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จุลนิติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มนีาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และส�านกังานอยัการสงูสดุไปประกอบการพจิารณาด้วย รวมทัง้ให้พจิารณาความเชือ่มโยงอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส ่วนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ารุงรักษาฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศตามพนัธกรณทีีไ่ทยเป็นภาคสีมาชกิ ตลอดจนเพือ่แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่นิในป่าอนรุกัษ์
ที่ไม่เหมาะสม
   
    ร่างพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงยตุธิรรม ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังานศาลยตุธิรรม
ส�านักงบประมาณ และส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณา
ความเชื่อมโยงอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากับคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
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�ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

    ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพือ่สขุภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
    “(ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    (ข) สถานประกอบการเพือ่สขุภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ หรอื”

    ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอและ
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยก�าหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต�าแหน่ง
ผู้บริหารว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งผู้บริหาร ให้ผู้ท�าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้รักษาการแทน
ผูบ้รหิารของรฐัวิสาหกจิ หรอืผู้ซึง่ปฏิบตัหิน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกันไม่ว่าจะเรยีกชือ่อย่างไรตามกฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอ�านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งอ�านาจหน้าที่
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ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย และหากกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจใดมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ท�าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้บทบัญญัติน้ัน
เป็นอันใช้บังคับมิได้

    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตพิิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.  แก้ไขเพิม่เตมิค�านยิามค�าว่า “การบรหิารสนิทรพัย์”“ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเงนิ” และ 
“ผู้มีอ�านาจในการจัดการ” เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
    ๒. ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์
    ๓. ก�าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อและรับโอนสินทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินสามารถด�าเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู ้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน
    ๔. ก�าหนดให้การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดของหน่วยงานของรัฐและ
การโอนสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�าระหน้ีคืนเต็มจ�านวนของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินไปให้
บรษิทับรหิารสินทรพัย์ไม่ได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และก�าหนดให้การโอนสนิทรพัย์
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�าระหนี้คืนเต็มจ�านวนของผู ้ประกอบการธุรกิจทางการเงินไปให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์นั้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่อาจสวมสิทธิเป็นคู ่ความในคดีที่อยู ่ในช้ันศาล 
และไม่อาจเรยีกเกบ็ดอกเบีย้จากลกูหน้ีตามสญัญาเดมิได้ รวมทัง้จะต้องบอกกล่าวการโอนสทิธิเรยีกร้อง
ไปยังลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    ๕. เพิ่มบทก�าหนดโทษกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
    ๖. เพิม่บทเฉพาะกาลเพือ่ให้บรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนก่อนทีร่่างพระราชบญัญตัิ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ซ่ึงมีกรรมการหรือผู ้มีอ�านาจในการจัดการ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อให้มีระยะเวลาในการด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายก�าหนด
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    ร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย
พทุธศกัราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด�าเนินการต่อไปได้
    ร่างพระราชก�าหนด ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการเดินเรือในน่านน�า้ไทย และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
     ๑.๑ ก�าหนดรายการที่ต้องลงไว้ในสมุดทะเบียนเรือไทย เช่น ชื่อเรือ ประเภทของเรือ
     ๑.๒ ก�าหนดให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจในการงดจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับ
การประมง หรอืเรอือืน่เป็นการชัว่คราว และก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขในการรบัจดทะเบยีน
เรือไทยส�าหรับการประมงหรือเรืออื่นเป็นการเฉพาะได้
     ๑.๓ ก�าหนดให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจในการออกค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทย 
จ�าหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน
     ๑.๔ ก�าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือที่ถูกถอนทะเบียนต้องปฏิบัติ
     ๑.๕ แก้ไขเพิม่เติมบทก�าหนดโทษส�าหรบัผูฝ่้าฝืนไม่ส่งคนืใบทะเบยีนเรอืภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดกรณีนายทะเบียนเรือไทยมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
     ๑.๖ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือค�าสั่ง
ของเจ้าท่า กรณีนายทะเบียนเรือไทยมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
     ๑.๗ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับผู ้ฝ่าฝืนเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือ
ตามที่แจ้ง ปลด รื้อถอน ท�าลายเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือ หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
    ๒. ร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
     ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องอายุใบอนุญาตใช้เรือ และก�าหนดเงินเพิ่ม
กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือหลังจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
     ๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนใช้เรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ 
หรอืใช้เรอืทีใ่บอนญุาตสิน้อาย ุหรอืใช้ผิดไปจากเขตหรอืต�าบลการเดนิเรอืทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรอื
     ๒.๓  เพิม่เตมิบทบญัญัตเิรือ่งการงดใช้เรอื และบทก�าหนดโทษส�าหรบัผูใ้ช้เรอืในระหว่าง
แจ้งงดใช้เรือ
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     ๒.๔ ก�าหนดเพิม่เตมิให้เจ้าท่ามอี�านาจปฏเิสธเรอืทีจ่ะเข้ามาในน่านน�า้ไทย หรอืน่านน�า้
ที่อยู ่ภายใต้สิทธิอธิปไตย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว ่าเป็นเรือไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติ
อันเป็นเท็จ หรือแสดงสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่มีองค์การระหว่างประเทศก�าหนดให้
เป็นเรือที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
     ๒.๕ ก�าหนดห้ามเรือเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จหรือแสดง
สัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปเข้ามาในน่านน�้าไทย หรือน่านน�้าภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
และให้มีอ�านาจในการด�าเนินการกับเรือที่ฝ่าฝืนเข้ามาและบทก�าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
     ๒.๖ ก�าหนดให้ผู ้ที่ใช้เรือหรือผู ้ที่จะเดินเรือเข้ามาในน่านน�้าไทยต้องติดตั้งระบบ
ส�าแดงตัวเรือและระบบสื่อสารตามที่เจ้าท่าประกาศก�าหนด และบทก�าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
     ๒.๗ ก�าหนดหน้าที่นายเรือส�าหรับเรือก�าปั่นตามประเภทและขนาดที่เจ้าท่าประกาศ
ก�าหนดในการเดินเรือในน่านน�า้ไทย และบทก�าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
     ๒.๘ ก�าหนดให้เจ้าท่ามีอ�านาจยึด เพิกถอน หรือเรียกคืนประกาศนียบัตรที่ออกให้
ส�าหรับคนประจ�าเรือตามกฎหมายการเดินเรือน่านน�า้ไทย

    ร่างพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด�าเนินการต่อไปได้ 
    ร่างพระราชก�าหนดฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ปรับปรุงพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�าหนด
การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 
    ๑. ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว” 
มอี�านาจหน้าทีก่�าหนดนโยบายและก�ากับบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาการท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏบัิติหน้าทีค่ณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชก�าหนดนี้
ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก�าหนดนี้  
    ๒. ก�าหนดให้การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง โดยมี ๒ กรณี ได้แก่ 
     ๒.๑ กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
     ๒.๒ กรณีที่นายจ้างเป็นผู ้น�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดี และต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่นายจ้าง
ได้น�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ
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     ๒.๓ ก�าหนดให้มี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว” ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว โดยให้รับโอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ 
และหนี้สินจากกองทุนเดิม  
     ๒.๔ ก�าหนดการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ ให้นายจ้างผู้รับอนุญาตและ
ลูกจ้างผู้รับใบอนุญาตท�างานซึ่งมีการจ้างงานตามพระราชก�าหนดนี้ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
     ๒.๕ แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจนายทะเบียนในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและเพิ่ม
บทบัญญัติเรื่องการประกาศรายชื่อนายจ้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องการให้คนต่างด้าวท�างาน
โดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน หรือไม่จ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจาก
การท�างาน

    ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้น�าไปรวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. รวมทั้งให้
พิจารณาร่วมกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นของกระทรวงการคลงั  โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข รวมทัง้กลไกการก�ากับดูแลสหกรณ์ ซึง่ประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ดังนี้ 
     ๑.๑ ก�าหนดให ้ธนาคารแห ่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน ้าที่ เสนอแนะให ้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ของสหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนขึ้นโดยเฉพาะ และก�าหนดให้สหกรณ์ดังกล่าวนั้นแม้จะ
ประกอบธุรกิจเงินทุนแต่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแต่ในการ
ด�าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
     ๑.๒ ก�าหนดให้ ธปท. มีหน้าที่และอ�านาจก�ากับดูแลให้สหกรณ์ซ่ึงประกอบธุรกิจ
เงินทนุปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา และหากพบว่า
มีการด�าเนินการไม่ถูกต้องให้มีอ�านาจสั่งแก้ไขหรือระงับการด�าเนินการ หรือกรณีที่การกระท�านั้น
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน อาจขอให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งหรือสั่งเลิกสหกรณ์ได้
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    ๒. ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี  
ตลอดจนสมุดบัญชี และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามค�าแนะน�า
ของอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
    ๓. ก�าหนดให้สมาชิกมีสิทธิร ้องขอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ด�าเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และก�าหนดให้ด�าเนินการพิจารณาเรื่อง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ 
    ๔. ก�าหนดประเภทและลักษณะ รวมถึงขอบเขตการด�าเนินกิจการที่พึงด�าเนินการได้
ของสหกรณ์แต่ละประเภทในกฎกระทรวง รวมทั้งก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสั่งการได้
ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่สหกรณ์ด�าเนินการนอกขอบเขตที่จะพึงด�าเนินการได้ 
    ๕. ก�าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เพิ่มเติมกรณีเคยถูกให้
พ้นจากต�าแหน่งหรือเคยเป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกสหกรณ์ตามค�าสั่งของนายทะเบียน
    ๖. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ต่อสมาชิกสหกรณ์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ ธปท.
    ๗. ก�าหนดห้ามสหกรณ์จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีจนกว่าจะได้ด�าเนินการจัดท�าบัญชี
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
    ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษ ดังนี้ 
     ๘.๑ กรณีสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามข้อ ๑
     ๘.๒   กรณคีณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผูจั้ดการสหกรณ์ หรอืเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ผู้ใดมีมติหรือด�าเนินการฝ่าฝืนข้อห้ามเรื่องการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีตามข้อ ๗
     ๘.๓  กรณีสหกรณ์กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี โดยกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์หรอืผูจ้ดัการสหกรณ์ ลงมติให้สหกรณ์ด�าเนินการหรอืงดเว้นการด�าเนินการหรอืเป็นผูด้�าเนนิการ
หรือรับผิดชอบในการด�าเนินการนั้น ได้กระท�าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 
       ๑. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ตามทีส่�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง
โดยให้น�าผลการรบัฟังความคดิเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
มีผลใช้บังคับต่อไป  
    ๒. มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด�าเนินการดังนี้ 
     ๒.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายทัง้สองฉบบัอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามมาตรา ๗๗ ของร่างรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... และให้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบ
การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
     ๒.๒ จัดเตรียมแผนการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการด�าเนินการเพื่อให้การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศหรือการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
     ๒.๓  จดัท�าแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง
และแผนการเสนอกฎหมายล�าดับรอง และการเร่งรัดด�าเนินการเสนอกฎหมาย หรือปรับปรุง
กฎหมายส�าคัญ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การเสนอแผน 
กรอบสาระส�าคัญ และระยะเวลาการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง)
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จุลนิติ

    ร่างพระราชบัญญัติสองฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ  
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
เป็นการก�าหนดให้มคีณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านต่าง ๆ  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลา
การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ สภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล รวมทั้งก�าหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๒. ร ่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เป ็นการก�าหนด
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า
ยทุธศาสตร์ชาต ิการก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย สาระทีพ่งึมใีนยทุธศาสตร์ชาตแิละ
กลไกการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาต ิรวมทัง้ก�าหนด
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
    ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่ต้องตราตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช .... ท่ีผ่านการออกเสยีงประชามต ิซึง่ก�าหนดให้ต้องด�าเนนิการ
ประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๖๐
  
    ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
    คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. .... ตามที่
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ  
    เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเว้นทรัพย์สินจากการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี 
อัตราภาษี การค�านวณภาษี การลดหรือยกเว้นภาษี โดยยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติก�าหนดราคาปานกลาง
ของทีดิ่นส�าหรบัการประเมินภาษบี�ารงุท้องที ่พ.ศ. ๒๕๒๙ และก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเกบ็ภาษี
จากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างใหม่เพือ่แก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ และภาษีบ�ารงุท้องที่ 
ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั และช่วยกระตุ้นให้มกีารใช้ประโยชน์ในทีดิ่นให้มปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๐

    เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการท�าธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการด�าเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังนี้ 
    ๑. อนมัุติหลักการร่างพระราชบญัญตัธินาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ๒. อนุ มั ติหลักการร ่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการอันพึงเป ็นงานธนาคาร
ของอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเหน็ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วด�าเนินการต่อไปได้
    ๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด�าเนินการต่อไปได้ 
    ร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     ๑.๑ แก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส. ให้รองรับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse 
Mortgage : RM) ซึง่มลีกัษณะคล้ายกบัสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแต่มรีปูแบบในทางตรงกันข้าม โดย RM จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู ้กู ้จ�านองที่อยู่อาศัยซึ่งปลอดภาระไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน
เพื่อขอรับเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผูส้งูอายทุีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และรองรบัการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของประชากรในอนาคต
ซึ่งปัจจุบัน ธอส. ไม่สามารถให้บริการ RM เน่ืองจากไม่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
     ๑.๒ แก้ไขปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส.จากผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ
เป็นผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล
การเคหะแห่งชาติ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติ
มีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ ธอส. 
     ๑.๓ แก้ไขอ�านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการจากปัจจุบันที่เป็น
อ�านาจของคณะรัฐมนตรี โดยแก้ไขให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เช่น 
ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
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     ๑.๔ แก้ไขเพิ่มเติมบทเร่งรัดในการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการในกรณีที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ รวมทั้งปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการ ธอส. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง
     ๑.๕ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับองค์ประชุม และการเลือกประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ๑.๖ แก้ไขอ�านาจในการวางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติของพนักงาน การวาง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการด�าเนินงาน และการก�าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารจากปัจจุบัน
ที่ก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แก้ไขให้เป็นอ�านาจของ
คณะกรรมการ ธอส. เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น 
     ๑.๗ แก้ไขอ�านาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารอื่นใด การกู้ยืมเงิน
โดยวิธีอื่นใด จากปัจจุบันที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แก้ไขให้เป็นอ�านาจของ
คณะกรรมการ ธอส. 
     ๑.๘ แก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอ�านาจในการออกและขายสลากออมทรัพย์
    ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขยายขอบเขตการท�าธุรกิจโดยก�าหนดให้ ธอส. สามารถประกอบธุรกิจรับประกัน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจการรับจัดท�าสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและ
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�ากัดในเรื่องอายุของตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ  
     ๓.๓ แก้ไขอ�านาจในการซื้อหรือรับโอน การขายหรือจ�าหน่ายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย โดยให้เป็นอ�านาจของ ธอส. 
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    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อน
กับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญติัยกเลกิกฎหมายบางฉบบัทีห่มดความจ�าเป็น
หรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอแล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการก�าหนดให้ยกเลกิกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่เพิม่เตมิ 
รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน�้ามันเชื้อเพลิง 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�าหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธิส์�าหรบัคนพกิาร) เพือ่รองรบัการเข้าเป็นภาคสีนธสิญัญา
มาร์ราเคช ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ และให้ส่งส�านกังานกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์เสนอแล้ว และให้กระทรวงพาณชิย์รบัความเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย                 
            ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ก�าหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อประโยชน์ของ
คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้หรือ
ความบกพร่องอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
    ๒. ก�าหนดให้องค์กรผู้จัดท�าสามารถท�าซ�้าหรือดัดแปลง ซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น�าออก
โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้องค์กรผู้จัดท�า
เผยแพร่ส�าเนางานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได้ หากเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์
ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องไม่เป็นการกระท�าเพื่อหาก�าไร และต้อง
ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมลีขิสทิธิต์ามปกตขิองเจ้าของลขิสทิธิ ์และไม่กระทบกระเทอืน
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
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    ๓. ก�าหนดรูปแบบของการท�าซ�้าหรือดัดแปลง องค์กรผู้จัดท�า หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด�าเนินการเพื่อท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
    ๔. ก�าหนดให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้ใช้บังคับกับสิทธิ
ของนักแสดงด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

    เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ก�าหนดให้ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั หากมคีวามประสงค์จะกลบัเป็นผูป้ระกนัตน 
ให้ยืน่ค�าขอต่อส�านกังานประกนัสงัคมตามแบบทีเ่ลขาธกิารส�านักงานประกนัสงัคมก�าหนดภายใน ๑ ปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
    ๒. ก�าหนดให้การกลับเป็นผู้ประกันตนให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ยื่นค�าขอและให้ผู้ประกันตน
มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

    เรือ่ง ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�านักงานศาลยุติธรรม 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการคุม้ครองและส่งเสรมิภูมปัิญญาการแพทย์
แผนไทย อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก ก�าหนดเพิม่เตมิการคุม้ครองสทิธิในภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยของชมุชนและของนิตบิคุคล
ก�าหนดเพิ่มเติมที่มาของรายได้ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ยกเลิกบทบัญญัติการบริหาร 
การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด 
โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  แก้ไขเพิม่เตมิบทก�าหนดโทษ และปรบัปรงุอัตราค่าธรรมเนยีม

    ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปู
ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ทีค่ณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
     (๑) ก�าหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 
     (๒) ก�าหนดเกี่ยวกับความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศกับการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
     (๓) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านท�าหน้าที่จัดท�าร่างแผน
การปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มอบหมาย
     (๔) ก�าหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ
     (๕) ก�าหนดวิธีการและระยะเวลาการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ 
     (๖) ก�าหนดสภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ
     (๗) ก�าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
     (๘) ก�าหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
     (๙)  ก�าหนดมาตรการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการด�าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผน
การปฏิรูปประเทศ
     (๑๐) ก�าหนดกลไกการมส่ีวนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในขัน้ตอน
การจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และขั้นตอนการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล 
     (๑๑) ก�าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด�าเนินการในวาระเริ่มแรก
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
	 	 	 	 	 (๑)	 ก�ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักธรรมำภิบำลตำมกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด	
	 	 	 	 	 (๒)		ก�ำหนดเกีย่วกบัควำมสอดคล้องของยทุธศำสตร์ชำติกบักำรด�ำเนนิกำรปฏริปูประเทศ	
	 	 	 	 	 (๓)	ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ	โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
	 	 	 	 	 (๔)	ก�ำหนดสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำต	ิ
	 	 	 	 	 (๕)	ก�ำหนดวิธีกำรและระยะเวลำกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต	ิ
	 	 	 	 	 (๖)	ก�ำหนดสภำพบังคับของยุทธศำสตร์ชำติ	
	 	 	 	 	 (๗)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศำสตร์ชำติ	
	 	 	 	 	 (๘)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำแผนแม่บทเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ชำต	ิ
	 	 	 	 	 (๙)	ก�ำหนดสภำพบังคับของแผนแม่บท
	 	 	 	 	 (๑๐)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำม	กำรตรวจสอบ	และกำรประเมินผล	
	 	 	 	 	 (๑๑)	ก�ำหนดมำตรกำรในกรณีมีกำรด�ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติหรือ
แผนแม่บท
	 	 	 	 	 (๑๒)	ก�ำหนดกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	
	 	 	 	 	 (๑๓)	ก�ำหนดบทเฉพำะกำลรองรับกำรด�ำเนินกำรในวำระเริ่มแรก	  
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