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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื ่องดวน แลวดำเนินการโดยดวนตอไป
   ๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ จำนวน ๒๓ ฉบับ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน แลวดำเนินการตอไปไดเม่ือรางพระราชกำหนดในเร่ืองน้ีประกาศ
ใชบังคับเปนกฎหมายแลว
  รางประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ จำนวน ๒๓ ฉบับ มีดังนี้
    (๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร 
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
    (๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามขอผูกพันในความตกลงมารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลก
    (๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรตามขอผูกพันในความ
ตกลงวาดวยการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (๔) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
    (๕) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน
    (๖) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน
    (๗) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – ญี่ปุน
    (๘) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
    (๙) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย
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    (๑๐) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด
    (๑๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการใชสิทธิ
พิเศษทางการคาระหวางประเทศกำลังพัฒนา
    (๑๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย
    (๑๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
    (๑๔) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด
    (๑๕) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุน
    (๑๖) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ีถิ่น
กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
    (๑๗) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ีถิ่น
กำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร
    (๑๘) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู
    (๑๙) รางประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศลุกากร 
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    (๒๐) รางประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศลุกากร 
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา
    (๒๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของท่ีมีถ่ิน
กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    (๒๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของท่ีมีถ่ินกำเนิด
จากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
    (๒๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดใหของไดรับยกเวนจากบทบังคับ
ตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
   โดยมีสาระสำคัญ คือ รางพระราชกำหนด ใหยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเขา
แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเลิก เพิ่ม และแกไข
เพิ่มเติมพิกัดอัตราอากรขาเขาในภาค ๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และใหใชความตามบัญชีทายพระราชกำหนดนี้แทน
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   ท้ังน้ี รางประกาศ จำนวน ๒๓ ฉบับ ไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮารโมไนซอาเซยีน (AHTN) ฉบบัป ๒๐๑๒ รวมทั้งไดยกเลกิการจัดเก็บอัตราอากรขาเขากระจก
ท่ีมีขนาดความหนาไมเกนิ ๕ มิลลิเมตร ตามประเภทยอย ๗๐๐๕.๒๑.๙๐ และประเภทยอย ๗๐๐๕.๒๙.๙๐ 
ในอัตราอากรตามราคา รอยละ ๒๐ และกำหนดอัตราอากรขาเขาเปนรอยละ ๕ หรือกิโลกรัมละ
๒ บาท

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                          
   เร่ือง รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน
   พ.ศ. ....
         คณะรัฐมนตรีอนมุตัิหลกัการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
        โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   (๑) กำหนดนิยามคำวา “ควบรวมกิจการ” หมายถึง การทีบ่ริษัทหนึ่งซื้อหรือไดมาซึ่งหุน
ทีม่ีสิทธิออกเสียงของอีกบริษัทหนึ่งในจำนวนที่ทำใหสามารถเขาควบคุมการบริหารจัดการในอีก
บริษัทได และการซื้อหรือไดมาซึ่งกิจการหรือทรัพยสินทัง้หมดหรือบางสวนที่เปนสาระสำคัญของอีก
บริษัทหนึง่ รวมถึงการที่บริษัทตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปควบรวมเขากันจนเปนผลทำใหบริษัททีค่วบรวม
เขากันนัน้หมดสภาพการเปนนิติบุคคลและไดจัดตัง้บริษัทขึน้ใหม และการดำเนินการลักษณะอืน่ตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวงดวย
          (๒) บริษัททีส่ามารถดำเนินการควบรวมกันไดตามรางพระราชบัญญัติฯนี ้ ไดแก บริษัท
จดทะเบียนท่ีประสงคจะควบรวมกิจการกัน  บริษัทท่ีประสงคจะควบรวมกิจการกับบริษัทจดทะเบียน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำหุนนั้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบริษัทที่ประสงคจะควบรวมกิจการ
เพื่อนำหุนของบริษัททีเ่กิดจากการควบรวมกิจการนั้น ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกันหรือ
ประสงคจะควบรวมกิจการ กับบริษัทอื่น บริษัททีม่ีการขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบริษัท
ทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกันเพื่อเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกันหรือบริษัทประกันชีวิตตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิตทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกัน นอกจากนี้ไดกำหนดใหบริษัทสามารถ
บอกกลาวการโอนสทิธเิรยีกรองโดยการแจงผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และในหนังสอืพมิพรายวนั 
หรือการบอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหนี้แตละรายก็ได 
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   (๓) ในกรณีที่การควบรวมกิจการ มีผลทำใหตองมีการเปลี่ยนคูสัญญาเพื่อใหหนี้สิทธิ หนาที่
และความรับผิดโอนไปยังบริษัททีเ่กิดจากการควบรวม ใหบริษัททีเ่กิดจากการควบรวมกิจการแจง
การเปลี่ยนตัวลูกหนีใ้หกับเจาหนีข้องบริษัททราบเปนหนังสือภายใน ๑๔ วัน นับแตวันทีจ่ดทะเบียน
การควบรวมกิจการ และหากเจาหนี้ไมคัดคานภายใน ๑๔ วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือ ใหถือวา
การดำเนินการดังกลาวเปนการแปลงหนี้ใหมโดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้แลว
   (๔) กรณีผูถือหุนคัดคานการควบรวมบริษัท บริษัทตองจัดใหมีผูซื้อหุนของผูถือหุนดังกลาว
ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ย ๑๕ วันสุดทายกอนวันทีม่ีมติใหควบบริษัทหรือในกรณีที่
ไมมีรายซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ใหใชราคาตามที่ผูประเมนิราคาอิสระซึ่งเปนท่ีปรกึษาทางการเงนิท่ีมี
รายชื่อในบัญชีทีส่ำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ
ซึ่งท้ังสองฝายแตงตั้งขึ้นเปนผูกำหนด ถาผูถอืหุนน้ันไมยอมขายภายใน ๑๔ วัน นับแตวันท่ีไดรบัคำเสนอ 
ขอซือ้ ใหบริษัทดำเนินการควบรวมกิจการตอไปได และใหถือวาผูถือหุนดังกลาวนัน้ เปนผูถือหุน
ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ 

   เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
   วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผล
   กระทบจากอุทกภัย)
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล 
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวดำเนินการตอไปได ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลังแจงคณะกรรมการเพื่อใหความ
ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผู ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย และคณะกรรมการเพื ่อให
ความชวยเหลือฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และความเปนอยูของประชาชน ทราบดวย
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   มาตรการใหหักคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
    กำหนดใหหักลดหยอนภาษีโดยการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปน
คาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยทีเ่ปนอาคาร 
หรือที่อยูในเขตอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด และทรัพยสินที่มีการประกอบการติดตั้งกับตัวอาคาร
หรือหองชุดในอาคารชุด รั้ว และประตูรั้ว ตามหลักเกณฑ คือ ทรัพยสินทีไ่ดรับการซอมแซมนั้น
ตองเปนทรัพยสินทีไ่ดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยทีเ่กิดขึ ้นในระหวางวันที ่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และอยูในทองที่ทีท่างราชการประกาศใหเปนพื้นที่
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ที่ประสบอุทกภัย ทรัพยสินที่ไดทำประกันภัยคุมครองจากเหตุอุทกภัย ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเฉพาะ
คาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินในสวนทีไ่ดจายเกินกวาคาสินไหมทดแทน
ที่ไดรับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แตไมเกินหนึ่งแสนบาท
   ทั้งนี้ ผูมีเงินไดตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น หรือเปนผูเชาทรัพยสินนั้น หรือเปน 
ผูใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นเปนที่อยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการและใชประโยชนอื่น และตองเปน
ผูจายคาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินนั้น ในระหวางวันที ่๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และถาผูมีเงินไดนั้นจายคาซอมแซม รวมทั้งคาวัสดุ
อุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินเกินกวาหน่ึงแหงใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีรวมกันตามจำนวนท่ีจายจริง
แตไมเกินหนึ่งแสนบาท ผูมีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีในปทีไ่ดจายคาซอมแซม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ
ในการซอมแซมทรัพยสนิ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาใชสิทธิยกเวนในปภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสองปภาษี ใหไดรับสทิธิยกเวนรวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท
   มาตรการใหหักคาลดหยอนภาษีสำหรับคาใชจายในการซอมแซมรถยนต 
   (๑) กำหนดใหหักคาลดหยอนภาษีโดยการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาทีไ่ดจาย
เปนคาซอมแซมรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต 
แตไมเกินสามหมื่นบาท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดงันี้
   (๒) รถยนตทีไ่ดรับการซอมแซมนั้นตองเปนรถยนตทีไ่ดรับความเสียหายจากการถูกน้ำทวม
รถยนตเนื่องจากเหตุอุทกภัยท่ีเกดิขึ้นในระหวางวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๔ รถยนตที่ไดทำประกันภัยคุมครองจากเหตุอุทกภัย ใหไดรบัสิทธิยกเวนภาษีเฉพาะคาซอมแซม
รถยนตรวมทัง้คาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต ในสวนทีเ่กินกวาคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจาก
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แตไมเกินสามหมื่นบาท
   (๓) ผูมีเงนิไดตองเปนเจาของกรรมสทิธ์ิในรถยนตหรอืเปนผูเชาซ้ือรถยนตท่ีไดรบัการซอมแซม
และตองเปนผูทีอ่ยู ในทองที่ทีท่างราชการประกาศใหเปนพื้นทีท่ีป่ระสบอุทกภัยโดยมีอาคารหรือ
หองชุดในอาคารชุดที่มีผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนผูเชา หรือเปนผูใชอาคารหรือหองชุด
เปนทีอ่ยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการอยูในพื้นทีท่ีป่ระสบอุทกภัย นั้น ผูมีเงินไดตองเปนผูจายคา
ซอมแซมรถยนตรวมท้ังคาวสัดอุุปกรณในการซอมแซมรถยนต โดยไดจายในระหวางวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และถาผูมเีงินไดนัน้จายคาซอมแซมทัง้คาวัสดุ
อปุกรณในการซอมแซมรถยนตเกินกวาหนึง่คัน ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีรวมกันตามจำนวนทีจ่ายจริง
แตไมเกินสามหมื่นบาท ผูมีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดในปทีไ่ดจายคาซอมแซมรถยนต
ในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาใชสิทธิยกเวนในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสองปภาษี ใหไดรับสิทธิยกเวนรวมกันไมเกินสามหมื่นบาท
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                                        
   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก(ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
   (ปรับปรุงประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับการยกเวนภาษี
   ประจำปและนิรโทษกรรมภาษีประจำปที่คางชำระของหนวยงาน
   ราชการ) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (ปร ับปร ุงประเภทของหนวยงานราชการที ่ได ร ับการยกเว น
   คาธรรมเนียมและภาษีประจำปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียมและ
   ภาษีประจำปคางชำระของหนวยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับการยกเวนภาษีประจำปและนิรโทษกรรมภาษีประจำปที่คาง
ชำระของหนวยงานราชการ) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหนวยงานราชการท่ีไดรับการยกเวนคาธรรมเนยีมและภาษีประจำปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียม
และภาษีประจำปคางชำระของหนวยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
    รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
      (๑) กำหนดมิใหนำมาตรา ๒๓ เกี่ยวกับการหามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจำทาง 
การขนสงไมประจำทาง การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนสงสวนบุคคล เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนมาใชบังคับแกการขนสงสวนบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐมหาวิทยาลัยและสถาบัน
อุดมศึกษา วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลเปนผูประกอบการขนสง แตผู ประกอบการขนสงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติอื ่น
แหงพระราชบัญญัตินีเ้สมือนดังเปนผู ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ 
   (๒) กำหนดใหรถที่ใชในการขนสงสวนบุคคลของสวนราชการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องคการมหาชน
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ และสภากาชาดไทย
ใหไดรบัการยกเวนไมตองเสียภาษ ีกำหนดใหบรรดาภาษีประจำปของรถของหนวยงานตามมาตรา ๘๘ 
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ทีค่างชำระ
ไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหเปนอันระงับไป   

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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   รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจำปใหแกรถของ
สวนราชการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เฉพาะรถที่มิไดใช
ในทางการคาหรือหากำไร  กำหนดใหบรรดาคาธรรมเนียมและภาษีประจำปของรถของหนวยงาน
ตามมาตรา ๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ที่คางชำระไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนอันระงับไป     

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนัก
   ของรถท่ีใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคลและรางพระราชบัญญัติรถยนต
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต
   บรรทุกสวนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ำหนักของรถที่ใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนตบรรทุกสวนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    โดยมีสาระสำคัญดังนี้
      (๑) กำหนดบทนิยาม “การขนสงสวนบุคคล” หมายความวา การขนสงเพือ่การคาหรือ
ธรุกิจของตนเองดวยรถที่มีน้ำหนกัเกนิสองพนัสองรอยกโิลกรมั และกำหนดใหพระราชบญัญตันิี้มใิหใช
บงัคบัแกรถยนตนั่งสวนบคุคลเกนิเจด็คนแตไมเกนิสบิสองคนและรถยนตบรรทกุสวนบคุคลที่มนีำ้หนกั
รถไมเกนิสองพนัสองรอยกโิลกรมัตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ซึง่มไิดใชประกอบการขนสงเพือ่สนิจาง 
กำหนดใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจำจังหวัดอาจมอบหมายใหขาราชการในสังกัดกรม
การขนสงทางบกกระทำการแทนได 
       (๒) ตัดบทบัญญัตเิกี่ยวกบัการประกอบการขนสงระหวางประเทศ เน่ืองจากขอตกลงเรื่องการ 
ประกอบการขนสงระหวางประเทศที่ประเทศไทยทำกับประเทศตางๆ สวนใหญเปนขอตกลงระดับ
ทวิภาคีซ่ึงมีเง่ือนไขตามขอตกลงท่ีแตกตางกัน  การนำมาบัญญัติเปนหลักการท่ัวไปอาจไมครอบคลุม
ขอตกลงหรือสัญญาที่ประเทศไทยทำไวกับประเทศตางๆ โดยสมควรใหเปนไปตามขอตกลงหรือ
อนุสัญญาแตละฉบับ และตัดบทบัญญัติทีใ่หผูประจำรถมีหนาทีต่องจัดใหมีสำเนาภาพถายหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนไวประจำรถเพื่อแสดงตอนายทะเบียนหรือผูตรวจการ  
   (๓)  กำหนดอัตราคาบริการตรวจสภาพรถใหเปนไปตามทีอ่ธิบดีประกาศกำหนด และบท
กำหนดโทษเก็บคาบริการผิดจากอัตราคาบริการที่กำหนด      
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        (๔) กำหนดบทเฉพาะกาลใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลาง ซึ่งดำรงตำแหนงอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหอยูในตำแหนงตอไปจนกวา
จะครบวาระ
   รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยสาระสำคัญดังนี้
   (๑) กำหนดบทนิยาม “รถยนตสวนบุคคล” หมายความวา รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนต 
บรรทุกสวนบุคคลซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กำหนดใหรถ
ทีย่ังมิไดจดทะเบียนสามารถนำมาใชไดชั่วคราว ไดแก รถที่จดทะเบียนในตางประเทศที่นำเขามาใช
ในราชอาณาจักรชั่วคราว หรือใชในกิจการใดโดยเฉพาะเปนการชั่วคราว หรือรถที่ใชเพื่อการทดสอบ 
หรือรถที่ใชในกรณีอืน่ทีม่ีกฎกระทรวงกำหนด รวมถึงกำหนดหามมิใหใชรถทีย่ังมิไดจดทะเบียน 
รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน รถที่ยังมิไดเสียภาษีประจำป รถที่แจงการไมใชรถ รถที่ทะเบียนระงับ   
     (๒) กำหนดใหการยึดรถที่คางชำระภาษีรถประจำป เปนการยึดแผนปายทะเบียนรถแทน 
และใหยกเลิกมาตรา ๓๙ ทีเ่กี่ยวกับการขายทอดตลาดรถที่ยึดมาตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการใหมทีใ่หยกเลิกการยึดรถ โดยเปลี่ยนมาเปนการยึดแผนปายทะเบียน
รถยนตแทน                         
   (๓) กำหนดใหใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามมาตรา ๔๓ (๑) มีอายุสองปนับแตวันออกใบ
อนญุาตขับรถ  กำหนดคุณสมบตัิและลักษณะตองหามของผูขอใบอนุญาตขับรถตองไมเปนผูอยูใน
ระหวางถูกยึดหรือพักใชใบอนุญาตขับรถ ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เวนแตไดพนกำหนด
สามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
      (๔) กำหนดใหนายทะเบียนและผูตรวจการมีอำนาจเขาตรวจในสถานที่จำหนายเชา เชาซื้อ 
หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ เมือ่มีเหตุสงสัยวามีรถที่คางชำระภาษี หรือมีการใชรถที่สิ้นอายุการ
ใชงาน และยึดแผนปายทะเบียนรถนั้นไวได และมีอำนาจเรียกเจาของรถหรือผูขับรถมาใหถอยคำ
หรือยื่นคำชี้แจงหากมีเหตุอันควรสงสัยวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
      (๕) ปรับปรุงบทกำหนดโทษใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ และปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมและภาษีประจำป โดยเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและเคร่ืองหมายแสดงการใชรถ
สำหรับการใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนอนุญาตใหใชไดในบางกรณี  เพื่อใหสอดคลองกับ
การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต เครื่องหมายพิเศษ
และสมุดคู มือประจำรถของรถยนตทีม่ ีไวเพื ่อขายหรือเพื ่อซอมใหเหมาะสม  ปรับปรุงชื ่อของ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีเพ่ือใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน รวมถึงปรับปรุงรางพระราชบัญญัติทีเ่พิ่มบัญชีภาษีประจำปสำหรับรถอื่น
ทีก่ำหนดในกฎกระทรวง โดยกำหนดใหการคำนวณอัตราภาษีรถดังกลาวใชเกณฑน้ำหนักของรถ
ในอัตราเดียวกับรถยนตสวนบุคคล 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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   (๖) กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการแกไขเพ่ิมเติมการกำหนดรองรับรถยนตสวนบุคคล
ทีไ่ดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกใหใชทะเบียนรถนั้นไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 
แตหากตองการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้กอนใบอนุญาตสิ้นอายุก็สามารถทำได โดยให
กรมการขนสงทางบกดำเนินการใหโดยยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและออกแผนปายทะเบียน
และกำหนดรองรับการใชรถทีน่ำเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  โดยตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยทำไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนำเขามีสัญชาติ
หรือที่รถนั้นจดทะเบียน 
   นอกจากนี้กำหนดใหเจาของรถที่ถูกยึดมากอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาขอรับคืน
ภายในกำหนดเวลา  โดยใหยึดแผนปายทะเบียนรถไวแทน  ถามิไดมาขอรับคืนภายในเวลาที่กำหนด
ใหขายทอดตลาดรถนั้น                 

   เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
   ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาสถานะของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากอน  หากสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นวาสวนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสองแหงไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกตอไปแลว ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวดำเนินการตอไปได

   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติเพือ่อนุวัติการภาคผนวกแนบทายความ
   ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ มแมน้ำโขง
   รวม ๓ ฉบับ
          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
            ๑.  เหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
            ๒. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวาง
ประเทศ พ.ศ. .... และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา  กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
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           รางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. ....
       โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการดำเนินพิธีการของเจาหนาทีข่องรัฐบาลไทยในพื้นที่
ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร เปนการดำเนินพิธีการในราชอาณาจักร  กำหนดใหเจาหนาที่
ของรฐับาลประเทศภาคตีามความตกลงมอีำนาจหนาท่ีตามที่กำหนดไวในขอตกลงที่รฐับาลไทยไดทำไว
กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงสำหรับการดำเนินพิธีการในพื้นทีค่วบคุมรวมกันแตละแหง
และกำหนดขอยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองสำหรับเจาหนาทีข่องรัฐบาล
ประเทศภาคีตามความตกลงที ่เขามาดำเนินพิธีการในพื ้นทีค่วบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกำหนด  กำหนดใหการกระทำ
ท่ีเปนความผิดตามกฎหมายไทยเก่ียวกับการขนสงขามพรมแดนในพ้ืนท่ีควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
เปนการกระทำความผิดในราชอาณาจักร กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดำเนินการกับผูกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการขนสงขามพรมแดนที่เจาหนาทีต่รวจพบในพื้นทีค่วบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
และพื้นที่ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร 
        ทั้งนี้ ไดกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้ มีอำนาจออกระเบียบเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาทีข่องรัฐบาล
ไทยในพื้นทีค่วบคุมรวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สามารถดำเนินพิธีการไดอยางเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมรวมกันได 
           รางพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดขอบเขตการใชบังคับแกการรับขนของทางถนนดวยรถจาก
สถานที่ที่ผูขนสงรับมอบของในราชอาณาจักรไปยังสถานที่ทีจ่ะระบุใหสงมอบของนอกราชอาณาจักร
หรือจากสถานท่ีท่ีผูขนสงรับมอบของนอกราชอาณาจักรยังสถานท่ีท่ีระบุใหสงมอบของในราชอาณาจักร
หรือจากสถานที่ทีผู่ขนสงรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานทีท่ีร่ะบุใหสงมอบของในอีกประเทศ
หนึง่โดยผานเขามาในราชอาณาจักร กำหนดความผิดและขอยกเวนความรับผิดของผูขนสงในกรณี
ของสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา กรณีทีถ่ือวาของนั้นไดสูญหายสิ้นเชิงเนื่องจากลวงพนระยะ
เวลาสงมอบของมานานแลว และกรณีความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผูอืน่ กำหนดใหศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปนศาลที่มีเขตอำนาจตามรางพระราชบัญญัตินี้
กำหนดระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการรับขนของทางถนนใหมีอายุความหนึ่งป
       ทัง้นีไ้ดกำหนดหลักเกณฑผูขนสงตองออกใบตราสงใหแกผูสงและการกำหนดรายการใน
ใบตราสง กำหนดหนาที่และสิทธิของผูขนสงในการตรวจสอบความถูกตองของรายการที่ปรากฏใน
ใบตราสงเมื่อไดรับมอบของจากผูสง และบันทึกขอแตกตางไวในใบตราสงในกรณีทีค่วามแตกตางนั้น
สามารถเห็นไดประจักษ ในกรณีทีม่ีพฤติการณขัดขวางการสงมอบหรือผูรับตราสงปฏิเสธไมยอมรับ
มอบของ ผู สงตองรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากความไมถูกตอง ไมครบถวน 
หรือไมเพียงพอของรายละเอียดในใบตราสงความรับผิดตอผู ขนสงในความเสียหายอันเกิดแก
บุคคลอื่น ทรพัยสินของบคุคลอื่น อุปกรณท่ีใชในการขนสงและคาใชจายอื่นอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ในการบรรจุหีบหอ 
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   นอกจากนี้ ใหผูสงมีหนาทีใ่นการจัดเอกสารที่จำเปนเพื่อประโยชนแกพิธีการทางศุลกากร
ไปกับใบตราสง จัดเอกสารหรือขอมูลอื่นที่ผูขนสงตองการหรือดำเนินการใหผูขนสงสามารถเขาถึง
ขอมูลเชนวาน้ันได และตองรับผิดแกผูขนสงในกรณีท่ีเอกสารและขอมูลดังกลาวมีความไมถูกตอง 
ไมเพียงพอหรือไมครบถวน รวมทั้งมีหนาทีใ่นการแจงสภาพอันตรายแหงของใหผูขนสงทราบและ
ความรับผิดในการไมปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว                 
           รางพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
           โดยมีสาระสำคัญดังนี้
       (๑) กำหนดขอบเขตการใชบังคับกับสัญญารับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนน โดยรถ
จากจุดตนทางจากประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางอีกประเทศหนึ่ง  ทั้งนี้ ไมวาสัญญารับขนดังกลาว
จะมีบำเหน็จหรือไมก็ตาม กำหนดหลักเกณฑในเรื่องเอกสารการเดินทางประกอบดวยตั๋วโดยสารและ
ใบรับสัมภาระลงทะเบียน มีการกำหนดรูปแบบและรายการของตั ๋วโดยสารและใบรับสัมภาระ
ลงทะเบียน และกำหนดหนาทีข่องผูขนสงในการบันทึกสัญญารับขนวาจะตองมีการบันทึกไวโดยการ
ออกตั๋วโดยสาร การออกใบรับสัมภาระลงทะเบียน การตรวจสภาพเทาที่เห็นไดจากภายนอกของ
สัมภาระลงทะเบียนในเวลาลงทะเบียนสัมภาระ 
   (๒) กำหนดหลักเกณฑในเรื่องความรับผิดของผูขนสง ใหตองรับผิดตอความสูญหายหรือ
ความเสียหายอันเปนผลมาจากการตาย การบาดเจ็บทางรางกาย หรือจิตใจของคนโดยสารที่เปน
ผลมาจากอุบัติเหตุเกี ่ยวกับการขนสงทีเ่กิดขึ ้นระหวางคนโดยสารที่อยู บนรถหรือขณะกำลังขึ้น
หรอืลงจากรถคนัน้ันตามหลักขอสันนิษฐานการรบัผดิ เวนแตจะพสิจูนไดถงึขอยกเวนความรบัผดิตามที่
กฎหมายกำหนด รวมถึงรับผิดเพื ่อความสูญหาย หรือความเสียหายอันเปนผลมาจากการที่คน
โดยสารและสัมภาระไปถึงจุดหมายปลายทางลาชา รับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายทีเ่กิด
แกสัมภาระลงทะเบียนนับแตเวลาทีผู่ขนสงไดรับมอบสัมภาระจนถึงเวลาทีผู่ขนสงไดสงมอบสัมภาระ
รับผิดเพ่ือความสูญหายหรือความเสียหายของสัมภาระติดตัวเปนผลมาจากอุบัติเหตุเก่ียวกับการขนสง
ทีเ่กิดขึ้นระหวางคนโดยสารอยูบนรถหรือขณะกำลังขึ้นหรือลงจารถคันนั้น ทั้งนี้ ผูขนสงตองรับผิด
เพือ่การกระทำหรืองดเวนการกระทำของลูกจาง ตัวแทน และผูรับจางชวงทีไ่ดกระทำในทางการ
ที่จางหรือภายในขอบอำนาจแหงการเปนตัวแทนหรือในกิจการที่รับชวงนั้น 
   (๓) กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของผูขนสงในกรณีทีค่นโดยสารตาย 
หรือบาดเจ็บทางรางกายหรือจิตใจ ใหจำกัดความรับผิดไวไมเกิน ๙,๐๐๐ SDR ตอคนโดยสารแตละคน
ตอหนึ่งเหตุการณ ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ใหจำกัดความรับผิด
ของผูขนสงไว ไมเกนิ ๘.๓๓ SDR ตอหนึ่งกโิลกรมัของนำ้หนกัรวมทั้งหมดแหงสมัภาระนั้น หรอื ๑๖๖.๖๗ 
SDR ตอหนึ่งชิ้น แลวแตจำนวนใดจะมากกวากัน ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระ
ติดตัวของคนโดยสาร ใหจำกัดความรับผิดของผูขนสงไวทีค่นละ ๑๖๖.๖๗ SDR และในกรณีความ
เสียหายอันเกิดจากการลาชาท่ีมิใชความเสียหายของสัมภาระหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร ใหจำกัด
ความรับผิดไวไมเกินราคาคาโดยสาร                         
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                                            
   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                         
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงาน สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป  
   โดยมสีาระสำคญั คอื ยกเลกิบทนยิามคำวา “บรษิทั” “ผูอำนวยการ” และกำหนดบทนยิามคำวา 
“เลขาธกิาร” แทนคำวา “ผูอำนวยการ” และใหแกไขคำวา “ผูอำนวยการ” เปน “เลขาธกิาร” ทุกแหง  
แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร โดยเพิ่มเติมอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรและอธิบดีกรมหมอนไหม เปนกรรมการโดยตำแหนง  คุณสมบัติของกรรมการวิชาการ 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “สถานพยาบาลสัตว” และคำวา
“ผูประกอบการบำบัดโรคสัตว” แกไขเพิ่มเติมคำวา“ผูประกอบการบำบัดโรคสัตว” และคำวา
“ประกอบการบำบัดโรคสัตว” เปนคำวา  “ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” และ “ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย” ทุกแหง  และแกไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขสำหรับใชบังคับแกสถานพยาบาลสัตวซึ่งดำเนินการโดยสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ   
   ทัง้นีไ้ดเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาต หลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตของ
ผูอนุญาต การกำหนดลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลสัตว  และการกำหนดใหผูรับอนุญาต
แสดงรายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการ  รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการโอนใบอนุญาตและการแสดงความจำนงเพื่อขอประกอบกิจการตอไปในกรณีทีผู่รับอนุญาตตาย
และอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการ        
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   เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
    (๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    (๒) กำหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคระบาด เชน กำหนดใหเจาของสัตว
ตองปฏิบัติตามระบบ การปองกันและควบคุมโรคระบาด เจาของสัตวหรือซากสัตวตองทำเครื่องหมาย 
ประจำตัวสัตว กำหนดหามการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตวปลอมหรือแปลง หรือแกไขเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตวที่แทจริง กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีสัตวปวยหรือตาย และกำหนดหามบุคคล 
ใดขุดซากสัตวทีฝ่งไวแลว เปนตน และกำหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมในกรณีมีการ
ประกาศเขตเกี่ยวกับโรคระบาด เชน กำหนดเขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด กำหนด
หามเคลือ่นยายสัตวหรือซากสัตวตามทีร่ะบุในประกาศ กำหนดใหสัตวแพทยมีอำนาจประกาศ
เขตโรคระบาดชั่วคราวในทองที่ทีร่ับผิดชอบ  และกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศเขต
โรคระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาด 
   (๓) กำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและหนาทีข่องผูรับใบอนุญาต เชน 
กำหนดใหผูคาหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตวหรือซากสัตว และการขาย จำหนาย จาย แจก 
แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพื่อขายซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ หรือมีพอพันธุของสัตวเพื่อให
บริการผสมพันธุแกสัตวของบุคคลอืน่โดยวิธีธรรมชาติ ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน การแสดง
ความจำนงของทายาทหรือผู ไดรับความยินยอมจากทายาทเพื ่อประกอบกิจการในกรณีทีผู่ รับ
ใบอนญุาตตาย  การออกใบแทนกรณท่ีีใบอนุญาตสญูหาย ชำรดุหรอืถกูทำลายในสาระสำคัญ การนำเขา 
สงออก หรือนำผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกคร้ัง  และการนำสัตวหรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนตองทำเคร่ืองหมายประจำตัวสัตว
ตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยประจำทองทีต่นทางทุกครั้ง  กำหนดเกี่ยวกับการพักใชและเพิกถอน
ใบอนุญาต กำหนดใหสัตวแพทยมีอำนาจหนาทีใ่นการปองกันและควบคุมโรคระบาด และสารวัตร
มีอำนาจตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัตินี ้  รวมทั้งมีอำนาจยึดหรืออายัด
สัตวหรือซากสัตวท่ีนำเขา หรือนำผานราชอาณาจักร  นอกจากน้ีไดกำหนดเก่ียวกับการขายทอดตลาด
และการจายเงินสินบน รวมถึงกำหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ และบทกำหนดโทษดวย 
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   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพือ่การจำหนายเนื้อ
   สัตว พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื ่อการจำหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. .... ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ  และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไข 
เพิม่เติมบทนิยามคำวา “สัตว” “การจำหนายเนือ้สัตว” กำหนดคำนิยาม เชน “เนือ้สัตว” 
“การประกอบกิจการฆาสัตว” “โรงฆาสัตว” “โรงพักสัตว” “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ 
“คณะกรรมการประจำจังหวัด” เปนตน  
   หมวด ๑ 
   คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว
   กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ฆาสัตว” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธบิดกีรมการคาภายใน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายกสัตวแพทยสภา เปนกรรมการโดยตำแหนง และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังจำนวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณในดานการคา การลงทุนหรือการประกอบกิจการฆาสัตว โดยมีอำนาจหนาทีใ่ห
คำแนะนำตอรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการเพื ่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกอบ
กจิการฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน และออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ กำกบัดแูล
การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 
   หมวด ๒ 
   การประกอบกิจการฆาสัตว 
   กำหนดการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวและประกอบกิจการฆาสัตว
โดยใหคณะกรรมการพจิารณาแผนงานประกอบกิจการฆาสตัวประจำจังหวดัพจิารณาใหความเหน็ชอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ กำหนดใหใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆาสัตวสามารถโอนใหแก
บุคคลอ่ืนไดเม่ือไดรบัอนญุาตจากผูอนญุาต  สวนกรณท่ีีผูรบัใบอนุญาตตาย  กใ็หโอนไปเปนของทายาท 
กำหนดใหผูรับใบอนุญาตทีป่ระสงคจะเลิกประกอบกิจการฆาสัตวตองแจงใหนายทะเบียนทราบเปน
หนังสือไมนอยกวาหกสิบวันกอนเลิกประกอบกิจการ
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   หมวด ๓ 
   การฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว 
   กำหนดใหพนักงานตรวจโรคสัตวเพื่อตรวจสอบและควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจำหนาย
เนือ้สัตว  ตองแตงตั้งจากสัตวแพทย หรือบุคคลซึ่งผานการศึกษาและฝกอบรมดานการตรวจโรค
ในสัตวหรือการตรวจเนื้อสัตวจากในประเทศหรือตางประเทศตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกำหนดและ
ไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภาและไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับกรมปศุสัตว และการรับรองให
จำหนายเนื้อสัตวและวิธีการชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   หมวด ๔ 
   การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   กำหนดใหผูอนุญาตมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูรบัใบอนุญาตไมปฏบิตัติาม
ที่พนักงานเจาหนาที่มีคำสั่ง  และมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝน
คำสัง่พักใชในใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและไดกระทำการอันเปนเหตุ
ใหตองถูกพักใชใบอนุญาต 
   หมวด ๕ 
   พนกังานเจาหนาที่  
   กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจเขาไปในสถานที่ที่มีการฆาสัตว โรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
สถานทีจ่ำหนายเนือ้สัตว มีอำนาจสั่งใหหยุดยานพาหนะทีใ่ชในการขนสงสัตว  โดยใหพนักงาน
เจาหนาทีต่องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาทีซึ่่งเปนไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด รวมทั้งให
พนักงานเจาหนาทีเ่ปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดวย 
   บทกำหนดโทษ 
   กำหนดโทษของการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใชเกณฑในการกำหนดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา คือ การจำคุกหนึ่งปตอโทษปรับสองหมื่นบาท โดยกำหนดใหอธิบดีสามารถ
เปรียบเทียบปรับการกระทำความ ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได เวนแตกรณีการประกอบกิจการฆาสัตว
โดยไมไดรับอนุญาตและการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวในพื้นที่ที่ไมไดมีการยกเวน  

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 
   คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. .... ท่ีสำนกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน
เสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
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   หมวด ๑ 
           คณะกรรมการ 

   (๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬาเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนงจำนวนหกคน กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จากผูแทนนักกีฬาอาชีพและผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพจำนวนหกคน และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จากผูทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน โดยในจำนวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬา

อยางนอยหนึ่งคน  โดยใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยแตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศ

ไทยคนหนึ่งเปนเลขานุการ มีอำนาจหนาทีใ่นการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับ

การสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพตอคณะรัฐมนตรี เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชมาตรการ

ทางภาษีอากร เพ่ือการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาท่ีใหถือวาเปนกีฬา

อาชีพ  รวมทั้งมีอำนาจหนาที่ดำเนินการดานตาง ๆ ที่สำคัญตอการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา

อาชีพตลอดจนออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

   (๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื ่องรองทุกขประกอบดวยประธานกรรมการ

และกรรมการอื่นอีกสี่คน  โดยในจำนวนนี้จะตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ

ดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 

   (๓) กำหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทยทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาเรื่องรองทุกข และคณะกรรมการบรหิารกองทนุรบัผดิชอบงานธรุการ งานประชุม 

การศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูล และกิจการตาง ๆ 

   หมวด ๒ 

           สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 

   กำหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจงการดำเนินการตอนายทะเบียน                 

โดยสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ดรับหนังสือสำคัญแสดงการจดแจงแลว  อาจใชคำ

ซึ่งแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได และมีหนาทีต่องจัดทำสัญญาจางหรือ

ความตกลงรวมกันเปนหนังสือแลวแตกรณี กับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเขาอยูในสังกัด

หรืออยูในความดูแล โดยขอกำหนดในสัญญาจางหรือความตกลงรวมกันดังกลาวตองเปนไปตาม

มาตรฐานการจาง หรือมาตรการในการคุมครองที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และที่หนาทีดู่แล

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันใหอยูในความเรียบรอย

ตลอดระยะเวลาที่จัดการแขงขันนัดที่ตนเขารวมการแขงขันนั้น
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   หมวด ๓ 
   นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
   กำหนดใหนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอาจยื่นขอจดแจงการเปนนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพตอนายทะเบียน  และเมื่อนายทะเบียนไดรับคำขอจดแจงแลวใหนายทะเบียน
ออกบัตรประจำตัวใหแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพทีไ่ดรับบตัรประจำตัวมีสิทธิไดรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ตามเงื ่อนไขและมาตรการที ่คณะกรรมการกำหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอืน่ทีก่ฎหมาย
กำหนด  และมีเสรีภาพในการรวมกลุ มกันเปนองคกรเพื ่อผดุงศักดิ ์ศรีและรักษาผลประโยชน
ของสมาชิก รวมทั ้งการเจรจาความตกลงรวมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
   หมวด ๔ 
   การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ 
   กำหนดใหในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแตละรายการ ใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแจง
แผนการบริหารจัดการเกี ่ยวกับการจัดการแขงขันซึ ่งรวมถึงการแบงผลประโยชนหรือรายไดตอ
นายทะเบียนกอนการจัดการแขงขัน  และจัดใหมีมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ 
รวมทั้งผูเขาชมการแขงขันกีฬาอาชีพ ซึ่งตองเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
   หมวด ๕ 
   กองทุน 
   กำหนดใหจัดตั้ง “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อเปนทุนหมุน
เวียนสำหรับใชจายเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ การสงเคราะหสวัสดิการ การสงเสริม 
การสนบัสนนุ การพฒันา และการอื่นใดที่เกี่ยวของกบัการกฬีาอาชพี นักกฬีาอาชพี และบคุลากรกฬีาอาชพี 
และใหใชจายเงินกองทุนในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกนกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬาอาชีพ สนับสนุนการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
   หมวด ๖ 
   การยกยองเชิดชูเกียรติ 
   กำหนดใหนักกีฬาอาชีพอาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ ทั้งนี้
ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ซึ ่งเมื ่อไดเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติแลว จะตองดำรงตนใหเปน
แบบอยางที่ดีและรักษาเกียรติความเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติดังกลาว
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   หมวด ๗ 
   นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ 
   กำหนดใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีม่ีอำนาจเขาไปในทีท่ำการสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่จัดการแขงขันกีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแขงขัน
กีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที ่อุปกรณการแขงขันกีฬา ฯลฯ โดยในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
   หมวด ๘ 
   บทกำหนดโทษ 
   กำหนดใหมีโทษทางปกครองและโทษอาญาเพ่ือใชเปนมาตรการลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
พระราชบัญญัตินี้
   บทเฉพาะกาล 
   กำหนดใหมีบทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการกีฬาอาชีพช่ัวคราว เพ่ือทำหนาท่ีคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งกำหนดใหโอนเงิน และทรัพยสินของกองทุนสงเสริม
กีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเปนของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                                            
   เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
      โดยมีสาระสำคัญดังนี้
      (๑)  กำหนดคำนิยาม คำวา “สัตวน้ำ” “ผลิตภัณฑสัตวน้ำ” “การประมง” “ทำการประมง” 
“การเพาะเลี้ยงสตัวนำ้” “การดแูลรกัษาสตัวนำ้หลงัการจบั” “การแปรรปูสตัวนำ้” “ท่ีเพาะเลี้ยงสตัวน้ำ” 
“ที่จับสัตวน้ำ” “เครื่องมือทำการประมง” เปนตน
      (๒)  กำหนดใหม ีมาตรการในการบริหารจัดการการบำรุงร ักษา และการใชประโยชน 
จากทรัพยากร สตัวนำ้ กำหนดใหมรีัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด โดยอนุมตัิรัฐมนตรีภายในเขต
ทองที่ที่รับผิดชอบมีอำนาจประกาศควบคุมการทำการประมงในเขตประมงน้ำจืดและเขตประมงทะเล
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ชายฝง และกำหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนผูประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรม
ทีเ่กี่ยวของกับการประมง เพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรมทีเ่กี่ยวของ
กับการประมงและกำหนดใหกรมประมงมหีนาท่ีในการสงเสรมิการมีสวนรวม และสนบัสนนุชมุชนประมง 
ทองถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ำ
เพื่อใหการบริหารจัดการดานประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
      (๓) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นจากหนวยงานของรัฐและ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับดานการประมง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีอธิบดีกรม
ประมงเปนกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหนาที่กำหนดนโยบายดานการประมง ตลอดจนมีอำนาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      (๔) กำหนดใหมีการเก็บสถิติการประมง เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและการบริหาร
จัดการดานการประมง โดยกำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดทองทีท่ีจ่ะทำการเก็บสถิติ
การประมง และกำหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอำนาจเขาไปในสถานทีป่ระกอบกิจการหรือสถานที่
ทีเ่กี ่ยวของกับการประมงในเวลาทำการของสถานที ่นั ้นเพื ่อทำการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติ
การประมง
      (๕)   กำหนดใหมหีลกัเกณฑในการควบคมุกจิกรรมตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการประมง หรอือาจ
สงผลกระทบตอทรพัยากรสตัวน้ำ หรอืกระทำการใด ๆ  อนัทำใหสตัวนำ้ในที่จบัสตัวนำ้มึนเมา หรอืปลอย 
เทท้ิง ระบาย หรือทำใหส่ิงใดลงสูท่ีจับสัตวน้ำในลักษณะท่ีเปนอันตรายแกสัตวน้ำ หรือทำใหท่ีจับสัตวน้ำ
เกิดมลพิษ กำหนดหามครอบครองสัตวน้ำทีไ่ดมาโดยรูวาเปนสัตวน้ำทีไ่ดมาจากการกระทำความผิด
ดังกลาวขางตน การปลูกสรางสิ่งใด การแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ำซึ่งมิใชทีข่องเอกชนใหผิดไป
จากสภาพที่เปนอยู การติดต้ัง วาง หรอืสรางเขื่อน ฝาย ทำนบ รัว้ เครื่องมอื ท่ีเปนตาขาย หรอืเครื่องมอืทำ 
การประมงอื่นๆ การควบคุม การครอบครองสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ และการควบคุมการ
ครอบครองเคร่ืองมือทำการประมงท่ีใชทำการประมงและมีผลเปนการทำลายพันธุสัตวน้ำอยางรายแรง
      (๖) กำหนดใหมีเขตการประมง ในนานน้ำไทย โดยแบงออกเปนสามเขต ไดแก เขตประมง 
ทะเลชายฝง เขตประมงทะเลนอกชายฝง และเขตประมงน้ำจืด ซึ่งเปนการแบงเขตตามลักษณะของ
พื้นที่เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำใหเหมาะสมในแตละพื้นที่
เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และ
ไมใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบกิจการประมงรายเล็กและรายใหญ
      (๗)  กำหนดใหมีหลักเกณฑในการควบคุมการทำประมงในเขตการประมงแตละเขตและกำหนด
ใหผูรับใบอนุญาตใชเครื่องมือทำการประมงในแตละเขตการประมง มีหนาทีต่องชำระคาอากรการใช
เครื่องมือการทำประมง รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ำตลอดจนกำหนดหลักเกณฑในการ
ควบคุมการทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ำภายในเขตพื้นที่รักษาพันธสัตวน้ำ
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      (๘) กำหนดใหมีหลักเกณฑในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพื่อใหไดสัตวน้ำทีม่ีคุณภาพ
และมีความปลอดภยัตอผูบรโิภคและปองกนัมิใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหผูประกอบกจิการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำนำไปใชเปนแนวทางในการเพาะเล้ียงสัตวน้ำใหมีคุณภาพ และกำหนดใหกรมประมง
มีอำนาจออกหนังสือรับรองใหแกผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำทีไ่ดมาตรฐาน รวมทัง้มีอำนาจตรวจรับรองชนิด 
ลักษณะ คณุภาพ หรอืแหลงกำเนดิของสตัวนำ้ และตรวจวเิคราะหตวัอยางดนิ นำ้ สตัวนำ้ กำหนดบรเิวณ
ที่จับสัตวน้ำทีจ่ะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีก่อนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ในบริเวณดังกลาวรวมท้ังกำหนดหลักเกณฑในการขอรับหนังสือกำกับการจำหนายสัตวน้ำ เพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำ 
   (๙) กำหนดใหมีมาตรการใหการควบคุมสุขอนามัยของสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ เพื่อให
ไดสัตวน้ำและผลติภณัฑสัตวน้ำที่มีคณุภาพไดมาตรฐานดานสขุอนามยัและมคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภค 
การจัดทำมาตรฐานดานสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตวน้ำหลังจากการจับ การแปรรูปสัตวน้ำ 
การเก็บรักษา การขนสงหรือขนถายสัตวน้ำและผลิตภัณฑ สัตวน้ำ กำหนดกิจการที่มีการควบคุม
การดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับและกำหนดหลักเกณฑในการควบคุมกิจการดังกลาว และกำหนด
หามทำการประมงในท่ีจับสัตวน้ำท่ีเกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปอนของสารพิษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเปน
อันตรายตอมนุษยหรือตอสัตวน้ำเกินมาตรฐานตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณี
มีเหตุฉุกเฉินและมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาในทีจ่ับสัตวน้ำนั้นเกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปอน
ของสารพษิหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยหรือตอ สัตวน้ำ และไมอาจตรวจพิสูจนหรือเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อออกประกาศหามทำการประมงโดยเด็ดขาดไดทัน
   (๑๐) กำหนดใหมหีลกัเกณฑในการควบคุมการนำเขาและสงออกสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ำ การออกหนังสือรับรองสุขภาพหรือคุณภาพสัตวน้ำ หรือหนงัสือรับรองคุณภาพดานมาตรฐาน
สุขอนามัยของสัตวน้ำ หรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ หรือหนังสือรับรองอื่นตามความตองการของประเทศ
ปลายทาง และกำหนดหามเรือประมงไมวาจะสัญชาติใดทีท่ำการประมงอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐตางประเทศทีซ่ึ ่งประเทศไทยใหการยอมรับในฐานะทีม่ีเขตอำนาจเหนือนานน้ำทีท่ำการ
ประมงหรอืฝาฝนพนัธกรณตีามขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสตัวน้ำซึง่ประเทศไทยหรอืรฐัเจาของเรอื
ประมงตางประเทศนั้นเปนภาคี  นำสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำทีไ่ดจากการทำการประมงดังกลาว
เขามาในราชอาณาจักร
   (๑๑)   กำหนดใหมีคณะกรรมการการประมงนอกนานนำ้ไทย ประกอบดวย ปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนจากหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ 
โดยมี อธิบดีกรมประมงเปนกรรมการและเลขานุการ ซึง่เปนคณะกรรมการปฏิบัติการมอีำนาจหนาที่
ในการพิจารณาและนำเสนอแกไขปญหาการทำการประมงนอกนานน้ำไทย และเสนอแนะนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาการประมงนอกนานน้ำไทยตอคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ
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   (๑๒) กำหนดใหผูรับใบอนุญาตและผูรับใบแทนใบอนุญาตมีหนาทีต่องชำระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตหรือคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และสิทธิในการอนุญาตไมเปนมรดกตกทอดไปสู
ทายาท เวนแตกรณีทีเ่ปนผูรับใบอนุญาตสามารถโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่นได และกำหนดให
รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตได
   (๑๓) กำหนดใหพนักงานเจาหนาทีส่ามารถใหบริการในการตรวจสอบ การขอรับใบอนุญาต 
การออกหนังสืออนุญาต และการขอหนังสือรับรองตาง ๆ ตามที่รางพระราชบัญญัตินี้ กำหนดไว
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรไดและกำหนด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี ่ยวของมาใหถอยคำหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาและมีอำนาจเขาไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่
ทีเ่กี่ยวกับการการประกอบกิจการของผูรับอนุญาต สถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ทีเ่กี่ยวกับ
การประกอบกิจการทีต่องมีการควบคุมกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ หรือ สถานทีป่ระกอบกิจการ
หรือสถานที่ทีเ่กี ่ยวกับการประกอบกิจการที ่ตองมีการควบคุมการดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับ
ในระหวางเวลาทำการของสถานที่ดงักลาว หรอืสั่งใหผูควบคมุเรอืประมงหยดุ หรอืขึ้นไปบนเรอืประมง               
หรือเขาไปในที่จับสัตวน้ำเพื่อตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติการ รวมทั้งใหมีอำนาจตรวจคนสถานที่
ใด ๆ โดยไมตองมีหมายคนไดในกรณีมีเหตุสงสัยวามีการกระทำความผิด 
         (๑๔) กำหนดใหมีมาตรการทางปกครอง โดยนำมาตรการในการพักใชใบอนุญาตการระงับ
การอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมาใชบังคับ และกำหนดหลักเกณฑ
ในการอุทธรณคำสัง่ดังกลาวไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูทีไ่มมีเจตนาในการกระทำ
ความผิด รวมท้ังไดกำหนดหลักเกณฑในการจัดการกับเคร่ืองมือทำการประมง ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงใด ๆ
ทีไ่มเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต หรือในกรณีทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุ หรือผูรับอนุญาตไดรับแจงคำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตหรือในกรณีทีม่ีการทำการประมงหรือติดตั้งเครื่องมือการ
ทำประมง สิ่งปลูกสราง หรือสิง่ใด ๆ ลงในที่จับสัตวน้ำโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
เพื ่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่กี ่ยวของกับการประมงไดรับการเยียวยาและฟนฟู
ใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว และกำหนดใหมีโทษทางอาญาไว ๒ ลักษณะ คือ โทษขั้นต่ำและโทษขั้นสูง 
และกำหนดอัตราโทษไวแตกตางกัน ซึ่งในรางพระราชบัญญัตินี้ยังคงหลักการในการกำหนดโทษไว
ตามแนวทางดังกลาว แตไดปรับปรุงสัดสวนในการกำหนดอัตราโทษของแตละลักษณะใหสอดคลอง
กันยิ่งขึ้น  โดยกรณีโทษขั้นต่ำใชสัดสวนโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอโทษจำคุกขั้นต่ำ
หนึ่งป  สวนกรณีโทษขั้นสูงใชสัดสวนโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน
         (๑๕) กำหนดบทเฉพาะกาล โดยกำหนดใหกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีใ่ชบังคับอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี  ้ จนกวาจะมีกฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ  และกำหนดใหประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาตหรือใบอนุญาต
ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีม่อียูกอนหรือในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ
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ใหยังมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินการ 
        (๑๖) กำหนดอัตราคาอากรและอัตราคาธรรมเนียม โดยปรับปรุงบัญชีแสดงอัตราคาอากร
ใบอนุญาตใชเครื่องมือทำการประมงตามประเภทเครื่องมือทำการประมงและอัตราคาธรรมเนียมใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 
                                                                                                                          
   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
   กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั 
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มีผูอำนวยการ ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
มีอำนาจตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการ ใหคำแนะนำและชวยเหลือคนพิการใหสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลืออืน่ตาม
พระราชบัญญัตินี ้  และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสามารถมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปฏิบัติหนาท ีใ่นการพิจารณาอนุมัติ
การจายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและรายการคาใชจายแทนไดรวมถึงกำหนดขั้นตอน
และวิธีการใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติดำเนินการตรวจสอบ
การไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการ 
   นอกจากน้ีไดกำหนดข้ันตอนและวิธีการใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนส่ิงอำนวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐได กำหนดใหองคกร
ดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการมากขึน้ และใหมศีูนยบริการคนพิการ รวมถึงการกำหนดเจาหนาทีผู่มอีำนาจออกบัตร
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ประจำตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ
กำหนดดวย
            รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มีฐานะเปนกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และใหโอนบรรดากิจการ 
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพยสิน  สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง 
รวมถึงขาราชการ พนกังานราชการ และบุคลากร ของสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติใน พม. ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไปเปนของสำนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิพม. ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

   เรือ่ง  รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 
   เร ือ่ง ร างพระราชบัญญัต ิแกไขเพ ิ่มเต ิมประมวลกฎหมาย
   ที่ดิน (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑการจดทะเบียน
   สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในเรือ่งไถถอนและ
   มรดก ฯ )
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ . . ) 
พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพยในเรือ่งไถถอน
และมรดก ฯ ) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ทบวงการเมือง” และแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑการจดทะเบียนไถถอนจากจำนอง ไถถอน จากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดกและการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือการแสดง
สิทธิในที่ดิน โดยใหรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่น นอกจากที่ดินดวย 
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕๕๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕         
                                                                                                                                 
   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของสวนราชการที่เกี ่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง ผูแทนสมาคมเกี่ยวกับ
การประกอบ กิจการเพื่อสุขภาพและผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
และใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีต่ามทีก่ำหนด และใหจัดตั้งสำนักสงเสริมสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพขึ้นในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผูอำนวยการเปนผูบังคับ
บัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และใหมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนด
   ทั้งนี้ ไดกำหนดใหพระราชบัญญัตินี ้มิใหใชบังคับแกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของ
สวนราชการ และหนวยงานของรฐั และใหการอนุญาตตามพระราชบัญญตัน้ีิไมตองปฏบิตัติามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ รวมถึงกำหนดใหการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ การยื่นคำขอ การอนุญาต การยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ
การขอออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
และกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับอนุญาต และผูดำเนินการดวย   
   นอกจากนีไ้ดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและ
การโฆษณาเกี ่ยวกับการใหบริการเพื ่อสุภาพ การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณคำสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
การพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงกำหนดบทกำหนดโทษกรณีทีม่ีการฝาฝน
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ และใหอธิบดีหรือผู ซึ ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๕๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕     

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
      คณะรัฐมนตรีอนุมติัหลักการรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ (ฉบับที่ . . ) พ .ศ .  . . . . 
ตามทีก่ระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
        โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชนของคนพิการทางการมองเห็นคนพิการ
ทางการไดยิน และคนพิการทางสติปญญา เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดสำหรับผูทีบ่ันทึก
ภาพยนตรในโรงภาพยนตรโดยไมไดรับอนุญาต และการกระทำดังกลาวจะไมอยู ภายใตบังคับ
ในสวนที่ ๖ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษสำหรับผูที่บังคับ 
ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือใชบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณใหกระทำความผิด ตองระวาง
โทษเปนสองเทาของโทษที่กำหนดไวสำหรับความผิดนั้นดวย  
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