดห้ามมีการผลิต  นำเข้าหรือส่งออก  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะกรณี 
จำเป็นหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อ 
    ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ กำหนดห้ามมีการผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก เว้นแต่ได้รับ 
ใบอนุญาตและผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
    ทั้งนี้  ยังได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์ประชุม และอำนาจ 
หนา้ทีค่ณะกรรมการ รวมถงึไดก้ำหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัคำขอ การดำเนนิกจิการของผูร้บัอนญุาต 
คณะกรรมการ  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ไว้ด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตักิองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรี 
ชดุกอ่น ไดม้มีตอินมุตัหิลกัการ และสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ  
ดังต่อไปนี้
  (๑)  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๑๗  และกำหนดให้มี 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรียกว่า “กองทุน 
สงเคราะห์เกษตรกร”  โดยให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดหรือ 
ประเภทของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้า  รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
เรียกเก็บและชำระค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือการนำเข้า
  (๒)  กำหนดให้มี  “คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร”  ประกอบด้วย  ผู้แทนของส่วนราชการ 
ภาคเอกชน  และผู้แทนเกษตรกร  มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน กรรมการ 
โดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑๙ คน มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติจัดสรรเงิน
กองทุนในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ในกรณีที่เกินวงเงินจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  (๓)  กำหนดกิจการที่จะต้องใช้จ่ายเงินจากกองทุน  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ 
การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยให้ 
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากกองทุนแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์รวมทัง้ ใหส้ำนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ดัทำงบการเงนิของกองทนุ
เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  (๔)  กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ารายใดไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือ 
ค่าธรรมเนียมการนำเข้า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ตนเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ต้องเสีย 
มีโทษจำคุกและโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้นำเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเข้ากองทุน
 
  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และ 
 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 
 ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิและประธานกรรมการ 
 และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิประจำตำแหนง่ และประโยชนต์อบแทนอืน่ 
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แหง่ชาต ิและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีค่ณะกรรมการ 
พิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอ ๔ ข้อ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
  ๑)  ได้กำหนดค่าตอบแทนของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๕  โดยการกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจการแผ่นดินจัดอยู่ใน     
กลุ่มที่  ๓  ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (เงินเดือน 
๖๑,๐๐๐ บาท/เดือน  เงินประจำตำแหน่ง  ๔๑,๕๐๐ บาท/เดือน)  สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ 
แผ่นดินปัจจุบัน ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ไปก่อนจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งจึงให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะ 
ดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้รับในอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ 
  ๒)  การปรบัอตัราเงนิเดอืนผูด้ำรงตำแหนง่ในศาลรฐัธรรมนญูและองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู
ใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัเงนิเดอืนภาครฐัในระยะทีผ่า่นมา เหน็ควรพจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนเพิม่ขึน้
ร้อยละ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  เพื่อให ้
สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินดือนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอื่น  ตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
และเงินประจำตำแหน่ง
  ๓)  การปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญให้ได้รับเท่ากันทุกองค์กรตามข้อเสนอขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบางแห่ง  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๕  ได้กำหนดหลักการพิจารณาค่าตอบแทนของ 

๓๐ ๓๑
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ประธานกรรมการและกรรมการองค์กรต่าง ๆ  โดยการยึดโยงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ  และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่างานทั่วไปและค่างานเฉพาะ  ซึ่งจำแนกกลุ่มตามผล 
การประเมินค่างานตามเกณฑ์ไว้ต่างกัน  ค่าตอบแทนจึงต่างกัน  จึงมิอาจกำหนดอัตราเงินเดือนและ 
เงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ให้เท่ากันได้
  ๔)  เพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่มีการปรับเพิ่ม 
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราให้กระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกับที่มีการกำหนด 
ในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการตุลาการ  เห็นควรเพิ่มบทบัญญัติ 
ใหม้กีารปรบัอตัราเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่ทีม่กีารปรบัเพิม่เปน็รอ้ยละเทา่กนัทกุอตัรา โดยการ 
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน 
ประจำตำแหน่ง  และเห็นควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ  ดังกล่าว  โดยใช้คำว่า  “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” 
แทน “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   ทั้งนี้  ให้ส่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
โดยดว่น โดยใหร้บัความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาตไิปประกอบการพจิารณาดว้ย 
และให้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในอัตราเดียว 
กับประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น  ตลอดจนแก้ไขอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอดคล้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
 ความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 
ในศาลแขวง  (ฉบับที่   ..)  พ.ศ.  ....  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ  คือ  ได้กำหนดให้ผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัว 
ตอ่พนกังานสอบสวนโดยไมม่กีารจบั ใหพ้นกังานสอบสวนสัง่ใหผู้ต้อ้งหาดงักลา่วไปพบพนกังานอยัการ 
เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้  แต่ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวและพนักงาน 
สอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อออกหมายขังให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้อง 
ขอผัดฟ้องพร้อมกับการขอให้ศาลออกหมายขัง  แต่ถ้าผู้ต้องหาซึ่งมิได้ถูกควบคุมตัวและได้ให้การ 
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการ  เพื่อให้ 

๓๐ ๓๑
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พนกังานอยัการยืน่ฟอ้งตอ่ศาลโดยไมต่อ้งทำการสอบสวนได้ หากผูต้อ้งหาไมไ่ปพบ ใหพ้นกังานสอบสวน 
มีอำนาจจับผู้ต้องหาได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ
  ทัง้นี ้ไดก้ำหนดใหป้ระธานศาลฎกีาและอยัการสงูสดุมอีำนาจออกขอ้บงัคบั และใหน้ายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที ่
ของตนได้ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา  ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
โดยมีสาระสำคัญ  คือ  กำหนดให้การตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ในกรณีที่วีดิทัศน์มีลักษณะเป็นเกมการเล่น  ให้กำหนดว่า  เกมการเล่นดังกล่าวจัดอยู่ใน 
ประเภทใด  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละวัย  และกำหนดให้วีดิทัศน์ที่มีลักษณะ 
เป็นเกมการเล่นที่ได้รับอนุญาต  นอกจากจะมีเครื่องหมายแสดงการอนุญาตแล้วต้องแจ้งประเภทของ 
วีดิทัศน์ที่มีลักษณะเป็นเกมการเล่นด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณาให้เหมาะสม และห้ามผู้ได้รับอนุญาต 
ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย หรือนำวีดิทัศน์ที่กำหนดประเภทการห้ามผู้เล่น ออกให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย และได้กำหนดโทษแก่ผู้ได้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตามที่ 
กระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้
  (๑)  แก้ไขบทนิยามคำว่า  ลูกจ้าง  ทุพพลภาพ  และภัยพิบัติ  ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ 
พระราชบัญญัตินี้ คุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการและลูกจ้างทั้งหมด
  (๒)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง  อำนาจแต่งตั้ง 

๓๒ ๓๓
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม  คณะกรรมการการแพทย์  ตลอดจนได้แก้ไขระยะเวลาการยื่น 
คำขอรบัประโยชนท์ดแทน ขัน้ตอนการขอรบัประโยชนท์ดแทน และแกไ้ขวธิกีารคำนวณคา่จา้งรายวนั
ในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้
  (๓)  กำหนดให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีหน้าที่ เลือกสถานพยาบาล 
เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และกำหนดสิทธิหากมีเหตุจำเป็นกรณีไม่อาจเข้ารับบริการ 
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้  และในกรณีที่ผู้ประกันตนใดจงใจทำให้ตนเองหรือยอมให้ผู้อื่น 
กระทำถึงแก่ความตายย่อมไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน  แต่การประสบอันตรายหรือทุพพลภาพ 
ทีม่ใิชจ่ากการทำงานในชว่งเวลาเดยีวกนัใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดป้ระเภทเดยีว แตท่ัง้นี ้
ให้การได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ 
ตามกฎหมายอื่น
  (๔)  แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  หลักเกณฑ์และ 
อตัราการไดร้บัเงนิทดแทนการขาดรายไดก้รณทีพุพลภาพและกรณถีงึแกค่วามตาย และใหผู้ป้ระกนัตน 
ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพ  หรือผู้ประกันตนซึ่งรับบำนาญชราภาพมีสิทธิได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ตลอดจนได้กำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างซึ่งไม่ยื่น 
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ 

  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา  ๓  ตรี  
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
และความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ตามความเห็นของกระทรวงกลาโหม  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
ดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป โดยมสีาระสำคญั คอื ไดก้ำหนดให ้
ผู้สำเร็จวิชาการทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
และโรงเรียนแผนที่  ตามหลักสูตรที่สภาการศึกษาวิชาการทหารฯ  กำหนด  ได้รับปริญญาในสาขาที่มี 
การสอนนี้โดยได้แบ่งปริญญาออกเป็น  ๓  ชั้น  คือ  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  และปริญญาตรี  รวมทั้ง 
ได้กำหนดอักษรย่อของสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษานั้น 
  ทั้งนี้  กำหนดให้เพิ่มเติมตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษา  และ
ให้สภาการศึกษาวิชาการทหารออกข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหารเพื่อกำหนดคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารแตง่ตัง้และถอดถอนคณาจารยป์ระจำ ศาสตราจารยพ์เิศษ รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษได้  โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิใช้ตำแหน่ง 
ทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านาม  เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติม 

๓๒ ๓๓
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บทกำหนดโทษแกผู่ใ้ชป้รญิญา อกัษรยอ่ปรญิญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 
หรือประกาศนียบัตร โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
  ๑)  กำหนดบทนิยามที่สำคัญ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นสามัญ เป็นต้น
  ๒)  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ถ.”  ประกอบด้วยรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๗ คน ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวนเท่ากัน  ๘  คน  โดยให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็น 
เลขานุการ  และมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  “สำนักงาน  ก.ถ.” 
เป็นส่วนราชการระดับกรม  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  โดยมีเลขาธิการ  ก.ถ.  เป็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน  ก.ถ.  และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด  รวมทั้งให้มี 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  “ก.พ.ถ.” 
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ๗  คน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  โดยให้เลขาธิการ  ก.ถ. 
เป็นเลขานุการ โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ถ. ตามที่กฎหมายกำหนด
  ๓)  ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่สายงานใด ระดบัใดจะไดร้บัเงนิเดอืน 
ในอนัดบัใดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที ่ก.ถ. กำหนด โดยกำหนดใหง้บประมาณรายจา่ยประเภทเงนิเดอืน 
และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่สูงกว่า 
ร้อยละ ๔๐ ของเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนและเงินอื่น
  ๔)  กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บรรจุและการแต่งตั้ง  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
คณุธรรมและจรยิธรรม วนิยัและการรกัษาวนิยั การดำเนนิการทางวนิยั การออกจากราชการ การอทุธรณ ์
การร้องทุกข์  และให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามมาตรฐานที่  ก.ถ.  โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้บังคับบัญชา 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และมีอำนาจในการ 

๓๔ ๓๕
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กำกับดูแลและกำหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง และการบริหารงานบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 




