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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	 (ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และ
ใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “ครูการศึกษาพิเศษ”	 และให้เพิ่มเติม																																		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	 จากเดิมจำนวน	
๑๓	 คน	 เป็นจำนวน	๑๔	 คน	 โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและ
เลขานุการ	 รวมทั้งได้กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับครูการศึกษาพิเศษที่มีวุฒิทางการศึกษา
พิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทำการสอนและได้รับเงินเพิ่ม	 เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้	

 เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
 นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ	 	 และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายต่อไปได้	
	 โดยมีข้อเท็จจริง	 คือ	 บัดนี้	 สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติจะครบกำหนด	 ๑๒๐	 วัน	 ในวันที่	
๒๘	 พฤศจิกายน	๒๕๕๓	 น้ีแล้ว	 ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๒๗	 วรรคห้า	 กำหนดให้สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง	 ๆ	 ให้มีกำหนดเวลา	 ๑๒๐	 วัน	 ดังนั้น	 สมัยประชุมดังกล่าวจึงจะต้องปิด
ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 เป็นต้นไป	 จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ขึ้น	 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไป
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
 วธิพิีจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้โจทก์อาจย่ืนคำร้องต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องขอให้มีการดำเนินคดี
แบบกลุ่มได้	โดยคดีแบบกลุ่ม ได้แก่ คดีละเมิด คดีผิดสัญญา คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ
และเป็นคดีที่มีสมาชิกกลุ่มจำนวนมาก	 ซึ่งคำฟ้องดังกล่าวต้องมีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับที่มี
ลักษณะเดียวกัน	ท้ังน้ี	ให้คำส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ 
	 นอกจากนี้	ยังได้กำหนดให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี	ขอตรวจเอกสาร	คัดสำเนา
เอกสาร	 จัดหาทนายความคนใหม่	 และร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ได้	 รวมทั้งกำหนดให้คำพิพากษา
ของศาลผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่ม	 โดยให้โจทก์มีอำนาจดำเนินการบังคับคดีแทนสมาชิกกลุ่ม
ทั้งนี้	 กำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ภายใน	๑	เดือน	นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง	
 
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้าง
 ทางพิเศษสายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับ
 ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ในท้องท่ีอำเภอพระประแดง
 จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	 -	 สุขสวัสดิ์ในท้องที่อำเภอ
พระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 ในท้องที่อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ	 ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติน้ี	 ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเช่ือม
ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	 -	 สุขสวัสดิ์	 โดยให้ผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย	เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน		
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 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
 ราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกรุงเทพมหานคร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดขอนแก่น	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดนครราชสีมา	
เขตเลือกตั้งที่	 ๖	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 และจังหวัดสุรินทร์	 เขตเลือกตั้ง
ที่	 ๓	 แทนตำแหน่งที่ว่าง	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า	 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	
๒๕๕๓	 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน	 ๖	 ราย	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๖)	ประกอบมาตรา	๒๖๕	และมาตรา	๔๘
	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดขอนแก่น	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัด	
นครราชสีมา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๖	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 และจังหวัดสุรินทร์
เขตเลือกตั้งที่	๓	แทนตำแหน่งที่ว่าง	พ.ศ.	....	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๓	ดังนี้	
 (๑)	กรุงเทพมหานคร	เขตเลือกต้ังท่ี	๒	แทนนายสมเกียรติ	ฉันทวานิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร	พรรคประชาธิปัตย์
	 (๒)	จังหวัดขอนแก่น	เขตเลือกตั้งที่	๒	แทน	ร.ท.ปรีชาพล	พงษ์พานิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น	พรรคเพื่อไทย
 (๓)	จังหวัดนครราชสีมา	เขตเลือกต้ังท่ี	๖	แทนนายบุญจง	วงศ์ไตรรัตน์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา	พรรคภูมิใจไทย
	 (๔)	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 แทนนายเกื้อกูล	 ด่านชัยวิจิตร	 สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พรรคชาติไทยพัฒนา
	 (๕)	จังหวัดสุรินทร์	 เขตเลือกตั้งที่	๓	แทนนางมลิวัลย์	 	ธัญญสกุลกิจ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์	พรรคเพื่อแผ่นดิน
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)
พุทธศักราช	....	(มาตรา	๙๓	-	มาตรา	๙๘)	และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี	..)	พุทธศักราช	....	(มาตรา	๑๙๐)	รวม	๒	ฉบับ	ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ	โดยให้แก้ไขหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	
พุทธศักราช	....	(มาตรา	๙๓	-	มาตรา	๙๘)	จาก	“...เก่ียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”	เป็น	“...เก่ียวกับ
ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”	 แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป	 ทั้งนี้	 ให้แจ้งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย
 เนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	....	
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา		ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้		 	
	 (๑)	 กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	
		 (๒)		กำหนดให้ปรับปรุงบทนิยามคำว่า	“สัตว์”	“การจำหน่ายเนื้อสัตว์”	และได้กำหนดคำนิยาม
เช่น	 “เนื้อสัตว์”	 “การประกอบกิจการฆ่าสัตว์”	 “โรงฆ่าสัตว์”	 “โรงพักสัตว์”	 “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”	และ	“คณะกรรมการประจำจังหวัด”	เป็นต้น	
	 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	 อันประกอบด้วย	
ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 	 เป็นประธานกรรมการ 	 อธิบดีกรมการค้ าภายใน	
อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง เมือง 	 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 อธิบดีกรมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น	 อธิบดีกรมอนามัย	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เลขาธิการ	
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และนายกสัตวแพทยสภา	
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านการค้า	 การลงทุน	 หรือ
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์จำนวนไม่เกิน	 ๓	 คน	 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่
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ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน	 และออกกฎกระทรวงตามมาตรา	 ๑๔	 ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	 และ
กำกับดูแลการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	 โดยให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ	
	 (๔)	 กำหนดการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์	 และกำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ	
โรงฆ่าสัตว์สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต	 หรือโอนไปเป็น
ของทายาทในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตาย	 ทั้งนี้	 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์	 จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า	 ๖๐	 วัน	 ก่อนเลิกประกอบกิจการ	
	 (๕)	 กำหนดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์	 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์	 โดยแต่งตั้งจากสัตวแพทย์	 หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาและฝึกอบรม
ด้านการตรวจโรคในสัตว์หรือการตรวจเนื้อสัตว์จากในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักสูตรที่					
กรมปศุสัตว์กำหนด	 และได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา	 ตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมปศุสัตว์แล้ว	
	 (๖)	 กำหนดการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต	 โดยให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้	 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่ง	 รวมทั้ง
มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้	 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต	 หรือ
ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาต	
		 (๗)		กำหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจเขา้ไปในสถานทีท่ีม่กีารฆา่สตัว	์โรงฆา่สตัว	์โรงพกัสตัว	์
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์	 และมีอำนาจสั่งให้หยุดยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว	์ โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซึ่งเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด	 และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 (๘)	บทกำหนดโทษ	 โดยกำหนดให้ใช้เกณฑ์ในการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
คือ	 การจำคุก	 ๑	 ปี	 ต่อโทษปรับ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 ในการกำหนดโทษของการกระทำความผิดตาม								
พระราชบัญญัตินี้	 โดยให้อธิบดีสามารถเปรียบเทียบปรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้
เว้นแต่กรณีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนท่ี	
ท่ีไม่ได้มีการยกเว้น	
		 (๙)	กำหนดบทเฉพาะกาล และอัตราอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	 โดยให้กฎกระทรวง
ประกาศ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี	้ และสำหรับในส่วนอัตราอากร	 ค่าธรรมเนียม	
และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	
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 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
 ขยายเสียง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	ดังนี้	
	 (๑)	 เห็นควรให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	 พ.ศ.	 ....
ไว้ก่อน	 โดยยังคงให้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓
ใช้บังคับไปพลางก่อน	เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายอื่นที่จะใช้บังคับแทนได้	
	 (๒)	 ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหารือร่วมกัน	 เพื่อดำเนินการ
ยกร่างกฎหมายกลางเกี่ยวกับการควบคุมการใช้เสียงเป็นการทั่วไป	 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง	
  

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ	โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	“พันธุ์พืช”	“พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป”	“การดัดแปร
สารพันธุกรรม”	“นักปรับปรุงพันธุ์พืช”	และ	“ชุมชน”	
	 (๒)	 กำหนดตำแหน่งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเพิ่มเติม	 คือ	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 และให้แก้ไขชื่อ	 “ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย”	 เป็น	 “อธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”	
		 (๓)	 กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของพันธ์ุพืชท่ีจะขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่	 และได้แก้ไข
ขั้นตอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 รวมทั้งกำหนดการป้องกันการลักลอบ
นำพันธุ์พืชที่จดทะเบียนแล้ว	ไปจดซ้ำทั้งในและต่างประเทศ
	 (๔)	 กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอสามารถเรียกค่าเสียหายจากบุคคลซึ่งกระทำละเมิดหรือกระทำการ
โดยไม่สุจริตต่อพันธุ์พืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่	
	 (๕)	 กำหนดให้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนใดก็ตามที่มีการอนุรักษ์และพัฒนา
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พันธุ์พืชสามารถขอรับเงินจากกองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดังกล่าวได้
	 (๖)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บ	 จัดหา	 หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 พันธุ์พืชป่า	
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว	 เพื่อการปรับปรุงพันธุ์	 ศึกษา	 ทดลอง	 หรือวิจัยให้มีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ	 โดยข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ของการเก็บ
หรือรวบรวมพันธ์ุพืช	 จำนวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธ์ุพืช	 ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต	การกำหนด
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์	 และรายการอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
	 (๗)	 กำหนดให้เพิ่มเติมโทษของผู้เก็บ	 จัดหา	 หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 พันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว	 เพื่อการปรับปรุงพันธุ	์ ศึกษา	 ทดลอง	 หรือวิจัย	 โดยไม่แจ้ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
 ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวง	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทน
ราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)			กำหนดคำนิยามคำว่า	“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”	“เขตอนุรักษ์”	“คณะกรรมการ”
“พนักงานเจ้าหน้าที่”	
	 (๒)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งแห่งชาติ 	 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ	กรรมการจำนวน	๑๖	คน	อันประกอบด้วย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำนวนไม่เกิน	 ๘	 คน	 โดยให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็นกรรมการและเลขานุการ
และกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว	 มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งให้ความเห็น	 ข้อเสนอแนะ	
และคำปรึกษา	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ดำเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนฯ	 ตลอดจนเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติ
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ตามที่ เห็นสมควรในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนฯและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ	 ในการออกกฎกระทรวงกำหนดพ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์และพ้ืนท่ีคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง	
	 ทั้งนี้	 กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ	 และมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ	 เพื่อการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ	 ฯลฯ	 รวมทั้งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	 หรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล	หรือเกาะ	 ในการบริหารจัดการ	 การบำรุงรักษา	 การอนุรักษ์	
การฟื้นฟู	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 เช่น	 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน	การให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการบริหารจัดการ	ฯลฯ	
 (๓)	 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ	 มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดพ้ืนท่ีบริเวณหน่ึงบริเวณใดเป็นพ้ืนท่ีป่าชายเลน
อนุรักษ์	 หรือเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมทั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ขออนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ	รวมทั้งกำหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว	
	 นอกจากนี้ได้กำหนดให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระงับ
การกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราว	 และกำหนดแนวทางในการดำเนินการ	 ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
	 (๔)	 กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
รวมทั้งมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะ	 เพื่อตรวจสอบและควบคุม
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด	 ตลอดจนสั่งให้บุคคลออกจากพื้นที่ป่าชายเลน
อนุรักษ์	พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ฯลฯ	
	 (๕)	กำหนดโทษกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายในการระงับ	
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่กำหนด
ในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	 พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ฯลฯ	 รวมทั้งกำหนดโทษ
สำหรับกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล	 โดยให้กรรมการผู้จัดการ	 หุ้นส่วนผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ
ความผิดนั้น	ๆ	ด้วย	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น	
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 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน
 คา่จ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และบัญชี
 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แห่งชาติ
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาที่ เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน	
ค่าจ้าง	 และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	 รวม	 	 ๙	 ฉบับ	 และบัญชีค่าตอบแทน	
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ เสนอ	 ทั้ งนี้ 	 ในส่วนของร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมาธิการ	
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ให้มีผลใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 และให้ดำเนินการต่อไปได้	 โดย
	 ๑)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมาธิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เห็นควรให้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำ
ตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ประธานและรองประธานวุฒิสภา	 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
สมาชิกวุฒิสภา	 และกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
	 ๒)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการ	
ศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	 เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย	 และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อ
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง	 ฯ
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	มีผลใช้บังคับแล้ว
	 ๓)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง	 พ.ศ.	 ....	
เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงเหตุผลของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เกี่ยวกับกำหนดเวลาการปรับบัญชีให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓
	 ๔)	 บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เห็นควร
ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ	 กรรมการ	 และอนุกรรมการคณะกรรมการ					
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว	
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	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
 (๑)   รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....	เปน็การ	
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน	 ข้าราชการตำรวจ	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	
และบัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือน	 ข้าราชการการเมือง	 ท้ายพระราชกฤษฎีกาปรับอัตรา	
เงินเดือนของข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยปรับเพิ่มร้อยละ	 ๕	 เท่ากันทุกอัตรา
 (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. ....	เป็นการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูงฯ	ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ดังนี้	
 ตำแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้น/ระดับสูง)	ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ/ขั้นสูง	ร้อยละ	๕	โดยได้รับ
เงินเดือน	หรือเงินประจำตำแหน่งที่ปรับใหม่เพิ่มร้อยละ	๕	
 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น/ระดับสูง)	ให้ปรับบัญชีข้ันต่ำร้อยละ	๕	และปรับบัญชี
ขั้นสูงร้อยละ	๗	โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕	
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ) 
ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ/ขั้นสูง	 ร้อยละ	๕	 โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕	 (ระดับชำนาญการและระดับ
ปฏิบัติการ)	ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ	ร้อยละ	๕	และปรับขั้นสูงร้อยละ	๑๐	โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕	
 ตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน)	 ให้ปรับ
บัญชีขั้นต่ำ	 ร้อยละ	 ๐	 และปรับบัญชีขั้นสูงร้อยละ	 ๕	 โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	 ๕ (ระดับ
ปฏิบัติงาน)	ให้ปรับบัญชีขั้นต่ำ/ขั้นสูง	ร้อยละ	๕	โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ	๕
 (๓) รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการทหารและทหารกองประจำการ
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....	เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร
ทหารกองประจำการ	 และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม	 ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร	พ.ศ.	๒๕๒๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๔) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๕) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดาโต๊ะยุติธรรม
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๖) รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการ พ.ศ. .... 	เปน็การปรบั
บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
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 (๗) ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินประจำ
ตำแหนง่และเงนิเพิม่ของประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ประธานและรองประธานวฒุสิภา	
ผูน้ำฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ตามบญัชทีา้ยพระราช
กฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทน	
ราษฎร	 และกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยปรับเพิ่มร้อยละ	 ๑๔.๗	 –	 ๑๔.๙	
 (๘) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....	 เป็นการปรับบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน	ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินประจำตำแหน่ง	 และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญฯ	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา	
	 โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากที่
รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน	เงนิประจำตำแหนง่และประโยชนต์อบแทนอืน่ของประธานศาลรฐัธรรมนญู
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มีผลใช้บังคับ	 ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
 (๙) ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ....	เป็นการ
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตุลาการศาลปกครอง	 ท้ายพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยให้ปรับบัญชี
ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๓	โดยปรับเพิ่มร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
 (๑๐) บญัชคีา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	เปน็บญัชี
๔	 ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ												
กรรมการ	และอนกุรรมการคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีติ
อนุมัติหลักการเมื่อวันที่	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เสร็จแล้ว	 อยู่ระหว่างรอนำขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย	พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติตามข้อ	 ๘	 โดยปรับเพิ่ม
ร้อยละ	๕	เท่ากันทุกอัตรา
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 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุ ์พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์	 พ.ศ.	 ....	
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ		และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	แลว้สง่ให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา		ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมสีาระสำคญั	คอื	กำหนดใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุ	สถานศกึษา	และสถานศกึษาพฒันาครู
และบคุลากรทางการศกึษา	จดัใหม้กีารปรกึษาหรอืบรกิารดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุ์	การสอนเพศศกึษา	
โดยผู้ให้การปรึกษาและบริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	 และได้กำหนดหลักเกณฑ์	
และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ	 สถานศึกษา	 และนายจ้างภาคเอกชนต้องปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์	
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน	 หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา	
	 นอกจากนีไ้ดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการคุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุแ์หง่ชาต ิ	อนัประกอบดว้ย	
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง	มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด	โดยให้กรมอนามัยทำหน้าที่
เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ	และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
 สามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป	
พ.ศ.๒๕๕๔	(ตั้งแต่วันที่	๒๑	มกราคม		พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้นไป)	ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ	และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายต่อไปได้	
		 โดยมีข้อเท็จจริง	คือ	ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้บัญญัติให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุม
สามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัต	ิ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิก
ได้มาประชุมเป็นคร้ังแรกเป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญท่ัวไป	 ซ่ึงรัฐสภาชุดปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกา
เรยีกประชมุรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	เพือ่ใหส้มาชกิไดม้าประชมุเปน็ครัง้แรกในวนัที	่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ดังนั้น	จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปในปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปน็ตน้ไป  ทัง้นี ้ตามความในมาตรา ๑๒๗ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  




