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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... 
	 	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง	 พ.ศ.	 . . . .	 ตามที่ 																																														
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้																		
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 				 โดยมสีาระสำคญั	คอื	กำหนดใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิคำนยิามคำวา่	เครือ่งสำอาง	ผลติ	สง่ออก	โฆษณา	
ข้อความ	ผู้ประกอบธุรกิจ	สารสำคัญ	ด่านอาหารและยา	ผู้รับจดแจ้ง	และหน่วยงานของรัฐ	ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น	 และกำหนดให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเครื่องสำอาง	 และมาตรการคุ้มครอง	
ความปลอดภัยผู้บริโภค	โดยเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ	หลักเกณฑ์วิธีการผลิต	วิธีการนำเข้า	
วิธีการเก็บรักษา	วิธีการรายงานอาการที่ไม่พึงประสงค์	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งผู้ผลิต															
หรอืผูน้ำเขา้เครือ่งสำอางตอ้งจดัใหม้ไีวเ้พือ่การตรวจสอบ	เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	รวมทัง้
กำหนดให้ผู้ประสงค์จะผลิตเพื่อขาย	หรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางทุกประเภท	ต้องแจ้งรายละเอียด	
ของเครื่องสำอางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนผลิตหรือนำเข้า	นอกจากนี้ได้กำหนดให้แก้ไของค์ประกอบ
และอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเคร่ืองสำอาง	และให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการโฆษณา	 โดยการโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค	 และในกรณีที่เห็นว่า
เครื่องสำอางอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	 ให้เลขาธิการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข
ให้ผู้บริโภคปฏิบัติได้	
  ท้ังน้ี	ได้กำหนดข้ันตอน	วิธีการ	และระยะเวลาเก่ียวกับการอุทธรณ์	และได้ปรับปรุงบทกำหนดโทษ
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	

           เรือ่ง         รา่งพระราชกฤษฎกีาทีเ่กีย่วกบัการปรบับญัชเีงนิเดอืน
           ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และ
  บัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
   มนุษยชนแห่งชาติ
	 	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	ดังนี้	
	 	 ๑)	เหน็ชอบรา่งพระราชกฤษฎกีารวม	๕	ฉบบั	ไดแ้ก	่รา่งพระราชกฤษฎกีาการปรบัเงนิเดอืน	
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
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ของข้าราชการทหาร	 ทหารกองประจำการ	 และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.	 ....	 ร่าง
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 และร่าง
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครอง	พ.ศ.	....
	 ๒)	 สำหรับกรณีร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	 . . . . 	 ซึ่ งประกอบด้วย	 ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชกฤษฎีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมาธิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 นั้น
	 	 ๒.๑)	 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่าง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ	
ถวาย 	 เพื่ อทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย 	 และร่ า งพระราชบัญญัติ เ งิ น เดื อน เ งิ นวิ ทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว	 และอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรเีพือ่นำรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วขึน้ทลูเกลา้ฯ	ถวายตอ่ไป	ดงันัน้	เหน็ควรมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ	(กงช.)	ดำเนินการตัดบัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจ	ท้ายร่าง
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และปรับบัญชีอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ท้ายร่างพระราชกฤษฎีการปรับอัตราเงินเดือน
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ใหส้อดคลอ้งกบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว
ต่อไป
	 	 ๒.๒)	 กรณีร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของสมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมาธิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 อาจมี	
ประเด็นในข้อกฎหมายและมีปัญหาการเลือกปฏิบัติและความล่ักล่ันในการได้รับการปรับอัตรา
ค่าตอบแทน	 จึง เห็นควรเลือกร่างพระราชกฤษฎีกาแบบที่ 	 ๑	 ซึ่ ง เป็นการแก้ ไขตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่ประสงค์จะกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเติม
ตามบัญชี เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกา	 ตั้ งแต่วันที่ 	 ๑	 เมษายน
พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชี
ประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกา	เมื่อได้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในครั้งต่อไป
	 ๓)	 กรณีร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน	 เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	 	 ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการพิ จ ารณา เ งิ น เดื อนแห่ งชาติ 	 ดำ เนิ นการปรั บอั ต รา เ งิ น เดื อนและ เ งิ น
ประจำตำแหน่ง	 ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือน	 เงินประจำตำแหน่ง	 และ
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ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	 มีผลบังคับใช้แล้ว	 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	
	 	 ๔)	ใหค้ณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาตดิำเนนิการปรบัอตัราเงนิเดอืนและเงนิประจำ
ตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ให้สอดคล้องกับการปรับอัตรา
เงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่ขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูอืน่	ๆ 	เมือ่รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน	
เงินประจำตำแหน่ง	และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มีผลใช้บังคับ	 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง		

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                   เร่ือง          การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
    รวม ๓ ฉบับ
	 			 คณะรฐัมนตรรีบัทราบการแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูรวม	๓	ฉบบั
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	เสนอ	ดังนี้
	 	 ๑)	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 					 ๒)	รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....
  ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ซึ่งได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ
  โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รวม	๓	 ฉบับ	 โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
ซึง่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	แกไ้ขเพิม่เตมิ		(ฉบบัที	่๑)	พทุธศกัราช	๒๕๕๔
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

    เรื ่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
   (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
	 	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ปรับโครงสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	 ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุ	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง	 และสำนักงาน	
ก.พ.ร.	 พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวภายใน	 ๓๐	 วัน	 แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	
	 	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้เปลี่ยนชื่อจาก	 “กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคม”	 และกำหนดการแบ่งส่วนราชการใหม่	
โดยให้แบ่งออกเป็น	 ๗	 ส่วนราชการ	 ดังนี้	 (๑)	 สำนักงานรัฐมนตรี	 (๒)	 สำนักงานปลัดกระทรวง
(๓)	 กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 (๔)	 กรมกิจการผู้สูงอายุ	 (๕)	 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
(๖)	กรมประชาสงเคราะห์	และ	(๗)	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
	 	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้โอนบรรดากิจการ	อำนาจหน้าที่	ทรัพย์สิน	งบประมาณ	หนี้	สิทธิ	
ภาระผูกพัน	 ข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงานราชการ	และอัตรากำลังของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคม	 และให้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ด้วย	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

         เรื ่อง     ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  วัตถ ุ
          ระเบิด   ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด		
ดอกไม้เพลิง	 และส่ิงเทียมอาวุธปืน	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
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 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	 “เครื่องกระสุนปืน”	 เพื่อให้มีความหมาย
ครอบคลุมถึงตลับลูกดอกไฟฟ้า	 ซึ่งใช้กับเครื่องยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง	 ซึ่งมีลักษณะเป็นอาวุธปืน	
และบทนิยามคำว่า	 “ดอกไม้เพลิง”	 ให้มีความหมายครอบคลุมถึง	 บั้งไฟ	 รวมทั้งบทนิยามคำว่า	
“สิ่ ง เที ยมอาวุ ธปื น” 	 เพื่ อ ให้ มี ค วามหมายครอบคลุ มถึ ง 	 วั ตถุ ที่ มี ลั กษณะ เป็ นอาวุ ธ
หรือคล้ายอาวุธ	 ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสมควรควบคุม	 โดยจัดให้อยู่ในประเภทสิ่งเทียมอาวุธปืน	
	 (๒)	 กำหนดให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามโอนอาวุธปืน	 วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน	 ซึ่งเป็นอาวุธปืนของส่วนราชการให้แก่บุคคลใด	 รวมทั้งให้แก้ไขการห้ามโอน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มิได้รับอนุญาต	
	 (๓)	 กำหนดให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ	 ขนาด
ความยาวลำกล้อง	 เครื่องกลไกของอาวุธปืน	หรือเครื่องกลไกของอาวุธปืนที่มีผลเป็นการบรรจุกระสุน
ให้ยิงซ้ำ	โดยผิดไปจากต้นแบบ	
 (๔)	 กำหนดให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำเคร่ืองหมายทะเบียนอาวุธปืน	โดยให้
นายทะเบียนท้องที่สามารถจัดทำประวัติอาวุธปืนทุกกระบอกและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ได้	และให้
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามขูดลบ	แก้ไข	ทำขึ้นใหม่ซึ่งเครื่องหมายทะเบียนหรือเลขหมาย
ประจำอาวุธปืน	
	 (๕)	 กำหนดให้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาต
ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา	 และให้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต
ให้มีอาวุธปืนติดตัว	(ใบพกปืน)	
	 (๖)	 กำหนดให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามซื้อ	 มี	 ใช้	 หรือย้ายซึ่งดอกไม้เพลิงที่มี
น้ำหนักรวมกันเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนด	 รวมทั้งให้กำหนดเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกประกาศ
กำหนดระยะเวลาและพื้นที่งดใช้ดอกไม้เพลิงดังกล่าว	 เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุมการใช้
ดอกไม้เพลิง	นอกจากนี้	ได้กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามทำ	ซื้อ	มี	ใช้	สั่ง	นําเข้า	
หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน	เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่	
	 (๗)	 กำหนดให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ทำการค้า	 ผลิต	 หรือเก็บ	 และให้มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต	 นำอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน
หรือวัตถุระเบิดมาตรวจสอบ	 รวมทั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 (๘)			กำหนดใหเ้พิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัความผดิทีม่โีทษปรบัสถานเดยีว	หรอืโทษจำคกุไมเ่กนิ	
๖	 เดือนหรือปรับไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 โดยให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจ
เปรียบเทียบได้	 และให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ศาลสั่งริบอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	
วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง	 หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน	 ซึ่งมี	 ทำ	 สั่ง	 หรือนำเข้าโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้	 และส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ	
	 (๙)	 กำหนดให้เพิ่มเติมบทกำหนดโทษ	 และแก้ไขอัตราโทษที่บัญญัติไว้เดิม	 ให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ของบ้านเมือง
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  (๑๐)	 กำหนดให้ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมให้มีอัตราสูงข้ึน	 มีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 แต่จะเรียกเก็บเพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

             เรื ่อง       ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา	 	 พ.ศ.	 ....		
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป		
โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 	 (๑)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “กองทุน”	 “ชาวนา”	 “สมาชิก”	 “เงินสะสม”	 “เงินสมทบ”		
“สวัสดิการรายเดือน”	“บำเหน็จตกทอด”	“บำเหน็จ”	และ	“ผู้รับผลประโยชน์”	ฯลฯ
	 	 (๒)	 กำหนดการจัดตั้งกองทุนและลักษณะกิจการกองทุน	 โดยให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชาวนาขึ้นในกรมการข้าว	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์
ของสมาชิก	 จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก	 รวมทั้งเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและ
บุคคลในครัวเรือนเมื่อสมาชิกอยู่ในวัยชราภาพหรือทุพพลภาพ	และได้กำหนดให้กองทุนประกอบด้วย	
เงินสะสม	 เงินสมทบ	 เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนเข้ากองทุน	 เงินหรือทรัพย์สินที่มี
ผู้บริจาคให้	 ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน	 และรายได้อื่น	 ทั้งนี้	 กิจการของกองทุน
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมาย
ว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน		
  (๓)	 กำหนดการควบคุมและการบริหารกิจการของกองทุน	 โดยให้มีคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชาวนา	 อันประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ		
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
อธิบดีกรมบัญชีกลาง	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	อธิบดีกรมการข้าว	เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิจำนวน	๓	คน	ซึง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นขา้ว	ดา้นกฎหมาย
ด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงิน	 การธนาคาร	 รวมทั้งผู้แทนชาวนา	 จำนวน	๖	 คน	 เป็นกรรมการ
โดยให้ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสวัสดิการชาวนาเป็นเลขานุการ	และให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจ
หน้าท่ีกำหนดนโยบายและออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	ประกาศ	และคำส่ังในการบริหารกิจการของกองทุน
รวมทั้งนโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง	 และอำนาจหน้าที่
กำกับดูแลบริหารจัดการกองทุนปฏิบัติงานอื่นใด	 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในพระราชบัญญัตินี้	



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ค. -  มิ.ย. ๕๔ 41

	 (๔)	 กำหนดให้จัดตั้ งสำนักงานกองทุนสวัสดิการชาวนาขึ้นในสังกัดกรมการข้าว
เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ	 เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
และจัดให้มีทะเบียนสมาชิกซึ่งต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุน	 รวมทั้งรายงานและบัญชีของกองทุน	
	 (๕)	 	กำหนดคณุสมบตัขิองสมาชกิและสทิธปิระโยชนข์องสมาชกิ	โดยใหส้มาชกิไดร้บัสทิธปิระโยชน์
ในการจ่ายเงินสวัสดิการรายเดือน	บำเหน็จ	บำเหน็จตกทอด	เงินสะสม	เงินสมทบ		รวมทั้งสวัสดิการ
และสทิธปิระโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก	โดยให้การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกำหนด	ทัง้นี	้เมือ่คำนวณรวมกนัแลว้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่	๑	เทา่ของเงนิทีส่มาชกิจา่ยสะสมเขา้กองทนุ
ไว้แล้ว	
 นอกจากน้ียังได้กำหนดให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตรา
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	 แต่ต้องไม่น้อยกว่า	 ๑.๕	 เท่าของจำนวนเงินสะสมที่สมาชิกได้จ่ายเข้ากองทุน
ไว้แล้ว	 สำหรับกรณีของสมาชิกทุพพลภาพ	 ซึ่งไม่ต้องการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน	 ให้รัฐบาลจ่ายเงิน
สมทบเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด	 และกำหนดให้สมาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการรายเดือนจากกองทุน	 สำหรับเงินสะสม	 เงินสมทบ	 และผลประโยชน์ของเงินสะสม	
เงินสมทบ	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพก่อนสิ้นสมาชิกภาพ	 หากแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ไดต้รวจและแสดงความเหน็วา่ทพุพลภาพ	ใหส้มาชกิมสีทิธไิดร้บัเงนิบำเหนจ็จากกองทนุ	เวน้แตส่มาชกิ
แสดงความจำนงต่อกองทุนขอรับเงินตามมาตรา	๓๓	
 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าสมาชิกมิได้กำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ผู้พึงได้รับเงินจากกองทุนไว้โดยทำเป็น
หนังสือมอบไว้แก่กองทุน	 หรือได้กำหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายก่อน	 ให้จ่ายบำเหน็จจากกองทุนให้แก่
บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากกองทุนตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด	 ส่วนการหาประโยชน์ของกองทุนให้ เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
	 (๖)	 กำหนดเกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 และการตรวจสอบ	 โดยให้กองทุนจัดให้มีบัญชี
เงินสำรอง	 บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผู้บริจาคให้	 บัญชีเงินรายบุคคล	 และให้กองทุน
ในส่วนของสมาชิกแต่ละรายยื่นแสดงรายการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการ	 อย่างน้อยเดือนละ
๑	 ครั้ง	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด	 และให้จัดทำรายงานผลงานประจำปีในปีที่
ล่วงมาแล้ว	เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี	ภายใน	๑๒๐	วัน	นับจากวันสิ้นปีบัญชี	
	 (๗)	 กำหนดการควบคมุ	กำกบั	และจดัการกองทนุ	โดยใหค้ณะกรรมการมอีำนาจสัง่ใหผู้ร้บัผดิชอบ
ในการดำเนินงานต่าง	ๆ 	ช้ีแจงข้อเท็จจริง	โดยรัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลโดยท่ัวไป	และกำหนดให้พนักงาน
เจา้หนา้ทีม่อีำนาจในการปฏบิตังิานเขา้ไปในสถานทีเ่พือ่ตรวจสอบพยานหลกัฐาน	ยดึ	หรอือายดัเอกสาร	
หรือหลักฐาน	 และสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ	 โดยเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง	 ทั้งนี้
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา		
	 (๘)	 บทกำหนดโทษ	 โดยกำหนดให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนรายใด
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ งของคณะกรรมการ	 ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท 
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และปรับอีกวันละไม่เกิน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 และหากเกิดการกระทำความผิด	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	
หรือคนอื่น	 ๆ	 ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมาย	 ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี
หรือปรับไม่เกิน	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วม
กระทำความผิด	
	 	 นอกจากนีไ้ดก้ำหนดใหผู้ไ้มป่ฏบิตัติามคำสัง่หรอืไมอ่ำนวยความสะดวกแกพ่นกังานเจา้หนา้ที่
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๓	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาท	หรือท้ังจำท้ังปรับ	และกำหนดให้	
กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดการกองทุน	 ซึ่งแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริงต่อคณะกรรมการ	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	
	 	 ทั้งนี้	 เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว	 ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 	 (๙)	กำหนดบทเฉพาะกาล	โดยใหก้รมการขา้วทำหนา้ทีส่ำนกังานในวาระเริม่แรก	และใหอ้ธบิดี
กรมการข้าวเป็นผู้จัดการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน	 และในระหว่างที่ยังไม่มี	
คณะกรรมการ	 ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว	อันประกอบด้วย	ปลัดกระทรวง	
เกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	 ๓	 คน	 ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านข้าว	 ด้านกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคาร	 เป็นกรรมการ	 โดยมีอธิบดีกรมการข้าวเป็นกรรมการ
และเลขานุการ	เพ่ือทำหน้าท่ีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวนา	และดำเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี
ไปพลางก่อน	 โดยมีหน้าท่ีกำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เง่ือนไข	 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก	 ตลอดจน
ตรวจสอบคุณสมบัติและการสมัครสมาชิก	 ตามมาตรา	 ๒๘	 ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 จัดให้มีการ
รับสมัครสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน	๑๘๐	 วัน	 และให้อนุมัติการรับเข้าเป็นสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน
๒๔๐	วัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	
	 	 ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชาวนาตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน	 ๓๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบในหลกัการรา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัวคัซนีแหง่ชาต	ิพ.ศ.	....	ตามที	่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	 โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่า	 หากสามารถปรับ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ	ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดตั้งองค์การมหาชนได้	ก็เห็นควร
ให้จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา	แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้	
	 	 อยา่งไรกต็าม	หากกระทรวงสาธารณสขุเหน็วา่	ควรคงองคป์ระกอบของคณะกรรมการตาม
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก็เห็นควรให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบ
การพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป		
 

     เรื ่อง   ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
   (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 	 โดยมสีาระสำคญั	คอื	กำหนดใหโ้อนบรรดากจิการ	อำนาจหนา้ที	่ทรพัยส์นิ	งบประมาณ	หนี	้สทิธิ
ภาระผูกพัน	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงานราชการ	 ตำแหน่งและอัตรากำลังของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ให้เป็นของกรมป่าไม	้ และให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี	รวมทั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้	 และให้บรรดา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงกรมอุทยานแห่งชาต	ิ สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช
ให้ถือว่าอ้างถึงกรมป่าไม้	
	 	 นอกจากนี้	ได้กำหนดให้แก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 โดยให้แก้ไขคำว่า	 “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช”	
เป็น	 “อธิบดีกรมป่าไม้”	 และคำว่า	 “กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช”	 เป็น	 “กรมป่าไม้”	
	 	 ทัง้นี	้ในวาระเริม่แรก	ใหก้รมปา่ไมม้สีว่นราชการ	ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมปา่ไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยอนุโลมจนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ขึ้นใหม่	
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            เรื่อง    ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....	ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 	 (๑)	กำหนดใหฐ้านภาษ	ีไดแ้ก	่มลูคา่ทัง้หมดของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งโดยการคำนวณมลูคา่
ของที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	และห้องชุด	 ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ	แต่ในกรณี	
ท่ีไม่มีราคาทุนทรัพย์	 การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขตามท่ีกำหนดโดย
กฎกระทรวง			 	
	 	 (๒)	กำหนดให้มีอัตราภาษีที่จัดเก็บสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดังนี้	
	 	 	 	 ๒.๑)	ไมเ่กนิรอ้ยละ	๐.๐๕	ของฐานภาษ	ีสำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชใ้นการประกอบ
เกษตรกรรม	หรือท่ีใช้ในการประกอบเกษตรกรรมและท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย	 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการประกอบ
เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๔	ของพื้นที่ทั้งหมด		
	 	 	 	 ๒.๒)	ไมเ่กนิรอ้ยละ	๐.๑	ของฐานภาษ	ีสำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั
หรือที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมและที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	 โดยมีพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบ
เกษตรกรรม	น้อยกว่า	๓	ใน	๔	ของพื้นที่ทั้งหมด		
	 	 	 	 ๒.๓)	ไม่เกินร้อยละ	๐.๕	ของฐานภาษี	สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนอกจากข้อ	๒.๑)
และข้อ	๒.๒)	
	 	 (๓)	กำหนดเกณฑ์และวิธีการคำนวณการลดหย่อนภาษี	 โดยเกณฑ์ขนาดพื้นที่	 ไม่เกิน	๕๐
ตารางวา	 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 และไม่เกิน	 ๕๐	 ตารางเมตร	 สำหรับห้องชุดและเกณฑ์
ฐานภาษีไม่เกิน	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 สำหรับฐานภาษีที่คำนวณได้รวมกันของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งปลูกสร้าง	หรือห้องชุด	 	
	 	 (๔)	กำหนดใหม้กีารจดัสรรเงนิภาษทีีจ่ดัเกบ็ไดแ้ละนำสง่ใหแ้กธ่นาคารทีด่นิ	เพือ่ใชใ้นกจิการ
ตามวัตถุประสงค์	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการ	 ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบัญญัติไว้	 แต่ในระหว่าง
ที่ยังไม่มีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินภาษีที่จัดเก็บได้และนำส่ง
ให้แก่สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อใช้ในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันดังกล่าว	
  ท้ังน้ี	สถาบันบริหารการจัดการธนาคารท่ีดิน	(องค์การมหาชน)	ต้องแยกบัญชีสำหรับเงินดังกล่าว
ต่างหากจากการดำเนินกิจการอื่นด้วย	 และเมื่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	 (องค์การมหาชน)
ยุบเลิกเนื่องจากมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินแล้ว	 การนำส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะ
สิ้นสุดลง	 และให้โอนเงินเท่าที่เหลืออยู่ให้แก่ธนาคารที่ดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด	
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             เรื ่อง      ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
   สร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
	 	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์		พ.ศ.	....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว	 และให้เสนอรัฐสภาพิจารณา
เป็นเรื่องด่วนต่อไป	




