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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...ตามทีก่ระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ 
  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับ
หลักการกลางที่จะบัญญัติในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แลว 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
  (๑) มหาวิทยาลยัสวนดุสติเปนนิติบุคคล มฐีานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ ซึง่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื ่น แตย ังคงไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
  (๒) มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา 
เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสินตาง ๆ ในทรัพยสินและ 
จำหนายสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพยสินทีม่ีผูอุดหนุนหรืออุทิศให มหาวิทยาลัยสามารถกูยืมเงิน ใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกัน
ดวยบุคคลหรือทรัพยสินและรวมลงทุนหรือลงทุน ทั้งนี้ เพื ่อประโยชนในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การรวมลงทุนหรือการลงทุน ถาเปนจำนวนเงิน
เกินวงเงินทีร่ัฐมนตรีกำหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่
เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่นดวย
        (๓) มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการที ่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปโดยตรงเปนรายป
ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับคาใชจายที่จำเปนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนามหาวิทยาลยั เพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยในกรณีทีร่ัฐบาลไดปรับเงินเดือน
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เงินประจำตำแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใดแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะเงินทุนอุดหนุนทัว่ไปเพิ ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยในสัดสวนเดียวกันเพื ่อเปนคาใชจาย
ดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย และในกรณีรายไดมีจำนวนไมเพียงพอสำหรับคาใชจาย
ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ทีเ่หมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถ
หาเงินจากแหลงอืน่ได รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจำเปน
ของมหาวิทยาลัย
      (๔) สภามหาวิทยาลยัเปนองคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยจะสิน้สุดทีส่ภามหาวิทยาลัยทัง้ดานการบริหารงานบุคคล การเงิน และวิชาการ
องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มากกวาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงสามป
     (๕)  ใหมีสภาวชิาการเปนองคกรท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการเปดสอนตามหลกัสตูร ปดหลกัสตูร
และการวัดผลการศึกษา การใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การจัดตั้ง การรวมและ
การยุบเลิกสวนงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหความเห็นเกีย่วกับการแตงตัง้และถอดถอน
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพ ิเศษ และอื ่น ๆ ตอสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการมีวาระ
การดำรงตำแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกใหมได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
      (๖) อธิการบดีเปนผู บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสีป่ แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได และให
รัฐมนตรีมีอำนาจและหนาท่ีกำกับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงใหขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางประจำของสวนราชการ ซึ ่งสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงสถานะความเปนขาราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจางประจำของสวนราชการอยูตอไป หากผูใดประสงคจะสมัครเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตองย่ืนหนังสือแสดงความจำนงตอมหาวิทยาลัยภายในสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ
  (๗) กำหนดใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ ่งระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงาน
สวนทีส่ำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายแสดง
รายการที่เปนอยูตามความเปนจริง ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนทีม่าของรายการ
นั้น ๆ และใหมกีารตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจำ และมีสำนักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคล
ภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย 
  สำหรับผลกระทบดานงบประมาณนั้น ในระยะเริ่มแรกเมือ่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเปนนิติบุคคล 
รัฐบาลจะตองจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมจากเดิมทีเ่คยจัดสรรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

p27-44.indd   28 6/7/2012   5:38:34 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๒๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

ใหมีจำนวนที่เพียงพอเพื่อใชในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัย 
ทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม แตเมือ่มหาวิทยาลัยไดดำเนินกิจการไปไดระยะหนึ่งและมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การบริหารงานเปนระบบแลว งบประมาณดานนี้ยอมลดลง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖  มีนาคม ๒๕๕๕
  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ  และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
  กำหนดใหม ีคณะกรรมการชั ่งตวงวัดและกำหนดอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการและ
ใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎหมายยกเวนคาธรรมเนียมและกำหนดคาธรรมเนียมหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ และกำหนดใหมีการแจงผูประกอบธุรกิจใหปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวง รวมถึงไดปรับปรุงและเพิ ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญา และปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมดวย

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
รวมกับรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทีอ่ยูระหวางการตรวจพิจารณา
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหรับความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   (๑) แกไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับรัฐมนตรีผู รักษาการเปน“รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน” เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และใหมีอำนาจ
ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๒) กำหนดใหขอตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับตอไปในกรณีทีม่ิไดมีการแจง
ขอเรียกรองภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๓
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  (๓) กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง กำหนด
ขยายระยะเวลาการแจงขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานขยายระยะเวลา
การดำเนินการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และแกไขเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
  (๔) ปรับปรุงองคประกอบและวิธีการไดมาซึ ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนงกอนวาระ และการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนตำแหนงที่วาง
  (๕) ยกเลิกหลักเกณฑการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่จะตองเปนลูกจางของนายจาง
คนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเปนลูกจางซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันกับ
ผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานและมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป และกรณีทีก่ำหนดหามพนักงานและ
ฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้ง
กรณีที่กำหนดใหลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจทำการแทนนายจางในการจาง การใหบำเหน็จ
การลงโทษ หรือการเลิกจางจะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้งหรือเปนสมาชิก
อยูไมได
  (๖) กำหนดใหลูกจางซึง่เปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพือ่รวมประชุมหรืออบรมตามที่
ราชการกำหนด หรือปฏิบติัหนาทีก่รรมการไตรภาคีตามทีก่ฎหมายกำหนด ตลอดจนเปนพยาน
ตามหมายเรียกของศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน
  (๗) กำหนดหามนายจางเลิกจางลูกจางเพราะเหตุทีลู่กจางกำลังดำเนินการเพื่อจัดตั้งสหภาพ
แรงงานหรือใชสิทธิปดงานเฉพาะลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนบางคนอันเปนการเลือกปฏิบัติ
และหามเลิกจางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
มาตรา ๑๒ หรือคำชี้ขาดมีผลใชบังคับ รวมถึงแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการหามนายจางปดงานหรือ
หามลูกจางนัดหยุดงานเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒
   (๘)  แกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๕
  เรือ่ง รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง
  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีสาระสำคัญ คือ
  ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป
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ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แลวเสนอการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้
ใหกระทรวงมหาดไทยรับไปทบทวนรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. ....
โดยใหหารือรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยใหพิจารณาผลการพิจารณาตามขอ ๒ ใหสอดคลองกัน 
กอนเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้หนึง่ รวมถึงให
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๕
  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ....  ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำ
สวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองคการสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ง
องคการสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕   
  หมวด ๑  การจัดตั้ง ทุน รายได และเงินสำรอง
  กำหนดใหจัดตั้งการยางขึ้นเรียกวา “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กยท.” 
และกำหนดให กยท. เปนนิติบุคคล และกำหนดวัตถุประสงคของ กยท. เชน เปนองคกรกลาง
รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร  บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา เปนตน รวมถึงกำหนดที่มาของทุนของ กยท. และรายไดของ กยท. 
รวมทั้งกำหนดใหรายไดที ่กยท. ไดรับจากการดำเนินงานใหตกเปนของ กยท สำหรับเปนคาใชจาย 
ตาง ๆ และรายไดทีไ่ดรับในปหนึ่ง ๆ เมือ่ไดหักคาใชจายและภาระตาง ๆ แลวเหลือเทาใดใหนำสง
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เปนรายไดของรัฐ และถารายไดมีจำนวนไมพอสำหรับคาใชจายและคาภาระตาง ๆ นอกจาก
เงินสำรอง และเงินโบนัสหรือเงินรางวัล และ กยท. ไมสามารถหาเงินจากทางอืน่  รัฐพึงจายเงิน
ใหแก กยท. เทาจำนวนที่ขาด 
  หมวด ๒ คณะกรรมการและผูวาการ
  กำหนดใหม ี “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน กษ. ผูแทน
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแทนสำนักงบประมาณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนหาคน และผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
วาระการดำรงตำแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละสามป และ
กำหนดใหผูวาการมีวาระในตำแหนงคราวละไมเกินสี่ป กำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ เชน
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึง่กิจการของ กยท. แตงตัง้และกำหนดอัตราเงินเดือน
ของผูวาการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เปนตน
  หมวด ๓ การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง
  กำหนดใหเกษตรกรชาวสวนยางซึ ่งประสงคจะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยืน่คำขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท. ตามแบบและ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และในกรณีทีผู่ขอรับการสงเสริมใหมีการปลูกแทนเปนผูทำสวนยาง
ในทีดิ่นทีต่นเชาหรืออาศัยบุคคลอืน่ ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตองแสดงตอ กยท.วาผูใหเชา
หรือผูใหอาศัยไดใหความยินยอมในการท่ีตนขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามแบบท่ีคณะกรรมการ
กำหนดเปนตน 
  หมวด ๔ กองทุนพัฒนายางพารา
  กำหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นใน กยท. เรียกวา “กองทุนพัฒนายางพารา” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนายางพารา และกำหนดใหบุคคลซ่ึงสงยางพารา
ออกนอกราชอาณาจักร ตองเสียคาธรรมเนียมให กยท. และใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซึง่สินคา และในกรณี
ที่มีความจำเปนรัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมใหแกบุคคลดังกลาวก็ได

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับท่ี..) 
  พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหเจาหนาทีห่รือผูซึง่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาทีม่ีอำนาจ
ยืน่คำรองขอรังวัดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายที่ดินแทนเจาของหรือผู ครอบครองได

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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และกำหนดใหผูมอีำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนกรณี
ที่มีความจำเปนโดยเรงดวนจากคณะรัฐมนตรีเปนรัฐมนตรี
  นอกจากนี ไ้ดกำหนดใหการขอขยายระยะเวลาในการพิจารณากำหนดราคาเบือ้งตน
ของอสังหารมิทรพัยและจำนวนเงนิคาทดแทนใหขยายออกไปอกีไดไมเกนิสองครั้ง ครั้งละไมเกนิหนึ่งรอย
แปดสิบวัน กำหนดระยะเวลาในการใชสิทธิรองขอใหเจาหนาทีเ่วนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ทีเ่หลืออยูซึ่งใชการไมได และกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำรองของเจาหนาที ่กำหนดหลักเกณฑ
การรองขอใหเจาหนาทีเ่วนคืนหรือจัดซื้อทีด่ินสวนทีเ่หลือและใชการไมไดตลอดจนกำหนดระยะเวลา
การยื่นคำรองและกำหนดสิทธิอทุธรณ และกำหนดขยายระยะเวลาการวินิจฉัยอทุธรณของรัฐมนตรี
จากหกสิบวันเปนหนึ่งรอยแปดสิบวัน รวมถึงกำหนดสิทธิฟองคดีตอศาลใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
  ทั้งนี้ ไดกำหนดใหรัฐคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท ในกรณีทีอ่สังหาริมทรัพย
ท ีถู่กเวนคืนไมไดนำไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนภายในเวลาที ่กำหนด
ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีทีร่ัฐไมมีความจำเปนทีจ่ะตองใชประโยชน
ในอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนอีกตอไปดวย 

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความลับทางการคา
พ.ศ.๒๕๔๕  โดยแกไขเพิ่มเติมองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง
และวธิกีารประชมุของคณะกรรมการความลบัทางการคา และแกไขเพิ่มเตมิบทกำหนดโทษใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
 
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป และใหกระทรวงการคลัง
รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดใหภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันพนจากตำแหนงหามมิใหคณะกรรมการนโยบาย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเปนกรรมการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ทีป่รึกษาหรือ
ถือหุนเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนทีช่ำระแลวของเอกชนที่คณะกรรมการดังกลาวไดอนุมัติหลักการ
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ใหรวมลงทุนในกิจการของรัฐหรือไดทำสัญญารวมลงทุนกับหนวยงานเจาของโครงการ และใหมี
อำนาจในการใหคำแนะนำหรือความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกอนมีการตรา
พระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหนำรางพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 
  (๒) กำหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเสนอกรอบนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงตอคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรตอไป โดยกรอบ
นโยบายที่แตละกระทรวงเสนอใหแสดงภาพรวม ลักษณะของโครงการ ลำดับความสำคัญของกิจการ
ของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จำเปนหรือเหมาะสมจะใหเอกชนรวมลงทุน 
  (๓) กำหนดใหหนวยงานเจาของโครงการตองวาจางทีป่รึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษา
และวิเคราะหโครงการ และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของที่ปรึกษาเพื่อใชประกอบ
การพิจารณาเสนอโครงการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกเอกชนเขารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ รวมถึงกำหนดใหจัดตั้งกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ในกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตรและสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการ
เสนอโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการและ
การจางที่ปรึกษา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. .... ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหจัดตั้งองคการสงเคราะหทหารผานศึก เรียกโดยยอวา “อผศ.”
มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนองคการของรัฐเพื่อการกุศล แตมิใชรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ และให อผศ. มีสำนักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสำนักงานสาขา
หรือสำนักงานตัวแทนขึ้น ณ ทีใ่ดก็ได และกำหนดให อผศ. มีรายไดจากเงินอุดหนุนจากงบเงิน
อุดหนุนของกระทรวงกลาโหม เงินท่ีรัฐบาลกำหนดใหเปนคร้ังคราว เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียม
อผศ. ตลอดจนเงินและทรัพยสินอยางอื่นซึ่ง อผศ. ไดรับบริจาค 
  ทั้งนี้ไดกำหนดองคประกอบของสภาทหารผานศึก วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง 
อำนาจหนาที ่ และการประชุม รวมถึงกำหนดใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง และถอดถอนผูอำนวยการ
และรองผูอำนวยการ โดยความเห็นชอบของสภากลาโหม และใหผูอำนวยการเปนผูบริหารกิจการ

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ของ อผศ. ตลอดจนมีอำนาจตามที่กำหนด ฯลฯ รวมถึงกำหนดใหมีตราเครื่องหมายของ อผศ.
โดย อผศ. อาจจัดทำเหรียญและเข็มทอง อผศ. เพื่อเปนเครื่องหมายประดับสำหรับบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือมีอุปการคุณในกิจการของ อผศ. 
  นอกจากนี้ไดกำหนดบทลงโทษ สำหรับผูใชชื่อหรือถอยคำในประการที่นาจะทำใหประชาชน
เขาใจวาเปนกิจการของอผศ. หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ผูใชตราเครื่องหมายของ อผศ. โดยไมมีสิทธิ
ใชหรือทำตราเครื่องหมายโดยมิไดรับอนุญาตทำปลอมหรือเลียนแบบคลายคลึงตราหรือรอยตรา
เครือ่งหมายและผูใชเหรียญหรือเข็มอันเปนเครือ่งหมายประดับของ อผศ. โดยไมมีสิทธิใหรับโทษ
ตามที่กำหนด 

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงพาณิชยไดปรับปรุงจากรางพระราชบัญญัติ ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ รางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... เปนการแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติฯ ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวในประเด็น
สำคัญดังนี้ 
  มีการแกไขนิยามคำวา “คลังสินคา” เพิ่มเติมนิยามคำวา “ศูนยกระจายสินคา” “บริษัท
ในเครือ” “บริษัทแม” “บริษัทลูก” และ “บริษัทรวม” และกำหนดใหนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น เพื่อใชเก็บรักษาสินคาและใหบริการเกี่ยวกับสินคาเฉพาะ
แกบริษัทในเครือใหไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงกำหนดระยะเวลา
ใหผูที่ประสงคจะมีคลังสินคา ไซโลหรือหองเย็นทีเ่ก็บรักษาสินคาโดยไมมีบำเหน็จ ซึ่งมีพื้นที่ ขนาด
ความจตุามที่กำหนด แจงตอพนกังานเจาหนาท่ีภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัท่ีมีคลังสนิคา ไซโล หรอืหองเยน็
  นอกจากนี้ไดตัดรางมาตรา ๔๗ ทีก่ำหนดใหคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทีเ่ก็บรักษาสินคา
โดยไมมีบำเหน็จตองจัดทำบัญชีคุมสินคาหรือรายงานการจัดเก็บสินคา เนื่องจากคลังสินคาไซโล 
หรือหองเย็นทีเ่ก็บรักษาสินคาโดยไมมีบำเหน็จเปนคลังสินคาสวนตัวมิใชคลังสินคาสาธารณะทีต่อง
ขออนุญาต

  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน
  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
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  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหผูรับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินได และนำสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินได แตหากสัญญากูเงินสิ้นสุดลงโดยไมมีการบังคับ
เอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ำไปเปนหลักทรัพยในการประกันกูเงินทายาทมีสิทธิไดรับบำเหน็จ
ตกทอดเต็มตามจำนวน แตหากผูรับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก
ความตายหรือสัญญากูเงินสิ ้นสุดลงโดยไมมกีารบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ำไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกู เงิน ทายาทมีสิทธิไดรับบำเหน็จตกทอดเทากับจำนวนทีเ่หลือ
หลังจากทีร่าชการสวนทองถิ่นไดหักจำนวนเงินทีจ่ายใหแกสถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดมาตรา ๔๖/๕ 
  ท้ังน้ี ไดกำหนดบทเฉพาะกาลใหผูรับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพลพลภาพ
ยังคงมีสิทธิไดรับบำนาญอยู กอนวันทีพ่ระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินไดดวย
     
  เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ 
  นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไปได ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา เน่ืองดวยการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ จะครบกำหนด ๑๒๐ วัน ในวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ แตโดยเหตุท่ียังมีรางพระราชบัญญัติ
ทีย่ังคางการพิจารณาอยูในสภาทัง้สอง และบางฉบับยังมิไดเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
สมควรท่ีจะขยายเวลาประชุมรัฐสภาออกไปอีก จึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น และเสนอมาเพื่อดำเนินการ

  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ
(คณะกรรมการ สทพ.) และกำหนดอำนาจหนาที ่ กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิและกำหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) และกำหนดอำนาจหนาที่ รวมถึงกำหนดให
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการ และงานวิชาการของคณะกรรมการ 
สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานฯ 
  ท้ังน้ี การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
จะกระทำมิได และกำหนดใหบุคคลทีเ่ห็นวาตนไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทำ
ในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศมีสิทธิยืน่คำรองตอคณะกรรมการ วลพ.
โดยการรองขอดังกลาวไมเปนการตัดสิทธิผู รองในอันทีจ่ะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาล
ที่มีเขตอำนาจ
  รวมถึงกำหนดใหคณะกรรมการ วลพ. อาจกำหนดมาตรการชั ่วคราวกอนมีคำวินิจฉัย
เพื่อคุมครองหรือบรรเทาทุกขแกบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศเทาทีจ่ำเปน
และสมควรแกกรณีก็ได  โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยวา เปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมระหวางเพศใหมีอำนาจออกคำสั่งตามที่กำหนดได และในกรณีคณะกรรมการ วลพ.
มีคำวินิจฉัยวามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ผูเสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห
โดยการสงเคราะหผู เสียหายใหกระทำโดยใหความชวยเหลือ หรือใหความชวยเหลือทางการเงิน
ตามที่กำหนด และกำหนดใหมกีองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศเพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ
การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ กำหนดกรอบวัตถุประสงคของการใชจายเงินในกองทุน
และใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
     
  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
     คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
      โดยมสีาระสำคญั คอื แกไขบทนยิามคำวา “ลกูจาง” “ทุพพลภาพ” “วางงาน”และ “ภยัพบิตั”ิ ใหมี
ความชัดเจนยิง่ขึ้น และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายประกนัตน และคณะกรรมการการแพทย เพิม่เตมิบทบญัญตัเิก่ียวกับการแตงตัง้ท่ีปรกึษาคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาและกรรมการการแพทย
  ทั้งนี้ ไดแกไขเพิ่มเติมเรื ่องการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมเรื ่องอสังหาริมทรัพยทีไ่ดมาจาก
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน แกไขระบบการเสนองบการเงิน และการจัดทำรายงานประมาณการ
รายรับและรายจายของกองทุน การจายเงินสมทบของรัฐบาลเขากองทุนสำหรับผู ประกันตน
ตามมาตรา ๔๐ การแจงเปลีย่นแปลงขอเท็จจริงในแบบรายการการนับระยะเวลานำสงเงินสมทบ
และการคำนวณเงินเพิ่มคางชำระเงินสมทบ และเพิ่มเติมบทบัญญัติลดหยอนการออกเงินสมทบ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติอยางรายแรง 
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        รวมถึงแกไขเพิ ่มเติมการยื ่นแบบรายการขึ ้นทะเบียนนายจางและการยื ่นแบบรายการ
ขึน้ทะเบียนผูประกันตน สทิธิประโยชนทดแทนจากกองทุนของผูประกันตนหรือผูมสีิทธิอืน่ แกไข
ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชนทดแทน กำหนดขั้นตอนการขอรับประโยชนทดแทน แกไขวิธี
การคำนวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายได และยกเลิกบทบัญญัติที่มิให
ผู ประกันตนมสีิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีจงใจหรือยนิยอมใหผู อืน่กระทำใหตนประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย และแกไขเพิ่มเติมประโยชนทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตร หลักเกณฑและอัตราการไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะหกรณีผู ประกันตนถึงแกความตาย กำหนดให
ผูประกันตนซึ่งเจบ็ปวยดวยโรคเรื้อรงั ทพุพลภาพ มีสทิธิไดรบัประโยชนทดแทนในกรณตีาย และยกเลกิ
บทบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
  ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดของผูประกันตน และเพิ่มเติม
เรื่องสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน และการขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยประกันสังคม และแกไขเพิ่มเติมการจายเงินชราภาพใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และ
เพิ่มเติมใหผูประกันตนซึ่งไมมีทายาทสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จชราภาพ
รวมถึงแกไขบทกำหนดโทษกรณีไมมาใหถอยคำและกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกนายจาง
ซึ่งไมยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบดวย
         
  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค
  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
         โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  (๑) กำหนดใหจัดตัง้กองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรางสรรคเปนนิติบุคคลและกำหนด
วัตถุประสงคของกองทุน โดยใหกองทุนสวนหนึ ่งประกอบดวยเงินที ่ไดรับจากการจัดสรร
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เงินคาปรับ
ท ีไ่ดรับจากการลงโทษผู ละเม ิดลิขสิทธิ ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ ์
ทีต่กเปนของกองทุน และเงินทีไ่ดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และกิจการของ
กองทุนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และกำหนดใหกองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐทีไ่มเปน
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตอง
นำสงคลังเปนรายไดแผนดิน
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  นอกจากนี้ ไดกำหนดใหกองทุนมีอำนาจจายเงินจากกองทุนเปนคาใชจายตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการฯ ที่กำหนด 
  (๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กำหนดองคประกอบ 
คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง อำนาจหนาท่ี และองคประชุมคณะกรรมการฯ
และใหมคีณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยไดกำหนดอำนาจหนาทีไ่ว รวมถึงกำหนดอำนาจ
หนาที่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคดวย
  (๓) กำหนดใหมีผู จัดการกองทุน คุณสมบัติของผูจัดการ วาระการดำรงตำแหนง การพน
จากตำแหนง และอำนาจหนาที่
  (๔) กำหนดใหกองทุนจัดทำการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ
ทีก่ระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรอบปบัญชีตามปงบประมาณ และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการฯทราบอยางนอยปละครั ้ง และใหกองทุนจัดทำ
งบการเงินและทำรายงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
  (๕) กำหนดใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนกำหนดองคประกอบ
และอำนาจหนาท่ี และคณะกรรมการประเมินผลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อพจิารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื ่องหนึ่งเรื ่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดไดตามทีเ่ห็นสมควร
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  กำหนดคำนิยาม “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” “เขตอนุรักษ” “คณะกรรมการ” “พนักงาน
เจาหนาที่” 
  หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ
  (๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
กรรมการจำนวน ๑๖ คน ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการจำนวนไมเกิน ๘ คน
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โดยใหอธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอำนาจ
หนาทีใ่นการเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งแหงชาติ
ตอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบขอเสนอแนะ และคำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานของรัฐ เพื ่อใหดำเนินการสอดคลองกับนโยบายและแผนฯ เสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีทีห่นวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนฯ และพิจารณาใหความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงกำหนดพืน้ทีป่าชายเลนอนุรักษ
และพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
  (๒) กำหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทำหนาทีเ่ปนสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ โดยใหมีอำนาจหนาทีใ่นการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ การเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงแหงชาติ ฯลฯ
  หมวด ๒ ชุมชนชายฝง
  กำหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจพิจารณาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝง ทะเล หรือเกาะในการบริหารจัดการ 
การบำรุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน
การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน การใหคำปรึกษาแกชุมชนในการบริหารจัดการ ฯลฯ 
        หมวด ๓  การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
  (๑) กำหนดใหอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือผูซึ ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
สัง่ใหบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระงับการกระทำ
ดังกลาวเปนการชั ่วคราวและแนวทางในการดำเนินการ ตลอดจนมีอำนาจแกไขหรือบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  (๒) กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดเปนพื้นที่ปาชายเลน
อนุรักษ เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  (๓) กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติใชมาตราคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นในกรณีทีท่รัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูกทำลายหรือไดรับความเสียหาย
อยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ รวมทั้งกำหนดหนวยงานของรัฐที่จะเปนผูดำเนินการตามมาตรการดังกลาว 
  หมวด ๔  พนักงานเจาหนาที่
  กำหนดอำนาจของพนักงานเจาหนาทีเ่พื ่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้
โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจเขาไปในสถานทีห่รือตรวจคนสถานท่ี หรือยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบ
และควบคุม ยดึหรืออายดัทรัพยสนิทีเ่กีย่วของกับการกระทำผิด รวมทัง้สัง่ใหบุคคลออกจากพืน้ที่
ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ                       
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จุลนิติ

  หมวด ๕  บทกำหนดโทษ
       กำหนดบทกำหนดโทษกรณีไมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการระงับ 
การกระทำที ่กอใหเกิดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที ่เกิดขึ ้นตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่
กำหนดในพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ รวมทั้งกำหนด
โทษสำหรับกรณีที่ผูกระทำผิดเปนนิติบุคคล โดยใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลซึ ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั ้น ตองรับโทษตามที ่บัญญัติไวสำหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดนั้น

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอและใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ
กำหนดเกี่ยวกับอาหารเพื่อคุมครองผูบริโภค  
  (๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการอาหาร ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 
กรรมการ กรรมการโดยตำแหนง ผูแทนองคกรเอกชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กำหนดวาระ
การดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประชุม และใหคณะกรรมการ
มีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนด 
  (๓) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตผลิตและการนำเขาอาหาร การอนุญาต 
การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การแกไขรายการหรือรายละเอียดท่ีไดรับการอนุญาต การแจง
เลิกกิจการ ตลอดจนระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และกำหนดใหผูผลิตอาหาร ผูนำเขา
และผูวาจางผลิต มีหนาที่ตามที่กำหนด 
  (๔) กำหนดลักษณะอาหารที่ตองควบคุมการผลิตเพื่อจำหนาย นำเขาเพื่อจำหนายหรือจำหนาย
ซึ่งอาหาร ลักษณะของอาหารทีไ่มบริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารเสื่อมคุณภาพ
และอำนาจของผูอนุญาตในการควบคุมอาหาร
  (๕) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาอาหารกำหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ี
อำนาจตามที่กำหนด รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการพักใชใบอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณคำสั่ง และการขอใบอนุญาตกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๕

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และกำหนดนิยามคำวา “อาหารสัตว” “อาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ” “ผลิต” “ขาย” “นำเขา” “สงออก” “ภาชนะบรรจุ” “ฉลาก” “ผูรับใบอนุญาต”
“ผูอนุญาต” เปนตน รวมถึงกำหนดใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศ
กำหนดเพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว เชน ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือที่มิใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย นำเขาเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตวนั้น เปนตน
  หมวด ๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
  กำหนดให “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว” ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธานกรรมการอธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูอำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เปนกรรมการโดยตำแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจำนวน
ไมเกินหาคนเปนกรรมการ ในจำนวนน้ีจะตองแตงต้ังจากเกษตรกรสามคนใหผูอำนวยการสำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการใหมีอำนาจหนาทีใ่หคำแนะนำ
หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีหรืออธิบดี แลวแตกรณี เชน การออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ
การพักใชใบอนุญาต เปนตน 
  หมวด ๒  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
  กำหนดใหผูใดประสงคจะผลิตเพ่ือขาย หรือนำเขาเพ่ือขายหรือจะขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๖ (๑) ใหย ืน่คำขออนุญาตและเมื ่อผู อนุญาตออกใบอนุญาตใหแลวจึงจะผลิต
เพื่อขาย หรือนำเขาเพื่อขาย หรือจะขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นได และกำหนดใหใบอนุญาต
มี ๓ ประเภท ไดแก ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตนำเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดหนึ่งปนับแตวันทีอ่อกใบอนุญาต และใบอนุญาต
ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต 

p27-44.indd   42 6/7/2012   5:37:05 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๔๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

  หมวด ๓  หนาที่ของผูรับใบอนุญาต
  กำหนดหนาทีใ่หผูรับใบอนุญาตผลิต หรือนำเขา หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะปฏิบัติ
เชน จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ผลิต หรือนำเขา
หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เปนตน 
  หมวด ๔  การขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
  กำหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ทีป่ระสงคจะผลิต หรือนำเขาอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะใด ตองนำอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงาน เจาหนาที ่ และเมื่อ
ไดรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นแลวจึงจะผลิตหรือนำเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะนั ้นได การขอขึ ้นทะเบียนและการออกใบสำคัญ การขึ ้นทะเบียนอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
  หมวด ๕  การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
  กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการ กรณีผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการทีไ่ดรับอนุญาต
กรณีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
  หมวด ๖  การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
  กำหนดใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตในกรณี
ทีผู่ รับใบอนุญาตไมปฏิบติัตามพระราชบัญญัตินี้ สัง่เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูรับใบอนุญาตกระทำ
ความผิดตามมาตรา ๕๖ (๑) และกรณีผูรับใบอนุญาตฝาฝนคำสั่งพักใชใบอนุญาต 
  หมวด ๗  ใบรับรอง
  กำหนดใหผู ผลิตอาหารสัตวจะขอใหผู อนุญาตออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ
อาหารสัตวหรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับอาหารสัตวก็ได โดยผูรองขอจะตองเสียคาธรรมเนียม 
  หมวด ๘  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
  กำหนดหามผลิตเพื ่อขาย นำเขาเพื ่อขาย หรือขายอาหารสัตวปลอมปน เสื ่อมคุณภาพ
ผิดมาตรฐาน อาหารสัตวทีต่องขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ ้นทะเบียน หรือทีอ่ธิบดีสั ่งเพิกถอนทะเบียน
หรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา (๓) 
  หมวด ๙  การโฆษณาอาหารสัตว 
  กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารสัตว 
  หมวด ๑๐ พนักงานเจาหนาที่
  กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา กำหนดอำนาจหนาทีข่องพนักงานเจาหนาที ่ เชน เขาไปในสถานที่ผลิต นำเขาขาย
หรือเก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทำการจองสถานที่นั้น คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตวภาชนะบรรจุ 
เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว เปนตน 
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  เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
  แทนตำแหนงท่ีวาง
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม เขตเลือกตัง้ที ่๓ แทนตำแหนงทีว่าง พ.ศ. .... โดยกำหนดใหวันที ่๒ มถิุนายน ๒๕๕๕
เปนวันเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ 
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