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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒                 

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง 
 ข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  
พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ และ 
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนติิบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 และเหน็ชอบใหก้ระทรวงคมนาคมรบัไปดำเนินการตามความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะท่ี ๑๒)  
(ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนหลังจากการลงนามในหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ด้วย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๑) กำหนดบทนิยามคำว่า “การขนส่งข้ามพรมแดน” “พิธีการ” “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” และ 
“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
 ๒) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
ประกาศกำหนดให้พื ้นทีใ่นเขตศุลกากรหรือพื ้นทีต่่อเนื ่องกับเขตศุลกากร สถานีหรือท่าเรือใน 
ราชอาณาจกัร เปน็พื้นท่ีควบคมุรว่มกนัในราชอาณาจกัร และเมื่อรฐับาลของประเทศภาคตีามความตกลง 
ได้แจง้พื้นที่ท่ีกำหนดใหเ้ปน็พื้นท่ีควบคมุรว่มกนันอกราชอาณาจกัรใหร้ฐับาลไทยทราบแลว้ ใหห้นว่ยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องดำเนินการเท่าทีจ่ำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นทีค่วบคุมร่วมกัน  
และให้การดำเนินพิธีการของเจ้าหน้าทีข่องรัฐบาลไทยในพื้นทีค่วบคุมร่วมกันนอกอาณาจักรเป็นการ 
ดำเนินพิธีการในราชอาณาจักร
 ๓) กำหนดให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงมีอำนาจหน้าทีต่ามทีก่ำหนด 
ไว้ในข้อตกลงทีร่ัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงสำหรับการดำเนิน 
พิธีการในพื้นทีค่วบคุมร่วมกันแต่ละแห่ง และกำหนดข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมืองสำหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงทีเ่ข้ามาดำเนินพิธีการในพื้นที ่
ควบคมุรว่มกนัในราชอาณาจกัรตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
กำหนด
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 ๔) กำหนดให้การกระทำทีเ่ป็นความผิดตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในพื้นท่ีควบคุมรว่มกนันอกราชอาณาจกัรเปน็การกระทำความผดิในราชอาณาจักร ตลอดจนไดก้ำหนด 
หลักเกณฑ์และวธิกีารในการดำเนนิการกบัผู้กระทำความผดิเก่ียวกับการขนสง่ขา้มพรมแดนท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรและพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วย 
 การอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก 
 ในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
 (THE GMS Agreement)) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญา 
 สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการ 
ตามความตกลงวา่ดว้ยการอำนวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดนภายในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ตอนบน (THE GMS Agreement)) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วย 
การอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลง 
ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  
(THE GMS Agreement)) มีสาระสำคญั คอื ไดก้ำหนดความหมายของบทนิยามคำวา่ “ศลุกสถาน” 
“เขตศุลกากร” “พื้นทีค่วบคุมร่วมกัน” และ “เขตพื้นทีค่วบคุมร่วมกัน” ตลอดจนการกำหนด 
หลักเกณฑ์การเข้าใช้เขตอำนาจเหนือความผิดที่ได้กระทำในเขตพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตาม 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) มีสาระสำคัญ คือได้กำหนดความหมาย 
ของบทนิยามคำว่า “เขตเศรษฐกิจจำเพาะ” “นำเข้าสำเร็จ” “ส่งออกสำเร็จ” “เขตไหล่ทวีป” 
“เขตทะเลหลวง” และได้กำหนดให้คำว่า “พระราชอาณาจักรสยาม” “พระราชอาณาเขต” 
“ราชอาณาจักร” ให้หมายความรวมถึง “เขตเศรษฐกิจจำเพาะ” โดยกำหนดอำนาจของศุลกากร 
เหนือเกาะเทียมส่ิงติดต้ังและส่ิงกอ่สรา้ง เพื่อความมุ่งประสงคใ์นการสำรวจ รวมท้ังอำนาจทางศลุกากร 
ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ เขตไหล่ทวีป และในเขตทะเลหลวง ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการใช้สิทธิไล่ตามติดพันด้วย
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ตามที ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่ง 
ให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แหง่ชาต ิเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการควบคมุยาง และใหก้รรมการผู้ทรงคณุวฒุจิากเดมิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก ๗ คน เป็น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๗ คน โดยให้กรรมการซึ่งพ้นจาก 
ตำแหน่งอาจไดร้บัแตง่ตั้งอีกไดแ้ตจ่ะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระตดิตอ่กันไมไ่ด ้และในกรณท่ีีกรรมการ 
ผูท้รงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิขึ ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ 
แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิชุดใหม่ และได้กำหนดข้อห้ามในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ โดยในกรณี 
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ 
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับข้อสังเกต 
ของกระทรวงกลาโหมไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้เพิ่มบทบัญญัติในหมวด ๓  
ส่วนที่ ๒ การจำนองอากาศยาน และได้กำหนดให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ไปใช้บังคับแก่การจำนองอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ได้เท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติใน 
พระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังกำหนดให้อากาศยานท่ีจดทะเบยีนเปน็ทรพัย์สนิประเภทท่ีจำนองเปน็ประกนั 
หนีไ้ด้ตามกฎหมาย ซึ่งให้การจำนองอากาศยานนั้นย่อมครอบไปถึงลำตัวอากาศยาน ส่วนประกอบ 
สำคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริภัณฑ์ทีต่ิดตั้งกับอากาศยานนั้น โดยผู้รับ 
จำนองอากาศยานตอ้งเป็นสถาบันการเงนิ หรอืบคุคลอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และการจำนอง 
อากาศยานต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบยีนตอ่พนักงานเจ้าหน้าท่ีพรอ้มท้ังระบมุลูหน้ีและจำนวนหนี ้
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ทีจ่ำนองอากาศยานนั้นไว้เป็นประกัน สำหรับผู้ทีจ่ะขอจดทะเบียนจำนองอากาศยานได้ต้องเป็น 
เจ้าของอากาศยานนั้น ๆ และกำหนดให้การลำดับบุริมสิทธิเหนืออากาศยาน และกรณีบุคคลหลายคน
มีบุรมิสิทธเิหนืออากาศยานในลำดบัเดยีวกนั ใหต้า่งคนตา่งไดร้บัชำระหน้ีเฉลี่ยตามสว่นของจำนวนเงนิ
ที่ตนเป็นเจ้าหนี้ ตลอดจนได้กำหนดในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหาย 
 จากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ 
น้ำมัน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 ๑) ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “เรือ” “ท่าเรือ” “บุคคล” “เจ้าของเรือ” “นายเรือ” “น้ำมัน”  
“ความเสียหายจากมลพิษ” “มาตรการในการป้องกัน” “อุบัติการณ์” “หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” 
“ภาคีแห่งอนุสัญญา” “ศาล” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่”
 ๒) ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับกับความเสียหายจากมลพิษทีเ่กิดขึ ้นใน 
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขตและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย  
และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการใช้มาตรการในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในพื้นทีด่ังกล่าว แต่มิให้ 
ใช้บังคับกับเรือรบ หรือเรืออืน่ใดซึ ่งรัฐถือกรรมสิทธิ ์ หรือดำเนินการในกิจการของรัฐซึ ่งมิได้มี  
วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยให้ใช้บังคับกับเรือของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในเชิงพาณิชย์
 ๓) ได้กำหนดในเรื่องความรับผิด โดยการกำหนดให้เจ้าของเรือในขณะเกิดอุบัติการณ์ หรือ 
ในขณะเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกในกรณีทีอุ่บัติการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่อง ต้องรับผิดเพื่อ 
ความเสียหายใด ๆ  ทีเ่กิดขึ้นจากมลพิษอันเป็นผลของอุบัติการณ์ดังกล่าว แต่เจ้าของเรือไม่ต้องรับผิด 
เพื่อความเสียหายจากมลพิษ หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เป็นผลมาจากสงคราม การกระทำ 
อันเป็นปฏิปักษ์ สงครามกลางเมือง การจลาจล หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยง 
และป้องกันได้ หรือเกิดขึ ้นจากบุคคลทีส่ามทำให้เกิดความเสียหายนั้น หรือเกิดขึ ้นทัง้หมดจาก 
ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำโดยมิชอบของรัฐหรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าทีดู่แลหรือบำรุงรักษา 
ประภาคารหรือเครื่องช่วยการเดินเรืออืน่ ๆ  ในการปฏิบัติหน้าทีด่ังกล่าว และเจ้าของเรืออาจหลุดพ้น 
จากความรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลทีไ่ด้รับ 
ความเสียหายนั้น แต่ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เจ้าของเรือมีสิทธิจะจำกัดความรับผิดชอบของตนภายใต้บังคับ 
พระราชบัญญัตินี้ สำหรับอุบัติการณ์ครั้งหนึ่ง ๆ  แต่เจ้าของเรือไม่อาจจำกัดความรับผิดของตนได้  
หากพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายจากมลพิษนั้นเกิดขึ ้นจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของ 
เจ้าของเรือเป็นส่วนตัว
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 ๔) ในกรณีของการประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน ได้กำหนดให้เรือไทยซึ่งได้บรรทุก 
น้ำมันในระวางอย่างสินค้าเกินกว่า ๒,๐๐๐ ตันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองทีแ่สดงถึงการจัดหาประกันภัย 
หรือหลักประกันทางการเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษ โดยให้ 
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีมีอำนาจออกใบรับรองให้แก่เรือทีจ่ดทะเบียนเป็นเรือไทย  
และในกรณีทีเ่ป็นเรือต่างประเทศไม่ว่าจะจดทะเบียนในรัฐใดซึ่งได้บรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้า 
เกินกว่า ๒,๐๐๐ ตันขึ้นไป และไม่มีใบรับรองของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เมือ่เรือนั้น 
ได้ผ่านหรือเข้าออกทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย ต้องมีใบรับรองซึ ่งออกโดยพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
 ๕) ได้กำหนดในเรื ่องของการวางหลักประกันไว้ว่า เพื ่อจำกัดความรับผิดภายหลังเกิด 
อุบัติการณ์ขึ้นแล้ว เจ้าของเรือต้องวางหลักประกันตามจำนวนความรับผิดทีจ่ำกัดแล้วทัง้หมดต่อศาล  
โดยจะวางเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างรวมกัน ตามทีศ่าลเห็นสมควร ผู้รับประกันภัยหรือบุคคลอืน่ใดทีไ่ด้ให้หลักประกันแก่ 
เจ้าของเรือมีสิทธิทีจ่ะวางหลักประกันโดยให้มีผลเช่นเดียวกับเจ้าของเรือเป็นผู้วางหลักประกันนั้นเอง  
และใหน้ำเงนิจากหลักประกนัมาชำระใหแ้ก่บรรดาผู้มสีทิธิเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหาย 
จากมลพิษตามส่วนแห่งสิทธิที่ได้พิสูจน์ในศาลแล้ว
 ๖) การดำเนินคดีและอายุความนั ้น ได้กำหนดให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื ่อ 
ความเสียหายจากมลพิษ อาจเรียกร้องได้โดยตรงจากผู้รับประกันภัยหรือผู้ให้หลักประกันทางการเงิน 
เพื่อความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของเจ้าของเรือ ซึ่งสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ดังกล่าวเปน็อันขาดอายุความเมือ่พ้น ๓ ปีนับแต่วันทีค่วามเสียหายจากมลพิษได้เกิดขึ้น หรือเมื่อพ้น  
๖ ปี นับแต่วันทีอุ่บัติการณ์ได้เกิดขึ้น หรือวันทีเ่หตุการณ์ครั ้งแรกได้เกิดขึ้นในกรณีทีอุ่บัติการณ์ 
ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อเนื่อง
 ๗) ในเรื่องเขตอำนาจศาล ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจเหนือคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ศาลจะมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาได ้
ก็ต่อเมือ่มีการสง่หมายเรียกให้แก่จำเลยโดยชอบและให้โอกาสตามสมควรสำหรับการต่อสูค้ดี 
และให้รวมถึงอำนาจในการเฉลี่ยเงินจากหลักประกันให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย 
และกำหนดให้คำพิพากษาถึงทีสุ่ด เกี่ยวกับความเสียหายจากมลพิษของศาลต่างประเทศทีเ่ป็นภาคี 
แห่งอนุสัญญาให้ใช้บังคับในประเทศไทยได้ เว้นแต่คำพิพากษานั้นได้มาโดยกลฉ้อฉล จำเลยมิได้รับ 
หมายเรียกโดยชอบและไม่มีโอกาสตามสมควรในการต่อสู้คดี หรือคำพิพากษานั้นขัดต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ทัง้นี ้ ในส่วนบทกำหนดโทษนัน้ ได้กำหนดให้เรือไทยหรือเรือต่างประเทศทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามพระราชบญัญตันิี้ นายเรอืและเจา้ของเรอืลำนั้นตอ้งระวางโทษปรบัคนละไม่เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอำนาจหน่วงเหนี่ยวเรือลำดังกล่าวจนกว่าเรือลำนั้นจะได้แก้ไขหรือ 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยในกรณีทีน่ายเรือลำใดไม่อาจแสดงใบรับรอง 
ตามท่ีกำหนดเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง รา่งพระราชบัญญตัริายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ 
ใช้ร่างพระราชบัญญัติทีส่ำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเป็นหลัก โดยมีสาระสำคัญ คือ  
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมทัง้ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “รายได้” “รายได้ที่ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเกบ็เอง” “รายไดท่ี้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นท่ีมอบใหร้ฐัจัดเก็บแทน” 
“และ “ผู้บริหารท้องถิ่น” เป็นต้น 
 โดยการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย รายได้จากเงินอุดหนุนทัว่ไป รายได้จากทรัพย์สินเงินและทรัพย์สินทีม่ีผู ้บริจาค อุทิศให้ 
หรือให้ความช่วยเหลือ รายได้จากกิจการพาณิชย์ และการบริหารจัดการ รายได้จากการถ่ายโอน
ภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น และรายได้อืน่ตามทีม่ีกฎหมายบัญญัติ และให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
และเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีโรงเรือนที่ดิน 
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และรายได้อื่นตามที่กำหนด ตลอดจนได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราภาษีเกี่ยวกับการจัดสรร 
รายได้ การจัดเก็บภาษีอากรในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการหักเงิน 
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายกำหนด แต่ในกรณีทีไ่ม่มีกฎหมายกำหนดให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
พิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกความใน 
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้สถานพยาบาลสัตว์ของ 
ส่วนราชการและของเอกชนอยูภ่ายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน และยังได้แก้ไขเพิ ่มเติม 
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เรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาลโดยการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ต้องยืน่คำขอ 
อนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน จึงมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ 
สถานพยาบาลสัตว์ได้ โดยได้กำหนดให้ผู ้รับอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ต้องแสดง ป้ายชื่อ 
สถานพยาบาลสัตว์ ป้ายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับผู้ประกอบการบำบดัโรคสตัวใ์นสถานพยาบาลสตัว ์ 
รายการอัตราคา่รกัษาพยาบาลและคา่บรกิาร ตลอดจนไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิมาตรการในการโอนใบอนุญาต 
ให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และการให้บุคคลผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและมีคุณสมบัติสามารถ 
ขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตไว้แล้วต่อไปได้ 
 ท้ังน้ี ไดป้รบัปรงุอัตราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตให้ต้ังสถานพยาบาลสตัว์ โดยให้สถานพยาบาลสตัว์ 
ของส่วนราชการทีเ่ปิดดำเนินการก่อนพระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับให้ยืน่คำขอรับใบอนุญาตให้ตั ้ง 
สถานพยาบาลภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกำหนดให้กฎกระทรวง 
หรือประกาศทีม่ีอยูเ่ดิมยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ หรือจนกว่า 
จะมีกฎกระทรวงหรอืประกาศฉบับใหม่ และใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณด์ำเนนิการออกกฎกระทรวง 
หรือประกาศดังกล่าวภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญติัสง่เสรมิการพฒันาฝมีอืแรงงาน (ฉบับที่ ..)  
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที ่ ..)  
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้
 ๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “การประเมิน” “ผู้ประเมิน” “การรับรองความสามารถ” “หนังสือ 
รับรองความสามารถ” และ “องค์กรอาชีพ” 
 ๒) ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การรับรองความสามารถและมีอำนาจประกาศเพื่อกำหนดสาขาอาชีพหรือตำแหน่งงาน ซึ่งอาจเป็น 
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ
 ๓) ได้กำหนดให้มีศูนย์ประเมินความสามารถทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ และการควบคุมการดำเนินการของศูนย์ประเมินความสามารถ 
 ๔) แกไ้ขเพิ่มเตมิบทบัญญัตเิกีย่วกับกองทุนพฒันาฝมืีอแรงงานโดยใหค้า่ธรรมเนียมท่ีจัดเก็บได ้
ตกเป็นของกองทุนและให้ผูผ้่านการรับรองความสามารถ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนไปใช้ในการลงทุน 
ประกอบอาชีพได้
 ๕) ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ผูป้ระกอบกิจการซึ่งส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาตติามสัดส่วนท่ีกำหนดไมต่อ้งสง่เงนิสมทบเขา้กองทุนพฒันาฝมีอืแรงงาน 
และถา้ไม่จ่ายเงนิสมทบภายในกำหนดหรอืจ่ายไม่ครบตามสดัสว่นจำนวนผู้รบัการฝกึอบรมและจำนวน



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
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ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับจำนวนลูกจ้าง ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราที่กำหนด
 ๖) แก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้เหมาะสม ตลอดจนกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้
 ทัง้นี ้ ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีอยูใ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและ 
 ความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพทีม่ีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบ 
ความผิด) ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะกรรมการพจิารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมาย 
อาญา) เสนอ และใหส่้งคณะกรรมการประสานงานดา้นนิตบิญัญติัพจิารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้การกระทำชำเราโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษตาม 
มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาล 
ทีม่ีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ผูก้ระทำความผิดฐานกระทำชำเราทีม่ีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สมรสกับ 
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่า ๑๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี และให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก 
ทีม่ีอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ผูก้ระทำไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้  
ตลอดจนกำหนดให้การกระทำความผิดต่อเสรีภาพต่อเด็กทีม่ีอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ผู้กระทำไม่อาจอ้าง 
ความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้ 




