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วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม พลโท สรรเสริ ญ แก ว กํ าเนิ ด โฆษกประจํา สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี
พรอมดวย พั นเอกหญิ ง ทักษดา สั งขจัน ทร ผูช วยโฆษกประจําสํ านั กนายกรัฐมนตรี ได รวมแถลงผลการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....
3.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุดเพื่อใชอยูอาศัย สําหรับ
โครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)
4.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน พ.ศ. ....
5.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
6.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม
พ.ศ. ....
7.
เรื่อง รางกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมปสรรพสามิต และเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
8.
เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ
ของธนาคารพาณิชยไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. ….
และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
9.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ….
10. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่
ตองหามสงออกและนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให
ถานไมที่สงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคาที่
ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561)
ดวยการสแกน QR Code
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รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษี
เกี่ยวกับสํานักงานใหญ)
รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
และรางพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม
ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชวยเหลือ
ชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
ปงบประมาณ 2560 (งบกลาง)
ขออนุมัติดําเนินโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผูอยูอาศัยเดิม
ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง
(พ.ศ. 2559 – 2567)
โครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการผลิต
ตางประเทศ
ขอความเห็นชอบในการจัดทํารางความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพเรือกับ
กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรือ
พาณิชยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
ขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เอเปคประจําป 2561
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจดานการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณระหวางคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของ
อากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident
Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
การเขารวมการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย
(London Conference on the Illegal Wildlife Trade)
การใหความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการรางกฎหมายประจํา
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการตางประเทศ)
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แตงตั้งผูแทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
แตงตั้งผูแทนกองทัพอากาศเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบิน
พลเรือนแหงประเทศไทย
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติแทนตําแหนงที่วางลง
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป น
เรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ า คั ญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
2. กํ าหนดให เพิ่ ม บทนิ ย ามศั พ ท คํ าวา “เจ าพนั ก งานท องภิ่ น ” เพื่ อ ให มี ห น าที่ แ ละอํ านาจตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว
3. กํ าหนดให ราชการส วนท องถิ่ น ออกข อบั ญ ญั ติ ทองถิ่ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ มทางทะเบี ย น และ
ให เจาของสัตวมาแจงเพื่ อขอขึ้น ทะเบียนสัตว ทั้ งนี้ ไม รวมถึงกรณี ของหนวยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะหสัตว
โดยกําหนดใหรายไดจากคาธรรมเนียมและคาปรับเปนของราชการสวนทองถิ่น
4. กําหนดโทษสําหรับความผิดของเจาของสัตวผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถิ่น
5. กําหนดใหเพิ่มอํานาจเปรียบเทียบใหกับเจาพนักงานทองถิ่น และอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติ
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มัติ ห ลั กการร า งพระราชบั ญ ญั ติค ณะกรรมการนโยบายสุข ภาพแห งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น
และขอสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณา
ดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ า คั ญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนด
ใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ
เปนคณะกรรมการระดับชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบายสุขภาพแหงชาติเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายหลักดาน
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สุขภาพของประเทศและประชาชน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ รวมทั้ง
กํากับดูแล หนวยงานดานสุขภาพตาง ๆ ที่มีการดําเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนทําหนาที่ในการแกไขปญหา
ระบบสุ ข ภาพในระดั บ ประเทศ ทั้ งนี้ เพื่ อ สร า งเอกภาพในทางนโยบายและยุ ท ธศาสตร ด านการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในการเขาถึงระบบสุขภาพที่ดี อันสอดคลองกับมาตรา 55 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง และยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุงเนนกระจายการใหบริการภาครัฐ ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการสาธารณสุขซึ่งกําหนดใหมี
การจัด ตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห งชาติเพื่อใหมีการอภิบ าลระบบบริการสุขภาพ เพื่อใหระบบสุขภาพ
ของประเทศมีเอกภาพการดําเนินงานดานสุขภาพของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. เรื่ อ ง ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเวน รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่ อสนั บสนุน การขายทอดตลาดที่ ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุด เพื่ อใชอยูอาศั ย
สําหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวน รัษฎากร (ฉบั บ ที่ ..) ตามที่ กระทรวงการคลั งเสนอ และให ส งสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหยกเวนอากรแสตมปใหแกผูออกใบรับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพยฯ กรณีการซื้อขาย
ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งและห อ งชุ ด เพื่ อ ใช อ ยู อ าศั ย สํ า หรั บ โครงการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารของกรมบั ง คั บ คดี
เฉพาะการโอนใหแกผูซื้อทอดตลาดที่ไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลผู ให บ ริ ก ารทางการเงิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกต
ของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน คปภ. และสํานักงาน ก.ล.ต. ไปประกอบการพิจารณาดวย และ
ใหป รับ แก ไขรางพระราชบั ญญั ติดั งกลาวให สอดคลองกั บ มติ คณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2560 และ 6 มิถุนายน
2560) เกี่ยวกับการอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดคํ านิ ยาม “ผูให บ ริการทางการเงิน ” หมายความวา ผู ให บ ริการทางการเงิน ประเภท
ใหสินเชื่อ ผูใหบริการทางการเงินที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อและผูประกอบธุรกิจประเภทอื่นตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎี ก า ทั้ ง นี้ ไม ร วมถึ ง สถาบั น การเงิ น ตามกฎหมายว า ด ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น ธนาคารหรื อ
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สถาบั นการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน และผูใหบริการ
ทางการเงินที่ใหบริการทางการเงินแกบริษัทในเครือเดียวกันกับผูใหบริการทางการเงินเปนการเฉพาะ
2. กํ าหนดให มี “คณะกรรมการกํากับ ดูแลผู ใหบ ริการทางการเงิน ” ซึ่ งมีป ลั ดกระทรวงการคลั ง
เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายการกํากับและสงเสริม ตลอดจนกํากับดูแลประกอบกิจการ
ทางการเงิน
3. กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงินขึ้นเปนหนวยงานของ
รัฐ ที่ ไม เป น ส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล มี อํ านาจหน าที่ ในการกํ ากั บ ส งเสริ ม และ
พั ฒ นาการประกอบกิ จการของผู ให บ ริการทางการเงิน ตามนโยบาย มติ หลั กเกณฑ เงื่อนไข และแนวปฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมการกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงินกําหนด ทั้งนี้ ใหสํานักงานมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกลเคียงและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได
4. กําหนดใหกิจการของสํานักงานฯ ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่ กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
5. กําหนดให ทุนและทรัพยสิ นในการดํ าเนิ นงานของสํานั กงานฯ ประกอบดวย เงิน ประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ เงินและทรัพยสินที่มี
ผูอุทิศให และดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน ทั้งนี้ บรรดารายไดทั้งปวงที่สํานักงานฯ ไดรับ
จากการดําเนินงานในปหนึ่ง ๆ ใหตกเปนของสํานักงานเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงาน โดยไมตองนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน
6. กําหนดใหผูใหบริการทางการเงินประเภทใหสินเชื่อจะกระทําไดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํา กั ด หรื อบริษั ทมหาชนจํ ากั ด หรื อนิ ติบุ คคลอื่น ตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยไดรับ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
7. กําหนดใหผูใหบริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อตองขึ้นทะเบียนเป น
ผูใหบริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อกับสํานักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการ
ประกอบธุรกิจ
8. กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการฯ มีอํานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผูให บ ริการทางการเงิน ประเภทใหสิ นเชื่ อ หากปรากฏวาผูให บ ริการทางการเงิน ประเภทใหสิน เชื่ อรายนั้ นไม
ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑที่ประกาศกําหนด กรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานผูมีอํานาจ
ในการจัดการของผูใหบริการทางการเงินมีลักษณะตองหามตามพระราชบั ญญั ตินี้ หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ประกาศกําหนดหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําความผิดซ้ําอีกจนเปนเหตุใหเชื่อไดวาอาจสงผลกระทบอยาง
รายแรงตอผูใชบริการโดยรวม หรือตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
9. กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาโทษปรั บ ทางปกครอง จํ า นวนสามคนประกอบด ว ย
ผูแทนกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงาน และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเปนกรรมการ
มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง
10. กําหนดโทษปรับทางปกครองสําหรับผูประกอบธุรกิจโดยมิไดขึ้นทะเบียนตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 100,000 บาท และผูใดที่ไมปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศกําหนด
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 300,000 บาท
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11. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูประกอบธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาตและผูขัดขวางหรือไมปฏิบัติ
ตามคํ าสั่ ง หรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกแก พ นั กงานเจาหน าที่ ต องระวางโทษจํ าคุ ก ไม เกิน 1 ป หรือ ปรับ ไม เกิ น
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
12. กํ าหนดให ผู ป ระกอบธุ รกิ จ สิ น เชื่ อพิ โกไฟแนนซ และผู ป ระกอบธุร กิ จ ให เช าซื้ อให เช าแบบ
ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ในวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช หากประสงคจะประกอบธุรกิจตอไปใหยื่นคําขออนุญาต
หรือขึ้นทะเบียนแลวแตกรณีตอสํานักงานฯ ภายใน 120 วัน และในวาระเริ่มแรกใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
5. เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญั ติป ระกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบั ญญั ติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่สํานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว และใหเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจประกันชีวิต
1.2 แกไขบทบัญญัติวาดวยผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต กรณีบุคคลลมละลาย
ทุจริตเปนลักษณะตองหาม และกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี
อํานาจประกาศกําหนดหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต
1.3 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายหนาประกันชีวิตใหมีความเหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น กําหนดหนาที่และความรับผิดของนายหนาประกันชีวิตและกําหนดใหนายหนาประกันชีวิตทั้งนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีการชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทตองไดรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิต
1.4 กําหนดอํานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต
1.5 กําหนดเหตุและขั้นตอนในการดําเนินการการพักใชใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหนาประกันชีวิต
1.6 กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการตองดําเนินการให
แลวเสร็จ
1.7 กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดตาง ๆ เพิ่มเติม
1.8 กําหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้
1.8.1 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณี ตัวแทนประกัน ชีวิตหรือนายหนาประกัน ชีวิต
ที่ออกใบอนุญาตใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชได
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1.8.2 เรงรัดหนวยงานในการออกกฎหมายลําดับรอง
1.8.3 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. รางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจประกันวินาศภัย
2.2 กําหนดใหการขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตองเปนนิติบุคคลเทานั้น กําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูประเมินวินาศภัย กําหนดอายุใบอนุญาต การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
เปนผูประเมินวินาศภัย รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในการอุทธรณคําสั่ง เพื่อใหสอดคลองกับหลักการของราง
พระราชบัญญัติ
2.3 เพิ่ ม กรณี บุ ค คลล ม ละลายทุ จ ริ ต เป น ลั ก ษณะต อ งห า มและกํ า หนดให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจประกาศกําหนดเกี่ยวกับการไดรับการศึกษา
วิชาประกันวินาศภัย
2.4 กํ าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของนายหน า ประกั น วิ น าศภั ย ให มี ค วาม
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.5 กําหนดอํานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนหรือนายหนาประกันวินาศภัย
2.6 กําหนดเหตุและขั้นตอนการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหนาประกันวินาศภัย
2.7 กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการตองดําเนินการให
แลวเสร็จ
2.8 กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดตาง ๆ เพิ่มเติม
2.9 กําหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้
2.9.1 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีผูประเมินวินาศภัยที่ออกใบอนุญาตใหกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปอีกหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
2.9.2 กํ า หนดบทเฉพาะกาลกรณี ตัวแทนหรือนายหน าประกัน วิน าศภัย ที่ ออก
ใบอนุญาตใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชได
2.9.3 เรงรัดหนวยงานในการออกกฎหมายลําดับรอง
2.9.4 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติห ลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุ ม
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได
2. ให ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั บ ความเห็ น ของสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
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สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กํ า หนดให วิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส าขาธรณี วิ ท ยาและสาขาอนามั ย สิ่ งแวดล อ ม
เปนวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม
7. เรื่อง รางกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมปสรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมปสรรพสามิต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดลักษณะของแสตมปสรรพสามิตเพิ่มเติม เปน 5 ประเภท คือ (1) แสตมปสุราสําหรับสุราที่
ผลิตในราชอาณาจักร (2) แสตมปสุราสําหรับสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร (3) แสตมปยาสูบสําหรับยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (4) แสตมปยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกา
แรต ขนาดบรรจุต่ํากวา 20 กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต 20 กรัม ขึ้นไป และ (5) แสตมปยาสูบสําหรับยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตที่นําเขามาในราชอาณาจักร
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย
ไทยตามแผนพั ฒ นาระบบสถาบั นการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนี ยมตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการ
ควบรวมกิ จ การของธนาคารพาณิ ช ย ไทยตามแผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร า ง
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนี ยมตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคาร
พาณิชยไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. เปนการกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมการ
โอนทะเบียนรถที่อยูในระหวางการใหลูกหนี้เชาซื้อสําหรับธนาคารพาณิ ชยไทย ที่ควบรวมกิจการตามแผนพั ฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ทั้งนี้ เฉพาะธนาคารพาณิชยไทยที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยใหควบ
รวมกิจ การภายในวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 โดยตองดําเนิน การควบรวมกิจ การให แล วเสร็จภายในวัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และตองดําเนินการโอนทะเบียนรถที่อยูในระหวางการใหลูกหนี้เชาซื้อใหแลวเสร็จภายในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มตามกฎหมายว า ด ว ยรถยนต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ….
เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติม
โดยกฎกระทรวงกํ าหนดค าธรรมเนี ย มตามกฎหมายว าด ว ยรถยนต (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2557 เพื่ อ กํ า หนดอั ต รา
คาธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ จากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิ ชยไทยตามแผนพั ฒ นาระบบสถาบั น
การเงินระยะที่ 3 ดังนี้
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2.1 การโอนทะเบียนรถที่อยูในระหวางการใหลูกหนี้เชาซื้อสําหรับธนาคารพาณิชยไทยที่
ควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนใหแกกัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ทั้งนี้ เฉพาะ
ธนาคารพาณิชยไทยที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยใหควบรวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ตองดําเนินการควบรวมกิจการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตองดําเนินการโอนทะเบียนรถที่อยูใน
ระหวางการใหลูกหนี้เชาซื้อใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ครั้งละ 50 บาท
2.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากขอ 2.1 ครั้งละ 100 บาท
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังนี้
อัตราคาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติ
ตามรางกฎกระทรวง
ฉบับละ/บาท
ฉบับละ/บาท
1. คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
5,000
1,500
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. คาตออายุใบอนุญาต
2,500
1,000
3. คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
500
200
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
4. คาใบแทนใบอนุญาต
500
200
10. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและนํา
ผ า นไปยั งสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ โซมาเลี ย และกํ า หนดให ถ า นไม ที่ ส งมาจากหรื อ มี แ หล ง กํ า เนิ ด จากสหพั น ธ
สาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคาที่ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติ ในหลัก การรางประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่อง กํ าหนดให อ าวุธ และ
ยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดใหถานไมที่สงมา
จากหรือมีแหลงกําเนิดจากสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคาที่ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
พณ. เสนอวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561) นั้น เปนการตออายุมาตรการลงโทษทาง
อาวุ ธ และยุ ท โธปกรณ ตอ สหพั น ธ ส าธารณรั ฐ โซมาเลีย และมาตรการห ามนําเขาถานไมจ ากสหพั น ธส าธารณรัฐ
โซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณี ตองปฏิบัติตามขอมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติตามขอ 25 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
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ออกประกาศกระทรวงพาณิชยเพื่อตออายุมาตรการคว่ําบาตรตอสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียตามขอมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวมาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. ยกเลิ กประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโปกรณ เปน สิน คาที่ ตองหาม
สงออกไปสหพั น ธส าธารณรัฐโซมาเลี ย และกํ าหนดให ถานไม เปน สิ น คาที่ ตองหามนํ าเข าจากสหพั นธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
2. กําหนดบทนิยามคําวา “อาวุธและยุทโธปกรณ” และคําวา “ขอมติ” เพื่อใหเกิดความชัดเจนของ
หนวยงานที่ดําเนินการ
3. กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย และกํ าหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ เป นสิ นค าที่ต องหามสงออก และนํ าผานไปยังสหพั นธส าธารณรัฐ
โซมาเลีย บุคคลหรือองคกรตามที่กําหนดไวในขอมติ (บุคคลและองคกรรวม 14 ราย เชน ABUBAKER, SHARIFF,
AHMED, ฯลฯ) ยกเวนการสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติ
รวมถึงคณะผูแทนใหความชวยเหลือของสหประชาชาติในสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย การสงออกหรือนําผานอาวุธ
และยุ ท โธปกรณ ตามที่ รั ฐ บาลสหพั น ธส าธารณรัฐ โซมาเลีย ไดรองขอ ซึ่งไดแจงต อเลขาธิการสหประชาชาติแล ว
การส งออกหรือนํ าผ านอาวุธ และยุ ท โธปกรณ เพื่ อการพั ฒ นาหน วยงานด านความมั่ น คงของสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ
โซมาเลีย การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณ เพื่อการพัฒนากองกําลังรักษาความมั่นคงแหงชาติของสหพันธ
สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแกประชาชนโซมาเลีย และ
การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณที่ไมเปนอันตรายรายแรงถึงแกชีวิต เพื่อนําไปใชในดานมนุษยธรรม
4. กํ าหนดให ถ านไม ที่ ส งมาจากหรือมี แหล งกําเนิ ด จากสหพั น ธส าธารณรัฐ โซมาเลีย เป น สิน ค า
ที่ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร
11. เรื่อง รางพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอั ต ราและยกเวน รัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสํานักงานใหญ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ ประกอบดวย 1. รางพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการ
ภาษี ROH 1 และ ROH 2 2. รางพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IHQ 3. รางพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี
ITC 4. รางพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IBC ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของเรื่อง
ร างพระราชกฤษฎี ก า รวม 4 ฉบั บ ที่ ก ระทรวงการคลั งเสนอ เป น การปรับ ปรุงมาตรการภาษี
เกี่ยวกับสํานักงานใหญที่เปนการยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating
Headquarters หรือ ROH1) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH2) สํานักงานใหญ ขามประเทศ (International
Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการคาระหวางประเทศ (International Trading Center หรือ ITC) รวมทั้ง
ออกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้งศูนยกลางธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Centre หรือ
IBC) มาทดแทน ซึ่ งสอดคล อ งกั น กั บ โครงการ BEPS ของ OECD ประเทศไทยได เ ข าเป น สมาชิ ก Inclusive
Framework on Base Erosion and Profit Shifting ขององคการเพื่อความรว มมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นา
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อันมีผลทําใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีโดยตองยกเลิกและปรับปรุงมาตรการทางภาษีทั้งหมดที่มีลักษณะ
เปนการกัดกรอนฐานภาษีของประเทศอื่น
12. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และราง
พระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหเสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับดังกลาว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ
3. ใหยุติการดําเนินการรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปน
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ใหกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน และสอดคลองกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. รางพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปนการ
ปรับปรุงสถานะและอํานาจหนาที่ของสํานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เพื่อใหสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนา สงเสริม
และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
เศรษฐกิจ- สังคม
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชํ าระหนี้ เงินกู กองทุ น ออยและน้ํ าตาลทราย เพื่ อชวยเหลือชาวไรออยในฤดู
การผลิตป 2558/2559
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รับทราบการปรับโครงสรางหนี้ระหวางกองทุนออยและน้ําตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชําระหนี้จากเดิมตองชําระใหแลวเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเปน
เวลาประมาณ 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับแหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้ท่ีชัดเจนตอไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณานําเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายที่มีอยูและรายไดที่คาดวาจะ
นําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายมาใชเพื่อการชําระหนี้ดังกลาวเปนลําดับแรก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามพันธกรณี
ภายใตองคการการคาโลกอยางเครงครัด
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2. ให ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง
กระทรวงพาณิ ชย สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3. ใหกระทรวงอุ ตสาหกรรมชี้แจงทําความเขาใจกั บบราซิลเกี่ยวกับ การดําเนิน นโยบายเกี่ย วกั บ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายวาเปนไปตามขอกําหนดภายใตองคการการคาโลก และเปนไปตามที่ไทยเคยแจงไว
กับบราซิล
14. เรื่อง ขออนุ มัติปรับเปลี่ ยนกิจ กรรมโครงการสงเสริมการใชยางในหน วยงานภาครัฐปงบประมาณ 2560
(งบกลาง)
คณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอใหกรมปศุสัตวดําเนิ น
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว เพื่อเปนฟารมตนแบบการใชแผนยางปูพื้นคอกปศุสัตว 7,196 ราย โดยสนับสนุน
แผนยางปูพื้นรายละ 4 แผน รวม 28,784 แผน ซึ่งกรมปศุสัตวไดดําเนินการจัดซื้อแผนยางปูพื้นไวเรียบรอยแลว
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
1. กษ. (กรมปศุสัตว) ไดรับอนุมัติงบประมาณตามโครงการสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงาน
ภาครัฐ ป 2560 จากสํานักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 114,314,500 บาท และได
ดําเนินโครงการแลว ดังนี้
กิจกรรม
รายละเอียด
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตวและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
- จัดซื้อถุ งมือตรวจโรคให อาสาปศุสัต ว จํานวน 50,000 ราย รายละ 1 กลอง
กิจกรรมยอยที่ 1
เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว
ขณ ะนี้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ เรี ย บร อ ยแล ว กํ า หนดส ง มอบเสร็ จ สิ้ น ไม เ กิ น
26 กันยายน 2561
- จัดหาแผนยางปูพื้นคอกปศุสัตวใหอาสาปศุสัตว จํานวน 500 ราย รายละ 4 แผน
เสร็จสิ้นแลว
กิจกรรมยอยที่ 2
- เปลี่ ย นยางล อ รถแทรกเตอร ในหน ว ยงานรั ฐ จํ านวน 50 คั น เสร็ จ สิ้ น แล ว
เป ลี่ ย นยางรถแท รกเตอร (มีการปรับเปลี่ยนจํานวนเปาหมายตามราคาที่แทจริง)
ในหนวยงานรัฐ
2. กิจกรรมสงเสริมการใชแผนยางปูพื้นคอกในกลุมเกษตรกรเลี้ยงโคขุน
กิจกรรมยอยที่ 1
- จัดหาแผนยางปูพื้นรถขนสงปศุสัตว 100 คัน จํานวน 560 แผน เสร็จสิ้นแลว
แ ผ น ย างธ ร ร ม ช า ติ ปู พื้ น
รถขนสงปศุสัตว
กิจกรรมยอยที่ 2
- จัดซื้อแผนยางปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการสงออก (ในสวนของงบกลาง) เปาหมาย
แ ผ น ย างธ ร ร ม ช า ติ ปู พื้ น เก ษ ต รก ร จํ าน ว น 5 ,285 ราย ราย ล ะ 7 แ ผ น รว ม 3 6 ,9 9 5 แ ผ น
คอกโคขุนเพื่อการสงออก
(ไมไดดําเนินการในสวนของงบเหลือจาย เนื่องจากไมมีงบประมาณ)
2. อยางไรก็ตาม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงเสริมการใชแผนยางปูพื้นคอก ในกลุมเกษตรกรเลี้ยงโคขุน
กิจกรรมยอยที่ 2 แผนยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการสงออก เกษตรกรยื่นความจํานงเขารวมกิจกรรม จํานวน
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1,173 ราย ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 4,112 ราย (จากจํานวนเปาหมาย 5,285 ราย) เนื่องจากกรมปศุสั ตวได
ปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายจากเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงโคขุนเพื่อการสงออก เปนเกษตรกรรายยอย (กรมปศุสัตวแจงวา
กรมปศุสัตวมุงสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนใหเกษตรกรรายยอยเปนหลัก) ซึ่งสวนใหญจะขาดกําลัง
ซื้อ โดยกิ จ กรรมนี้ เกษตรกรต องซื้ อ แผ น ยางปู พื้ น คอกสมทบ รายละ 3 แผ น แผ น ละ 2,500 บาท รวมเป น เงิน
7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของการใชแผนยางปูพื้น คอกปศุสัตว รวมทั้งไมมีตัวอยาง
ใหเห็นเปนรูปธรรม จึงไมมั่นใจวาจะใชประโยชนไดจริง สงผลใหแผนยางคงเหลือจากการดําเนินการ 28,784 แผน
3. กรมปศุสัตวพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ จึงไดจัดทําโครงการ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว กิจกรรมยอย : ฟารมตนแบบการใชแผนยางปูพื้นคอกปศุสัตวดวยการสนับสนุน
แผ น ยางปู พื้ น คอกปศุ สั ตว ในส วนที่ กรมปศุ สั ต ว จั ด ซื้ อแล ว ตามกิ จ กรรมย อยแผ น ยางธรรมชาติ ปู พื้ น คอกโคขุ น
เพื่อการสงออก แตมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรมต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 28,784 แผน [จัดซื้อแผนยางรวม 36,995
แผน – (เกษตรกรยื่นความจํานง 1,173 รายxรัฐสนับสนุนรายละ 7 แผน)] ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่เห็นวา ในระยะตอไป หนวยงานภาครัฐจําเปน ที่
จะตองจัดทําแผนและแนวทางการใชยางพาราเพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑยางพาราในประเทศอยางเปนรูปธรรม
เพื่อสรางกลไกการดูดซับปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศใหมีความตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
1. โครงการ
โครงการสงเสริมการใชยางหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว
กิจกรรมยอย : ฟารมตนแบบการใชแผนยางปูพื้นคอกปศุสัตว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศสําหรับภาคปศุสัตวใหมากขึ้น
2.2 เพื่ อสร างฟาร ม ต น แบบการใช แผ น ยางปู พื้ น คอกปศุ สั ต ว ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิต
2.3 เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก อ าสาปศุ สั ต ว
ผูปฏิบัติงานใหกับทางราชการ
2.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของ กษ. ในการพัฒนาศักยภาพอาสาเกษตร
3. วิธีดําเนินการ
สนับสนุนแผนยางปูพื้นคอกปศุสัตวที่จัดซื้อแลวใหอาสาปศุสัตวที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อการ
สาธิต รายละ 4 แผน
4. กลุมเปาหมาย
อาสาปศุสัตวที่ปฏิบัติงานดี และมีความเสียสละทุมเททํางานใหกับราชการ จํานวน 7,196
คน (7,196 คนxรายละ 4 แผน = 28,784 แผน) จากจํานวน ผูที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ
จํานวน 53,607 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของอาสาปศุสัตวที่เขารวมโครงการ ดังนี้
4.1 เปนอาสาปศุสัตวที่ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 2 ป
4.2 เป นอาสาปศุสัตวที่ปฏิบัติงานดี มีความเสียสละทุมเทการทํางานชวยเหลือราชการ
กรมปศุสัตว
4.3 เปนอาสาปศุสัตวที่มีการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ ตั้งแต 5 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ
แกะ ตั้งแต 10 ตัวขึ้นไป
4.4 มี ค อกหรื อ โรงเรื อ นสํ าหรั บ เลี้ ย งโคนม/โคเนื้ อ /กระบื อ /แพะ หรื อ แกะ ที่ แข็ งแรง
ปลอดภั ย พื้ น คอกมี ค วามเหมาะสมในการใช แ ผ น ยางปู พื้ น โดยผ า นการพิ จ ารณา
ของปศุสัตวอําเภอหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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5. ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ
6. งบประมาณ

4.5 ยินดีเปนฟารมตนแบบการใชแผนยางปูพื้นคอกโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ
เพื่อสงเสริมและขยายผลการใชยางพาราในประเทศ
4.6 อาสาปศุสัตวที่ไดรับคัดเลือกตองไมซ้ําซอนกับรายที่เคยไดรับแผนยางปูพื้นคอกสัตว
ไปแลว (รายละ 4 แผน)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ใช แ ผ น ยางปู พื้ น คอกปศุ สั ต ว ที่ จั ด ซื้ อ ไว แ ล ว จํ า นวน 28,784 แผ น (งบประมาณ
แผนละ 2,500 บาท รวม 71.96 ลานบาท)

15. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผูอยูอาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผน
แมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการการดําเนินโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผูอยูอาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3
และ 4 ตามแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ โดยอนุมัติวงเงินลงทุนรวมของโครงการรวม 9,872.119 ลานบาท และรัฐบาล
สนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จายจริงไมเกินรอยละ 2.15 ตอป ในระหวางการกอสรางและเมื่อการกอสรางแลว
เสร็จ เห็น ควรนํารายได จากค าเชามาชําระคื น เงิน ตน และคาดอกเบี้ ยต อไป ตามความเห็ น ของสํ านั กงบประมาณ
สําหรับแหลงเงินทุนของโครงการ ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ใหการเคหะแหงชาติ (กคช.) กูเงิน
ภายในประเทศ เพื่อเปนคาใชจายของโครงการฯ โดย กค.เปนผูค้ําประกันเงินกู และให กคช. พิจารณาใชเงินรายได
ของ กคช. สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับที่ดินและคาจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับการยกเวน
การเรียกเก็บ คาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู ใหเปน ไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็ บ
คาธรรมเนียมการค้ําประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการในแตละระยะ ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
2. เห็ น ชอบในหลั ก การเพิ่ ม หมวดค าใช จ ายเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น โดยปรับ เกลี่ย จากกรอบงบประมาณ
จํานวน 35,754.25 ลานบาท ตามแผนแมบ ทโครงการฟนฟู เมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการ
บริหารจัดการคนเขาอยูอาศัยในโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผูอยูอาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณี ที่มี
หนวยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผูอยูอาศัยเดิมในแตละระยะของโครงการฯ ตามที่ พม. เสนอ ดังนี้
2.1 กรณี ที่มีห น วยพั กอาศัย คงเหลือจากการรื้อยายตามแผนแมบ ทโครงการฟ น ฟูเมือง
ชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแตละระยะ ใหผูอยูอาศัยเดิมที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถยื่นคํารองขอรับ
สิทธิเชาอาคารพักอาศัยได ตามเกณฑที่ กคช. กําหนด
2.2 กรณีที่มีผูขอรับคาชดเชยสิทธิ เกินกวากรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตาม
แผนแม บทโครงการฟน ฟู เมื องชุมชนดิ นแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให กคช. สามารถปรับ เกลี่ยระหวางรายการ
ภายใตกรอบลงทุน 35,754.25 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติไว
2.3 การเข า อยู อ าศั ย โครงการฟ น ฟู เ มื อ งชุ ม ชนดิ น แดง ระยะที่ 1-4 หากมี ก รณี ต อ ง
ดําเนินการตามขอ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณีจําเปนเรงดวนอื่น ๆ ที่ไมกระทบสาระสําคัญตามแผนแมบทโครงการ
ฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ใหคณะกรรมการ กคช.
เปนผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการ
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3. ให พม. (การเคหะแห งชาติ ) รั บ ความเห็ น ของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา
1. ความคืบหนาอาคารพักอาศัยแปลง G กอสรางเปนอาคารสูง 28 ชั้น จํานวน 334 หนวย มีขนาด
หองพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผูอยูอาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปจจุบันกอสรางแลวเสร็จตามแผน
ทุกประการ และจะเริ่มรื้อยายชาวชุมชนที่ไดรับสิทธิเขาอยูอาศัยไดระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปจจุบัน
ผูอยูอาศัยไดยายเขาอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบรอยแลว
2. การดําเนินงานตามแผนรองรับผูอยูอาศัยเดิม กคช. ไดพิจารณาและจัดทํารายละเอียดโครงการ
ฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผูอยูอาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 6,212 หนวย เสนอตอคณะกรรมการ
กคช. ซึ่งไดรับความเห็นชอบแลวในการประชุม กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3. โครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผูอยูอาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 6,212 หนวย
เปนไปตามกรอบแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพื้นที่ราชพัสดุของ กค.
โดย กคช. เปนผูใชที่ดินเพื่อจัดทําโครงการรวม 40.57 ไร โดยจะเริ่มภายหลังการยายผูอยูอาศัยเดิมจากอาคารแฟลต
18 – 22 ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับกอสรางโครงการ ระยะที่ 2 เขาอยูอาศัยในอาคารแปลง G ในทุกระยะไดวางแผนใหแต
ละอาคารเดิมมีการรื้อยายเพียงครั้งเดียว คือสรางอาคารใหมแลวเสร็จ จึงทําการยายผูอยูอาศัยขึ้นตึก เพื่อใหชาว
ชุมชนดินแดงไมตองยายออกไปหาที่อยูอาศัยชั่วคราวระหวางดําเนินการกอสราง สําหรับโครงการฯ รองรับผูอยูอาศัย
เดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเปนอาคารสูง 26 – 35 ชั้น จํานวน 10 อาคาร รวมจํานวนหนวยพักอาศัย 6,212
หนวย โดยทุกระยะมีขนาดหองพัก 33 ตารางเมตร
16. เรื่อง โครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการผลิต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการ
ผลิต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให อก. (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย) ขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง และไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว ภายในวงเงินไมเกิน 6,500
ลานบาท ทั้งนี้ ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ กค. อนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ
ทั้ งนี้ ให ดํ าเนิ น การให เป น ไปตามพั น ธกรณี ภ ายใต อ งค ก ารการค า โลกอย างเคร งครั ด และให
กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชยไปพิจารณา
ดําเนิน การในสวนที่ เกี่ยวของต อไปดวย และให กระทรวงพาณิ ชยรวมกับ หนวยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งกลไกในการ
ติด ตามและกํ ากั บ ดู แลการดํ าเนิ น นโยบายของหน วยงานของรัฐ เกี่ย วกับ การอุดหนุน สิน ค าเกษตรให เปน ไปตาม
พันธกรณีและขอตกลงภายใตองคการการคาโลก
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อเปนการแกไขปญหาอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายในระยะยาวไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ และการเพิ่มมูลคาออย
และน้ําตาลทรายของประเทศใหสูงขึ้น ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 1/2561 เรื่อง
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การแกไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ สงผลใหระบบออยและ
น้ําตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิการกําหนดโควตาน้ําตาล และยกเลิก
การกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจายเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออย
(160 บาท /ตั น อ อ ย) และขณะนี้ อ ยู ในช ว งเปลี่ ย นผ า นของระบบใหม ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาสองป (ฤดู ก ารผลิ ต ป
2560/2561 และป 2561/2562) ซึ่งยังคงตองดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลไกในการบริหารจัดการ
ระบบอยางตอเนื่อง และจากสถานการณปจจุบันราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกตกต่ําตอเนื่องมากวา 2 ป โดยเฉพาะ
ราคาคาดการณออยขั้นตนในฤดูการผลิต ป 2561/2562 อยูที่ประมาณ 680 บาท/ตันออย ซึ่งต่ํากวาตนทุนการผลิต
ซึ่งอยูที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันออย ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบจากทั้งดานราคาที่ตกต่ําและระบบใหมสามารถ
เขามาแทรกแซงหรือพยุงราคาไดเหมือนในอดีตที่ผานมา
2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําโครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัย
การผลิต เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาใหกับเกษตรกรชาวไรออยในชวงเปลี่ยนผานนี้ โดยเฉพาะ
ชาวไรออยรายเล็กใหสามารถเขาถึงปจจัยดานการผลิตที่จําเปนอยางเรงดวนโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อไมใหสงผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและผูบริโภคภายในประเทศ สรุปไดดังนี้
1) วิธีดําเนินงาน จายเงินชวยเหลือแกเกษตรกรชาวไรออยเพื่อนําไปจัดหาปจจัยการผลิต
ที่จําเปนซึ่งเปนเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนเปนชาวไรออยกับสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และเปน
คูสัญญากับโรงงาน หรือมีการสงออยผานหัวหนากลุมชาวไรออย จํานวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันออยละ
ไม เกิ น 50 บาท รายละไม เกิ น 5,000 ตั น อ อ ย โดยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตรจะโอนเงิ น
ชวยเหลือเขาบัญชีธนาคารของชาวไรออยคูสัญญาของแตละโรงงานโดยตรง สําหรับหัวหนากลุมชาวไรออย จะตอง
แสดงบั ญ ชีรายชื่อชาวไรรายย อยที่ อยู ในสั งกั ด พรอมจํานวนตัน ออย เพื่ อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจะไดโอนเงินชวยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไรออยรายยอยดังกลาวโดยตรง
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562
ตางประเทศ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทํารางความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐ
อินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้
1. ให กห. จัดทําความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2. ใหผูบัญชาการทหารเรือหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย
3. หากมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางความตกลงฯ โดยไมไดสงผลกระทบ
ตอสาระสําคัญของรางความตกลงฯ ให กห. พิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให กห. รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสํ า คั ญ ของเรื่ อง กห. รายงานวา กองทัพ เรือและกองทั พ เรือสาธารณรัฐ อิน เดีย ไดรวมกัน
พิจารณาและเห็น ชอบรางความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอิน เดียสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพื่อกําหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ข าวสารเกี่ ย วกั บ เรื อ พาณิ ช ย ที่ ป ระกอบอาชี พ โดยสุ จ ริ ต เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการสร า งความตระหนั ก รู
สถานการณทางทะเลและสนับสนุนการปองกันการกระทําผิดกฎหมายในทะเล โดยขอมูลขาวสารที่อางถึงในความ
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ตกลงฉบับนี้จะเปนขอมูลที่ไมมีชั้นความลับ (เปดเผยได) ที่เกี่ยวของกับเรือพาณิชยเทานั้นและเฉพาะเรือที่ติดตั้งระบบ
รายงานตนอัตโนมัติ (AIS)] ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เชน ฝายรับจะนําขอมูลขาวสารที่ไดรับจากฝาย
ใหไปใชในวัตถุประสงคดานความมั่นคงและไมนําไปใชในเชิงพาณิชย การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจะกระทําผาน
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส คําพูด การมองเห็น การเขียน หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งความตกลงฯ มีผลบังคับใชในวันที่ลง
นามและสิ้นสุดลงโดยความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรของทั้งสองฝาย ซึ่งรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่จะทํา
การแลกเปลี่ยนขึ้นอยูกับเงื่อนไขและการตกลงกันระหวางสองฝายโดยจะหารือและจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานแยก
ต า งหากภายหลั ง จากที่ ร า งความตกลงฯ มี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว ทั้ งนี้ ร า งความตกลงฯ ได ผ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทําความตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศและองคการระหวางประเทศ
แลว และมี กําหนดจะลงนามในรางความตกลงฯ ในหวงเวลาที่ผูบั ญชาการทหารสูงสุดและผูบัญ ชาการทหารเรือ
สาธารณรัฐอินเดียมีกําหนดการเดินทางเยือนไทยระหวางวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2561
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคประจําป 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั กการต อรางแถลงการณ รวมรัฐ มนตรีว าการกระทรวงการคลั งเอเปคประจําป
2561 (รางแถลงการณรวมฯ)
2. อนุ มั ติ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง หรื อ ผู ที่ ได รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังรวมรับรองรางแถลงการณรวมฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแถลงการณรวมเพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีไดมี
มติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ หรือให
ความเห็นชอบไว ให กค. สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชนที่ไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคประจําป 2561 เปน
การแสดงเจตนารมณในการสงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลังระหวางกันของกลุมประเทศสมาชิกเอเปคใน 4
ประเด็นสําคัญ คือ (1) การเรงรัดการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Accelerating Infrastructure
Development and Financing) (2) การสนั บ สนุ น การเข า ถึ ง บ ริ ก ารท างการเงิ น (Advancing Financial
Inclusion) (3) การผลักดันความรวมมือดานภาษีและความโปรงใส (Fostering International Tax Cooperation
and Transparency) และ (4) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ซึ่งการดําเนินการตาม
รางแถลงการณ ร วมดั งกล า วสอดคล องกั บ นโยบายรัฐ บาล เชน การสงเสริมการลงทุ น ในโครงสรางพื้ น ฐาน การ
สนับ สนุน การเขาถึงบริการทางการเงิน เป นตน ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะรวมกั บรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกเอเปคใหการรับรองรางแถลงการณรวมฯ ดังกลาว ในการประชุมรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ณ กรุงพอรตมอรสบี รัฐเอกราชปาปวนิวกินี
สําหรับประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเขารวมการประชุมฯ การรวมรับรองรางแถลงการณ
รวมฯ เปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมของประเทศไทยในการสงเสริมความรวมมือดานตาง ๆ และเปนการกระชับ
ความสัมพันธกับสมาชิกเอเปค
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19. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจดานการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณระหวางคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจดานการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติ การณ ระหวางคณะกรรมการสอบสวนอุบั ติเหตุ ของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
2. อนุมัติใหประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (พลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามฝายไทยในรางบันทึกความเขาใจดังกลาว
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไม
ขัด กั บ หลั กการที่ คณะรัฐ มนตรีได ให ความเห็ น ชอบไว ให คค. ดําเนิน การได โดยใหนําเสนอคณะรัฐ มนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมทั้งใหชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย
โดยจะมี ก ารลงนามในระหว า งการประชุ ม Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident
Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ สํ านั กงานสาขาองคการการบิน พลเรือนระหวางประเทศประจําภู มิภ าค
เอเชียแปซิฟก กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561
สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัยดานการบินและ
การประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสอบสวนระหวางทั้งสองฝาย ซึ่งทั้งสองฝายจะใหความรวมมือภายในขอบเขต
เพื่อประโยชน รวมกัน ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายของประเทศ ใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. การให ก ารสนั บ สนุ น การสอบสวนตามที่ ฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดร อ งขอตามความเหมาะสมและ
ทรัพยากรที่มี
2. การให ค วามเชี่ ย วชาญและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า นการสอบสวนตามความเหมาะสม
และทรัพยากรที่มี
3. การใหโอกาสในการสังเกตการณการสอบสวน
4. การใหโอกาสในการเขารวมฝกอบรมดานการสอบสวนเมื่อสามารถกระทําได
5. การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้น ตอนการสอบสวนเฉพาะทาง
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑอนุญาต
6. การรวมมือพัฒนา เทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวน
7. การแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณดานการสอบสวนและการปฏิบัติ และการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายตามที่กฎหมายและกฎเกณฑอนุญาต
8. การสงเสริมใหสาธารณะเกิดความเขาใจเรื่องความเปนอิสระของการสอบสวนอุบัติเหตุ
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20. เรื่ อ ง การเข า ร ว มการประชุ ม กรุ ง ลอนดอนว า ด ว ยการค า สั ต ว ป า และพื ช ป า ผิ ด กฎหมาย (London
Conference on the Illegal Wildlife Trade)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอเอกสาร จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1.1 ปฏิญญาลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (London Declaration
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2557 (ปฏิญญาลอนดอนฯ)
1.2 แถลงการณคาซาเนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Kasane Statement
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณคาซาเนฯ)
1.3 แถลงการณฮานอยวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย (Hanoi Statement
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณฮานอยฯ)
1.4 ร า งแถลงการณ ข องการประชุ ม กรุงลอนดอนว าด ว ยการค าสั ต วป าและพื ช ป าผิ ด
กฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (รางแถลงการณของการประชุม
กรุ งลอนดอนฯ) พร อมร า งคํ า มั่ น สั ญ ญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร างคํ ามั่ น
สัญญาฯ)
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
รวมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (ตามขอ 1.1 – 1.4)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอ
ผลประโยชน ของไทย และไม ขัด กั บ หลั กการที่ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ อนุมั ติห รือให ความเห็ น ชอบไปแลว ให ทส.
สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ)
สาระสําคัญของเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ สรุป ดังนี้ (1) ปฏิญญาลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืช
ปาผิดกฎหมาย พ.ศ. 2557 (2) แถลงการณ คาซาเนวาดวยการคาสัตวป าและพืชปาผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3)
แถลงการณ ฮานอยว าด วยการค าสั ตว ป าและพื ช ปาผิด กฎหมาย พ.ศ. 2559 เป น เอกสารแสดงเจตนารมณ ท าง
การเมืองเพื่อรวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย โดยมีการกลาวถึงระดับและผลกระทบจาก
การคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย กรอบการดําเนินงานระหวางประเทศในการแกไขปญหาดังกลาว การใหคํามั่น
และเรียกรองใหประชาคมโลกสนับสนุนการดําเนินการ เชน การขจัดตลาดที่มีการคาผลิตภัณฑสัตวปาและพืชปาที่ผิด
กฎหมาย การสรางกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ประเทศไทยยัง
ไม ได ร ว มให ก ารรั บ รอง เนื่ อ งจากประเทศไทยไม ได เข ารว มการประชุ ม ในป พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร า ง
แถลงการณของการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พรอมราง
คํามั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมืองและเรียกรองใหประชาคมโลก
รวมกันแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย โดยมีการกลาวถึงผลกระทบจากการคาสัตวปาและพืชปาผิด
กฎหมาย การสรางพันธมิตรเพื่อรวมกันแกไขปญหาดังกลาว การปดตลาดที่สัตวปาถูกคาอยางผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปา
ผิ ด กฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) ครั้ งที่ 4 ระหว า งวั น ที่ 11 – 12 ตุ ล าคม
2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ทส. พิจารณาแลวเห็นวา การเขารวมประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งที่ 4
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และการร ว มรั บ รองเอกสาร ทั้ ง 4 ฉบั บ จะเป น ประโยชน ต อ ประเทศไทยในด านต าง ๆ เช น เป น การส งเสริ ม
ภาพลักษณ ที่ดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ สนับสนุน และสงเสริมการแกไขปญหาการคาสัตวปาและ
พืชปาที่ผิดกฎหมายรวมกับประเทศตาง ๆ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของประเทศไทย
21. เรื่อง การใหความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหรองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ในฐานะ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยใหความเห็นชอบเอกสารรางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดาน
กฎระเบียบของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
สาระสําคัญของเอกสารรางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียน (The
ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core Principles) ที่คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ใหความเห็นชอบ มีสาระไมกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศ และไมเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจะไมมีการลงนามเอกสารดังกลาว โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
รางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนา
แนวปฏิบัติดานกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมความรวมมือดานกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่ง
หลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียนไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย แตองคกรรายสาขาและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการสําคัญเรื่อง GRP ของอาเซียน
ประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ
(1) มีความชัดเจนของนโยบาย วัตถุประสงค และกรอบเชิงสถาบัน กฎระเบียบตองประกอบดวย
เหตุผลทางนโยบายที่มีความชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค นอกจากนั้น ตองมีการระบุหนาที่และความรับผิดชอบ
ของหนวยงานผูปฏิบัติและหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองกําหนดและใหอํานาจการกํากับดูแลที่ชัดเจน
และเหมาะสมสําหรับหนวยงานผูปฏิบัติ รวมไปถึงการกําหนดความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(2) สรางประโยชนโดยกอใหเกิดตนทุนและการบิดเบือนตลาดนอยที่สุด กฎระเบียบตองกอใหเกิด
ตนทุน ความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบตอทุกฝายที่เกี่ยวของนอยที่สุด ทั้งนี้ ในบริบทของอาเซียนจะมุงเนนใหการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในภูมิภาคเกิดตนทุนนอยที่สุด
(3) มีความสอดคลอง โปรงใส และสามารถนําไปปฏิบัติได กฎระเบียบตองไมมีความซ้ําซอนหรือ
ขัดแยงกับกฎระเบียบที่ใชบังคับอยู ในบริบทของอาเซียน กฎระเบียบนั้นตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และพันธกรณีหรือขอริเริ่มของสาขาตาง ๆ และกฎระเบียบตองมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูใช
กฎระเบียบใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
(4) สนับสนุนความรวมมือดานกฎระเบียบในภูมิภาค กฎระเบียบตองอาศัยความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลหรือการปรับประสานกฎเกณฑรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานผูกํากับดูแลกฎระเบียบและ
หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลนั้น รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ ในบริบทของอาเซียน จะอาศัยความรวมมือ
และการประสานงานระหวางองคกรรายสาขาหรือหนวยงานของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวของ
(5) สรางการมีสวนรวมระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีการวางแนวทางการสรางความรวมมือของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนหลักความโปรงใส
และการมีสวนรวม
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(6) มีการทบทวนความสอดคลอง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตองมีระบบประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกฎระเบียบหลังมีผลบังคับใชอยางสม่ําเสมอ และภายหลังการประเมินผลควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบตามความเหมาะสม เพื่อนําไปสูการยกระดับความสามารถทางการแขงขันของอาเซียน
แตงตั้ง
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
แรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมการจั ด หางาน ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการแรงงาน (นั ก วิ ช าการแรงงานทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23. เรื่อ ง การแต งตั้ งผู ที่ จ ะดํ า รงตํ าแหน งกรรมการรางกฎหมายประจํา (นั กกฎหมายกฤษฎี กาทรงคุ ณ วุฒิ )
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแตงตั้ง นายเชวง ไทยยิ่ง
ผูอํานวยการสถาบั นพั ฒ นานักกฎหมายมหาชน (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) สูง) สํานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ใหดํารงตําแหนง กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
24. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให
ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
3. นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก
4. นางสาววันทนีย วิพุธวงศสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
และทดแทนผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศตาม
ขอ 1. – 4. ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
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25. เรื่อง แตงตั้งผูแทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอ การแกไของคประกอบผูแทนพิเศษของรัฐบาล
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แกไของคประกอบ
ผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ตําแหนงผูแทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผูแทนพิเศษของรัฐบาล
เดิม นายพรชาต บุนนาค เปน นายฉัตรพงศ ฉัตราคม
26. เรื่อง แตงตั้งผูแทนกองทัพอากาศเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ
ผูแทนกองทัพอากาศ (ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากกองทัพอากาศ) ใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม จํานวน 5 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระ
สองป ดังนี้
1. นายปกอนันท โลหะภัณฑสมบูรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 1
2. นายสิทธิพร หาญญานันท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 2
3. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 3
4. นายสุรพงษ เตชะหรูวิจิตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 4
5. นายสมคิด ใจยิ้ม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานโรงแรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เปนตนไป และใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมในครั้งตอไปใหเปนไปอยางตอเนื่อง ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
28. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแทน
ตําแหนงที่วางลง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 2 คน ดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการ นายชาญศิลป ตรีนุชกร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โดยใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
29. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระการดํารงตําแหนงสี่ป ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยจิรุตม ศรีรัตนบัลล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารยดวงมณี เลาหประสิทธิพร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นายธีรพล โตพันธานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นาวาตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารยประคิณ สุจฉายา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. นางสาวศศดิศ ชูชนม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
……………………..

