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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
				
				ร่างพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ....

				คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และส�ำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทัง้ ให้พจิ ารณาความเชือ่ มโยงอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็ น การยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ำรุงรักษาฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศตามพันธกรณีทไี่ ทยเป็นภาคีสมาชิก ตลอดจนเพือ่ แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในป่าอนุรกั ษ์
ที่ไม่เหมาะสม
			
				ร่างพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงยุตธิ รรม ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
ส�ำนักงบประมาณ และส�ำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณา
ความเชื่อมโยงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากับคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora : CITES) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity : CBD) เพื่อให้รองรับสิทธิของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบ�ำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
				ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
				 “(ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
				 (ข) สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ หรือ”
			 ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอและ
ให้สง่ คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
			 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยก�ำหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต�ำแหน่ง
ผู้บริหารว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งผู้บริหาร ให้ผู้ท�ำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้รักษาการแทน
ผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ้ งึ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะเดียวกันไม่วา่ จะเรียกชือ่ อย่างไรตามกฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งอ�ำนาจหน้าที่
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ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย และหากกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจใดมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ท�ำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้บทบัญญัตินั้น
เป็นอันใช้บังคับมิได้
				ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. แก้ไขเพิม่ เติมค�ำนิยามค�ำว่า “การบริหารสินทรัพย์”“ผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงิน” และ
“ผู้มีอำ� นาจในการจัดการ” เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
				 ๒. ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์
				 ๓. ก�ำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อและรับโอนสินทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินสามารถด�ำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน
				 ๔. ก�ำหนดให้การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดของหน่วยงานของรัฐและ
การโอนสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�ำระหนี้คืนเต็มจ�ำนวนของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินไปให้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ไม่ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และก�ำหนดให้การโอนสินทรัพย์
ที่ ค าดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ช� ำ ระหนี้ คื น เต็ ม จ� ำ นวนของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ไปให้ บ ริ ษั ท
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ นั้ น บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ อ าจสวมสิ ท ธิ เ ป็ น คู ่ ค วามในคดี ที่ อ ยู ่ ใ นชั้ น ศาล
และไม่อาจเรียกเก็บดอกเบีย้ จากลูกหนีต้ ามสัญญาเดิมได้ รวมทัง้ จะต้องบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
ไปยังลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
				 ๕. เพิ่มบทก�ำหนดโทษกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
				 ๖. เพิม่ บทเฉพาะกาลเพือ่ ให้บริษทั บริหารสินทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนก่อนทีร่ า่ งพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ฯ ฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ซึ่ ง มี ก รรมการหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจในการจั ด การ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อให้มีระยะเวลาในการด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายก�ำหนด
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				 ร่างพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ....
และร่างพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด�ำเนินการต่อไปได้
			 ร่างพระราชก�ำหนด ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ร่างพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ....
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
					 ๑.๑ ก�ำหนดรายการที่ต้องลงไว้ในสมุดทะเบียนเรือไทย เช่น ชื่อเรือ ประเภทของเรือ
					 ๑.๒ ก� ำ หนดให้ น ายทะเบี ย นเรื อ มี อ� ำ นาจในการงดจดทะเบี ย นเรื อ ไทยส� ำ หรั บ
การประมง หรือเรืออืน่ เป็นการชัว่ คราว และก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการรับจดทะเบียน
เรือไทยส�ำหรับการประมงหรือเรืออื่นเป็นการเฉพาะได้
					 ๑.๓ ก�ำหนดให้นายทะเบียนเรือมีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทย
จ�ำหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน
					 ๑.๔ ก�ำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือที่ถูกถอนทะเบียนต้องปฏิบัติ
					 ๑.๕ แก้ไขเพิม่ เติมบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผูฝ้ า่ ฝืนไม่สง่ คืนใบทะเบียนเรือภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดกรณีนายทะเบียนเรือไทยมีคำ� สั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
					 ๑.๖ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดหรือค�ำสั่ง
ของเจ้าท่า กรณีนายทะเบียนเรือไทยมีคำ� สั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
					 ๑.๗ แก้ไขเพิ่มเติมบทก� ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือ
ตามที่แจ้ง ปลด รื้อถอน ท�ำลายเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือ หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
			 ๒. ร่ า งพระราชก� ำ หนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
					 ๒.๑ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งอายุ ใ บอนุ ญ าตใช้ เรื อ และก� ำ หนดเงิ น เพิ่ ม
กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือหลังจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
					 ๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนใช้เรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ
หรือใช้เรือทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุ หรือใช้ผดิ ไปจากเขตหรือต�ำบลการเดินเรือทีก่ ำ� หนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
					 ๒.๓ เพิม่ เติมบทบัญญัตเิ รือ่ งการงดใช้เรือ และบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผูใ้ ช้เรือในระหว่าง
แจ้งงดใช้เรือ
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					 ๒.๔ ก�ำหนดเพิม่ เติมให้เจ้าท่ามีอำ� นาจปฏิเสธเรือทีจ่ ะเข้ามาในน่านน�ำ้ ไทย หรือน่านน�ำ้
ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย กรณี มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น เรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ห รื อ แสดงสั ญ ชาติ
อันเป็นเท็จ หรือแสดงสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่มีองค์การระหว่างประเทศก�ำหนดให้
เป็นเรือที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
					 ๒.๕ ก�ำหนดห้ามเรือเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จหรือแสดง
สัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปเข้ามาในน่านน�้ำไทย หรือน่านน�้ำภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
และให้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการกับเรือที่ฝ่าฝืนเข้ามาและบทก�ำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
					 ๒.๖ ก�ำหนดให้ผู้ที่ใช้เรือหรือผู้ที่จะเดินเรือเข้ามาในน่านน�้ำไทยต้องติดตั้งระบบ
ส�ำแดงตัวเรือและระบบสื่อสารตามที่เจ้าท่าประกาศก�ำหนด และบทก�ำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
					 ๒.๗ ก�ำหนดหน้าที่นายเรือส�ำหรับเรือก�ำปั่นตามประเภทและขนาดที่เจ้าท่าประกาศ
ก�ำหนดในการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย และบทก�ำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
					 ๒.๘ ก�ำหนดให้เจ้าท่ามีอ�ำนาจยึด เพิกถอน หรือเรียกคืนประกาศนียบัตรที่ออกให้
ส�ำหรับคนประจ�ำเรือตามกฎหมายการเดินเรือน่านน�ำ้ ไทย
				ร่างพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด�ำเนินการต่อไปได้
				ร่างพระราชก�ำหนดฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ปรับปรุงพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนด
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
				 ๑. ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว”
มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและก�ำกับบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาการท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชก�ำหนดนี้
ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก�ำหนดนี้
				 ๒. ก�ำหนดให้การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำ� หนดในกฎกระทรวง โดยมี ๒ กรณี ได้แก่
					 ๒.๑ กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
					 ๒.๒ กรณี ที่ น ายจ้ า งเป็ น ผู ้ น� ำ คนต่ า งด้ า วมาท� ำ งานในประเทศต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
จากอธิบดี และต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่นายจ้าง
ได้นำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ
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					 ๒.๓ ก�ำหนดให้มี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว” ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�ำหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�ำงานของคนต่างด้าว โดยให้รับโอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ
และหนี้สินจากกองทุนเดิม
					 ๒.๔ ก�ำหนดการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ ให้นายจ้างผู้รับอนุญาตและ
ลูกจ้างผู้รับใบอนุญาตท�ำงานซึ่งมีการจ้างงานตามพระราชก�ำหนดนี้ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
					 ๒.๕ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อ� ำ นาจนายทะเบี ย นในการสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตและเพิ่ ม
บทบัญญัติเรื่องการประกาศรายชื่อนายจ้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องการให้คนต่างด้าวท�ำงาน
โดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน หรือไม่จ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจาก
การท�ำงาน
				ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้นำ� ไปรวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. รวมทั้งให้
พิจารณาร่วมกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นของกระทรวงการคลัง โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข รวมทัง้ กลไกการก�ำกับดูแลสหกรณ์ ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ดังนี้
					 ๑.๑ ก� ำ หนดให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) มี ห น้ า ที่ เ สนอแนะให้
มี ก ารตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ของสหกรณ์ ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ขึ้ น โดยเฉพาะ และก� ำ หนดให้ ส หกรณ์ ดั ง กล่ า วนั้ น แม้ จ ะ
ประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น แต่ ไ ม่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น แต่ ใ นการ
ด�ำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
					 ๑.๒ ก�ำหนดให้ ธปท. มีหน้าที่และอ�ำนาจก�ำกับดูแลให้สหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจ
เงินทุนปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ �ำหนดในพระราชกฤษฎีกา และหากพบว่า
มีการด�ำเนินการไม่ถูกต้องให้มีอ�ำนาจสั่งแก้ไขหรือระงับการด�ำเนินการ หรือกรณีที่การกระท�ำนั้น
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน อาจขอให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์พ้นจากต�ำแหน่งหรือสั่งเลิกสหกรณ์ได้
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				 ๒. ก� ำ หนดให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ก� ำ หนดระบบบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ตลอดจนสมุดบัญชี และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามค�ำแนะน�ำ
ของอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
				 ๓. ก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก มี สิ ท ธิ ร ้ อ งขอให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ห รื อ รองนายทะเบี ย น
สหกรณ์ด�ำเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และก�ำหนดให้ด�ำเนินการพิจารณาเรื่อง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ
				 ๔. ก�ำหนดประเภทและลักษณะ รวมถึงขอบเขตการด�ำเนินกิจการที่พึงด�ำเนินการได้
ของสหกรณ์แต่ละประเภทในกฎกระทรวง รวมทั้งก�ำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจสั่งการได้
ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่สหกรณ์ด�ำเนินการนอกขอบเขตที่จะพึงด�ำเนินการได้
				 ๕. ก�ำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เพิ่มเติมกรณีเคยถูกให้
พ้นจากต�ำแหน่งหรือเคยเป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกสหกรณ์ตามค�ำสั่งของนายทะเบียน
				 ๖. ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ต่ อ สมาชิ ก สหกรณ์ ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายใด ๆ อั น เกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามค� ำ สั่ ง
ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ ธปท.
				 ๗. ก�ำหนดห้ามสหกรณ์จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีจนกว่าจะได้ด�ำเนินการจัดท�ำบัญชี
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
				 ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษ ดังนี้
					 ๘.๑ กรณี ส หกรณ์ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามข้อ ๑
					 ๘.๒ กรณีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ผู้ใดมีมติหรือด�ำเนินการฝ่าฝืนข้อห้ามเรื่องการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามข้อ ๗
					 ๘.๓ กรณีสหกรณ์กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์หรือผูจ้ ดั การสหกรณ์ ลงมติให้สหกรณ์ดำ� เนินการหรืองดเว้นการด�ำเนินการหรือเป็นผูด้ ำ� เนินการ
หรือรับผิดชอบในการด�ำเนินการนั้น ได้กระท�ำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
				ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
		 		 ๑. เห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป
ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามทีส่ �ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
โดยให้นำ� ผลการรับฟังความคิดเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่ อนเสนอสภานิติบัญญัติแ ห่ง ชาติเมื่อร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
มีผลใช้บังคับต่อไป
				 ๒. มอบหมายให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ด�ำเนินการดังนี้
					 ๒.๑ จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายทัง้ สองฉบับอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามมาตรา ๗๗ ของร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... และให้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบ
การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
					 ๒.๒ จั ด เตรี ย มแผนการด� ำ เนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท� ำ แผนการปฏิ รู ป ประเทศหรื อ การจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
					 ๒.๓ จัดท�ำแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล� ำ ดั บ รองที่ อ อกตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ตามนั ย มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง
และแผนการเสนอกฎหมายล�ำดับรอง และการเร่งรัดด� ำเนินการเสนอกฎหมาย หรือปรับปรุง
กฎหมายส� ำ คั ญ ) และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่ อ ง การเสนอแผน
กรอบสาระส�ำคัญ และระยะเวลาการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง)
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				ร่างพระราชบัญญัติสองฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ		
				๑. ร่า งพระราชบัญญัติแ ผนและขั้นตอนการด� ำ เนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
เป็นการก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านต่าง ๆ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลา
การจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศ สภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผล รวมทั้งก�ำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
				๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. .... เป็ น การก� ำ หนด
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย สาระทีพ่ งึ มีในยุทธศาสตร์ชาติและ
กลไกการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ ก�ำหนด
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
				ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่ต้องตราตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทีผ่ า่ นการออกเสียงประชามติ ซึง่ ก�ำหนดให้ตอ้ งด�ำเนินการ
ประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

		
				ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นทรัพย์สินจากการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี
อัตราภาษี การค�ำนวณภาษี การลดหรือยกเว้นภาษี โดยยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติก�ำหนดราคาปานกลาง
ของทีด่ นิ ส�ำหรับการประเมินภาษีบำ� รุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ และก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเก็บภาษี
จากทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างใหม่เพือ่ แก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ และภาษีบำ� รุงท้องที่
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั และช่วยกระตุน้ ให้มกี ารใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
				เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการท�ำธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการด�ำเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ)
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
				 ๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้สง่
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ๒. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก� ำ หนดกิ จ การอั น พึ ง เป็ น งานธนาคาร
ของอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบั ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด�ำเนินการต่อไปได้
				 ๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วด�ำเนินการต่อไปได้
				ร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
					 ๑.๑ แก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส. ให้รองรับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse
Mortgage : RM) ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแต่มรี ปู แบบในทางตรงกันข้าม โดย RM จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้กู้จ�ำนองที่อยู่อาศัยซึ่งปลอดภาระไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน
เพื่อขอรับเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผูส้ งู อายุทมี่ ที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง และรองรับการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรในอนาคต
ซึ่งปัจจุบัน ธอส. ไม่สามารถให้บริการ RM เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
					 ๑.๒ แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส.จากผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ
เป็นผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล
การเคหะแห่งชาติ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติ
มีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ ธอส.
					 ๑.๓ แก้ไขอ�ำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการจากปัจจุบันที่เป็น
อ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี โดยแก้ไขให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบ
ของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ อื่ น เช่ น
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
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					 ๑.๔ แก้ไขเพิ่มเติมบทเร่งรัดในการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการในกรณีที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ รวมทั้งปรับปรุงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการ ธอส. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง
					 ๑.๕ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับองค์ประชุม และการเลือกประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ต�ำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
					 ๑.๖ แก้ไขอ�ำนาจในการวางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติของพนักงาน การวาง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน และการก�ำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารจากปัจจุบัน
ที่ก�ำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แก้ไขให้เป็นอ�ำนาจของ
คณะกรรมการ ธอส. เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น
					 ๑.๗ แก้ไขอ�ำนาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารอื่นใด การกู้ยืมเงิน
โดยวิธีอื่นใด จากปัจจุบันที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แก้ไขให้เป็นอ� ำนาจของ
คณะกรรมการ ธอส.
					 ๑.๘ แก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอ�ำนาจในการออกและขายสลากออมทรัพย์
				๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายขอบเขตการท�ำธุรกิจโดยก�ำหนดให้ ธอส. สามารถประกอบธุรกิจรับประกัน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจการรับจัดท�ำสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
				๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
					 ๓.๑ แก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยให้ ธอส. สามารถ
ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ด้วย
					 ๓.๒ แก้ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ โดยให้ ธอส. สามารถซื้อตั๋วเงิน
หรือตราสารเปลี่ยนมือได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องอายุของตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ
					 ๓.๓ แก้ไขอ�ำนาจในการซื้อหรือรับโอน การขายหรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย โดยให้เป็นอ�ำนาจของ ธอส.
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				 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�ำเป็นหรือซ�้ำซ้อน
กับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่ มดความจ�ำเป็น
หรือซ�ำ้ ซ้อนกับกฎหมายอืน่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอแล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
			 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็นการก�ำหนดให้ยกเลิกกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือซ�ำ้ ซ้อนกับกฎหมายอืน่ เพิม่ เติม
รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน�้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ ๒. พระราชบัญญัติ
ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ ๓. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
				เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ส�ำหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิส์ ำ� หรับคนพิการ) เพือ่ รองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญา
มาร์ราเคช ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์เสนอแล้ว และให้กระทรวงพาณิชย์รบั ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ก�ำหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของ
คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้หรือ
ความบกพร่องอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
				 ๒. ก�ำหนดให้องค์กรผู้จัดท�ำสามารถท�ำซ�้ำหรือดัดแปลง ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น�ำออก
โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้องค์กรผู้จัดท�ำ
เผยแพร่ส�ำเนางานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได้ หากเป็นการกระท�ำเพื่อประโยชน์
ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำ� หนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องไม่เป็นการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร และต้อง
ไม่ขดั ต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
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				 ๓. ก�ำหนดรูปแบบของการท�ำซ�้ำหรือดัดแปลง องค์กรผู้จัดท�ำ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด�ำเนินการเพื่อท�ำซ�้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
				 ๔. ก�ำหนดให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้ใช้บังคับกับสิทธิ
ของนักแสดงด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
				 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ก�ำหนดให้ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ หากมีความประสงค์จะกลับเป็นผูป้ ระกันตน
ให้ยนื่ ค�ำขอต่อส�ำนักงานประกันสังคมตามแบบทีเ่ ลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนดภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
				 ๒. ก�ำหนดให้การกลับเป็นผู้ประกันตนให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ยื่นค�ำขอและให้ผู้ประกันตน
มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
				เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และส� ำ นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการคุม้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทย อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ก�ำหนดเพิม่ เติมการคุม้ ครองสิทธิในภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและของนิตบิ คุ คล
ก�ำหนดเพิ่มเติมที่มาของรายได้ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ยกเลิกบทบัญญัติการบริหาร
การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิม่ เติมบทก�ำหนดโทษ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
				ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ทีค่ ณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
					 (๑) ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ
					 (๒) ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ ความสอดคล้ อ งของการปฏิ รู ป ประเทศกั บ การด� ำ เนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
					 (๓) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านท�ำหน้าที่จัดท�ำร่างแผน
การปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มอบหมาย
					 (๔) ก�ำหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ
					 (๕) ก�ำหนดวิธีการและระยะเวลาการจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศ
					 (๖) ก�ำหนดสภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ
					 (๗) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
					 (๘) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
					 (๙) ก�ำหนดมาตรการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการด�ำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผน
การปฏิรูปประเทศ
					 (๑๐) ก�ำหนดกลไกการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในขัน้ ตอน
การจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และขั้นตอนการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล
					 (๑๑) ก�ำหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด�ำเนินการในวาระเริ่มแรก
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

				๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
(๑) ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
(๒)  กำ� หนดเกีย่ วกับความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติกบั การด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
(๓) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
(๔) ก�ำหนดสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) ก�ำหนดวิธีการและระยะเวลาการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
(๖) ก�ำหนดสภาพบังคับของยุทธศาสตร์ชาติ
(๗) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ
(๘) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำแผนแม่บทเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๙) ก�ำหนดสภาพบังคับของแผนแม่บท
(๑๐) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
(๑๑) ก�ำหนดมาตรการในกรณีมีการด�ำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนแม่บท
(๑๒) ก�ำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๑๓) ก�ำหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด�ำเนินการในวาระเริ่มแรก
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