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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 ตุลาคม 2561 
 

http://www.thaigov.go.th 

 

  วันนี้ (10 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 

ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุ

คณะรัฐมนตร ี

       ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทกัษดา สังขจันทร ์ผูช้่วยโฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี ไดร้่วมแถลงผลการประชมุคณะรัฐมนตร ี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังน้ี 

 

กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ

ภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)     พ.ศ. .... 

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาต ิ

พ.ศ. .... 

  3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า

ด้วยการ 

  ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน 

  การขายทอดตลาดที่ดนิพร้อมส่ิงปลกูสรา้งและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย 

ส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดกิารของกรมบังคับคดี)  

  4.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการก ากับดแูลผู้ให้บริการทางการเงิน  

พ.ศ. .... 

  5.  เรื่อง  รา่งพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดสาขาวิชาชีพวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยคีวบคุมพ.ศ. .... 

  7.  เรื่อง  ร่างกฎหมายก าหนดชนิดและลกัษณะของแสตมป์สรรพสามิต 

และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษขีองทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจาก

การควบรวมกิจการ ของธนาคารพาณิชยไ์ทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ระยะที่ 3 พ.ศ. ….และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  

  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน พ.ศ. ….  

  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและ

ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและน าผ่านไปยังสหพันธส์าธารณรัฐโซมาเลีย 
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และก าหนดให้ถ่านไมท้ี่ส่งมาจากหรือมีแหลง่ก าเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ….  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที ่10 ตุลาคม 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

  11.  เรื่อง   ร่าง พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลด อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่

..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การ ปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับ

ส านักงานใหญ่)  

  12.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ฉบับที ่

..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติส านกังานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 

….  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกูก้องทุนอ้อยและน้ าตาล

ทราย เพ่ือช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดกูารผลิตป ี2558/2559 

  14.  เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกจิกรรมโครงการส่งเสริมการใชย้างใน

หน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 

  15.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดนิแดง รองรับผู้

อยู่อาศัยเดิม ระยะที ่2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง  

 (พ.ศ. 2559 – 2567)  

  16.  เรื่อง  โครงการเงินชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการ

ผลติ  

 

ตา่งประเทศ 

  17.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการจัดท าร่างความตกลงทางเทคนิค

ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรฐัอินเดียส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชพีโดยสุจรติ 

  18.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อรา่งแถลงการณร์่วมรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังเอเปคประจ าป ี2561  

  19.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทกึความเข้าใจด้านการ

สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตแุละอุบตัิการณร์ะหว่างคณะกรรมการสอบสวน

อุบัติเหตุของ อากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident 

Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหล ี
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  20.   เรื่อง  การเขา้รว่มการประชมุกรุงลอนดอนวา่ด้วยการค้าสตัว์ป่า

และพชืป่าผดิกฎหมาย     (London Conference on the Illegal 

Wildlife Trade)  

  21.   เรื่อง   การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรปีระชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน 

 

แตง่ตัง้ 

  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับ     ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงแรงงาน) 

  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจ า  

    (นักกฎหมายกฤษฎกีาทรงคุณวุฒิ)  (ส านักนายกรัฐมนตรี)  

  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกดักระทรวงการ

ต่างประเทศ) 

  25.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานกุารผู้แทนพิเศษ

ของรัฐบาลในการแกไ้ข    ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

  26.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ก ากับส านักงานการบนิ    พลเรือนแห่งประเทศไทย 

  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสรมิ

และก ากบัธุรกิจโรงแรม  

  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพฒันา

วิทยาศาสตรแ์ละ     เทคโนโลยแีห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

  29.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิใน

คณะกรรมการบริหาร     สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล  

 

 

******************* 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์(ฉบบัที ่

..) พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและรบัทราบ ดังน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชบัญญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดภิาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้

ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็น  เรื่องด่วน แล้วส่งให้

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาตติ่อไป  

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง  กรอบระยะเวลาและ

กรอบสาระส าคัญ            ของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   

  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   

  สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ

  1. ก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 

วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

  2. ก าหนดให้เพ่ิมบทนิยามศัพท์ค าวา่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เพ่ือให้มี

หน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกันการทารุณกรรมและจดัสวัสดภิาพสัตว์ 

  3. ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบญัญัติท้องถิ่นเกีย่วกับการ

ควบคุมทางทะเบียน และ                  ให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสัตว์ 
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ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณขีองหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์                 โดย

ก าหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการสว่นท้องถิ่น  

  4. ก าหนดโทษส าหรับความผดิของเจ้าของสัตว์ผูฝ้่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตาม

ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

  5. ก าหนดให้เพ่ิมอ านาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตรา

ค่าธรรมเนียม              ท้ายพระราชบัญญัต ิ

 

2. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและรบัทราบดังน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพ

แห่งชาต ิพ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น                    และขอ้สังเกตของ

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม   กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ                ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการ

พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ

สาระส าคัญ                     ของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ

ดังกลา่วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

  สาระส าคญัของเรือ่ง   

  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. .... มี

สาระส าคัญเป็นการก าหนด   ให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสขุภาพ

แห่งชาต ิโดยก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเป็นคณะกรรมการ

ระดับชาต ิ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายสขุภาพแห่งชาติเพ่ือก าหนดทิศทางและนโยบาย

หลักด้านสุขภาพของประเทศและประชาชน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ

และสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิรวมทั้งก ากับดูแล หนว่ยงานด้านสุขภาพตา่ง ๆ ที่มี

การด าเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนท าหน้าท่ีในการแก้ไขปญัหาระบบสุขภาพใน

ระดับประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างเอกภาพในทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดท า

บริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีด ี 

อันสอดคล้องกับมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ที่บัญญตัิให้รัฐ

ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  และ

ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้าน

การศกึษา  สาธารณสขุ  และสวัสดกิาร             ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทัว่ถึง 

ตลอดจนเป็นไปตามแผนการปฏริูปประเทศด้านการสาธารณสุขซึง่ก าหนดให้มีการ
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จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาติเพ่ือให้มีการอภิบาลระบบบริการสุขภาพ 

เพ่ือให้ระบบสุขภาพ               ของประเทศมเีอกภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพของ

ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 

3. เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้

รษัฎากร (ฉบบัที ่..)                 พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการขาย

ทอดตลาดทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและหอ้งชดุเพือ่ใชอ้ยูอ่าศยั ส าหรบัโครงการประชา

รฐัสวสัดกิารของกรมบงัคบัคด)ี  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ 

และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา    

  ก าหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แกผู่้ออกใบรับส าหรับการโอน

อสังหาริมทรัพย์ฯ กรณีการซื้อขายทีด่ินพรอ้มส่ิงปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศยั 

ส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดกิารของกรมบังคับคดี                   เฉพาะการโอน

ให้แก่ผูซ้ื้อทอดตลาดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี ้ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปน็

ต้นไป  

 

4. เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตักิารก ากบัดแูลผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ  พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและรบัทราบดังน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชบัญญัตกิารก ากับดูแลผู้ให้บริการทาง

การเงิน  พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของส านักงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานอัยการสูงสุด  ส านักงาน คปภ. และส านักงาน 

ก.ล.ต.   ไปประกอบการพิจารณาดว้ย และให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกลา่วให้

สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2560 และ 6 มถิุนายน 2560) เกี่ยวกบัการ

อ้างบทจ ากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิัญญัติแห่งชาติ

พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัตแิห่งชาตติ่อไป 

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่วตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ   

  สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ

  1. ก าหนดค านิยาม “ผูใ้ห้บริการทางการเงิน”  หมายความว่า ผู้ให้บริการ

ทางการเงินประเภท                ให้สินเชื่อ ผูใ้ห้บริการทางการเงินที่มีลกัษณะคล้ายการ

ให้สินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นตามที่ก าหนดใน             พระราชกฤษฎีกา 
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ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบันการเงิน ธนาคารหรือ                        

สถาบันการเงินที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของสถาบัน

การเงิน  และผู้ให้บรกิารทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแกบ่รษิัทในเครือเดียวกัน

กับผู้ให้บรกิารทางการเงินเป็นการเฉพาะ  

  2. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการก ากับดูแลผูใ้ห้บริการทางการเงิน” ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงการคลัง               เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีก าหนด

นโยบายการก ากับและส่งเสริม ตลอดจนก ากับดูแลประกอบกิจการทางการเงิน  

  3. ก าหนดให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลผู้ให้บรกิารทาง

การเงินขึ้นเป็นหน่วยงานของ 

รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าท่ีใน

การก ากบั ส่งเสรมิ และพัฒนาการประกอบกจิการของผู้ให้บรกิารทางการเงินตาม

นโยบาย  มต ิหลักเกณฑ์  เง่ือนไข และแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมการก ากับดแูลผู้ให้

บริการทางการเงินก าหนด ทั้งนี้ ให้ส านักงานมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ

จังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้ 

  4. ก าหนดให้กิจการของส านักงานฯ ไม่อยูภ่ายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่า

ด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าดว้ย

ประกันสังคม และกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทน แต่พนักงานและลกูจ้างของส านกังานตอ้ง

ได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ดว้ยการคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายว่าดว้ยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

  5. ก าหนดให้ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานฯ 

ประกอบด้วย เงินประเดิมจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าตอบแทนที่เรียกเกบ็ตามพระราชบัญญัตนิี้ เงินและทรัพย์สินทีม่ี    ผู้อุทิศให้ และดอก

ผลของเงินหรือรายไดจ้ากทรัพย์สินของส านักงาน ทั้งน้ี บรรดารายได้ทั้งปวงที่

ส านักงานฯ ไดร้ับจากการด าเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของส านักงานเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายไดแ้ผ่นดิน   

  6. ก าหนดให้ผู้ให้บรกิารทางการเงินประเภทให้สินเชื่อจะกระท าได้เฉพาะ

นิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากดั  หรือนิติบคุคลอื่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะ

กรรมการฯ  

 7. ก าหนดให้ผู้ให้บรกิารทางการเงินประเภทที่มีลกัษณะคล้ายการให้

สินเชื่อต้องขึ้นทะเบยีนเป็น                ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มลีักษณะคล้าย

การให้สินเชื่อกับส านักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ได้มกีารประกอบธรุกจิ 

  8. ก าหนดให้รัฐมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการฯ มีอ านาจ

พิจารณาสั่งเพกิถอนใบอนุญาตของผู้ให้บรกิารทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ หาก

ปรากฏว่าผู้ให้บรกิารทางการเงินประเภทให้สินเชื่อรายนั้นไม่ประกอบธุรกิจหรือหยุด

ประกอบธรุกจิตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มี

อ านาจในการจดัการของผู้ให้บรกิารทางการเงินมีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
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นี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ประกาศก าหนดหรือตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือ

กระท าความผิดซ้ าอีกจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อ

ผู้ใช้บริการโดยรวม หรือต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

  9. ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง  จ านวนสาม

คนประกอบด้วย                ผูแ้ทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทน

ส านักงาน  และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ                มีอ านาจในการ

พิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง   

  10. ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิโดยมิได้ขึ้น

ทะเบียนต้องระวางโทษปรับ            ไม่เกิน 100,000 บาท และผู้ใดที่ไม่ปฏิบตัิตามที่

หลักเกณฑ ์วิธกีาร หรอืเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด               ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท  

  11. ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิไดร้ับอนุญาตและ

ผู้ขัดขวางหรือไมป่ฏิบตัิตามค าสั่ง  หรือไม่อ านวยความสะดวกแกพ่นักงานเจ้าหน้าท่ี

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

  12. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  และผู้ประกอบธุรกิจ

ให้เช่าซื้อให้เช่าแบบ                ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ในวันที่พระราชบัญญัติมีผล

บังคับใช้  หากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปให้ยื่นค าขออนุญาตหรือขึ้นทะเบยีน

แล้วแตก่รณีต่อส านกังานฯ ภายใน 120 วัน และในวาระเริม่แรกให้มีคณะกรรมการ

คณะหน่ึงปฏิบตัิหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินีไ้ปพลางก่อน 

 

5. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัปิระกนัชีวติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรา่งพระราชบญัญตัิ

ประกนัวนิาศภยั                  (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบดังน้ี  

  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรา่ง

พระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลัง 

ที่ส านักงานคณะกรรมการกฎษฎกีาตรวจพิจารณาแลว้ และให้เสนอคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิัญญัติแห่งชาติต่อไป 

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่ว ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ 

  สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ

  1. รา่งพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

   1.1 ก าหนดบทบัญญตัิเพ่ือรองรับการใช้วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์

ในธุรกิจประกันชีวติ 

   1.2 แก้ไขบทบัญญัตวิา่ด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน

ชีวิต กรณีบุคคลล้มละลายทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และก าหนดให้ส านักงาน
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คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัมีอ านาจประกาศก าหนด

หลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เกีย่วกับการประกนัชีวิต 

   1.3 ก าหนดคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกันชวีิต

ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดหน้าท่ีและความรับผดิของนายหน้าประกัน

ชีวิตและก าหนดให้นายหน้าประกันชวีิตทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีการชี้ช่อง

หรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวติกบับริษัทต้องไดร้ับใบอนุญาตเป็นนายหน้า

ประกันชีวติ 

   1.4 ก าหนดอ านาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบการปฏบิัติของตัวแทนประกันชวีิตหรือนายหน้าประกันชวีิต 

   1.5 ก าหนดเหตุและขัน้ตอนในการด าเนินการการพักใช้ใบอนุญาต

ตัวแทนประกันชวีิตและนายหน้าประกันชวีิต 

   1.6 ก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งและระยะเวลาที่

คณะกรรมการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

   1.7 ก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดต่าง ๆ 

เพ่ิมเติม 

   1.8 ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังน้ี 

    1.8.1 ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณตีัวแทนประกันชวีิตหรือ

นายหน้าประกันชวีิต                ที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ ให้ยังคงใช้ได ้

 

    1.8.2 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายล าดับรอง 

    1.8.3 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรกัษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

  2. รา่งพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

   2.1 ก าหนดบทบัญญตัิเพ่ือรองรับการใช้วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์

ในธุรกิจประกันวินาศภัย 

   2.2 ก าหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภยัต้องเป็น

นิติบุคคลเท่านั้น ก าหนดคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ก าหนด

อายุใบอนุญาต การพกัใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภยั รวมทั้ง

แก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญัติในการอทุธรณค์ าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักการของร่าง

พระราชบัญญัต ิ

   2.3 เพ่ิมกรณีบุคคลลม้ละลายทุจริตเป็นลักษณะต้องห้ามและ

ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัมี

อ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับการไดร้ับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัย 

   2.4 ก าหนดคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกัน

วินาศภยัให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึน้ 
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   2.5 ก าหนดอ านาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบการปฏบิัติของตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 

   2.6 ก าหนดเหตุและขัน้ตอนการพกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาต

ตัวแทนประกันวินาศภยัและนายหน้าประกันวินาศภยั 

   2.7 ก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งและระยะเวลาที่

คณะกรรมการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

   2.8 ก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดต่าง ๆ 

เพ่ิมเติม 

   2.9 ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังน้ี 

    2.9.1 ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณผีู้ประเมินวินาศภยัที่ออก

ใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ ให้ยังคงใช้ไดต้่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่

วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 

    2.9.2 ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณตีัวแทนหรอืนายหน้า

ประกันวินาศภยัที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ ให้ยังคงใช้ได ้

    2.9.3 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายล าดับรอง 

    2.9.4 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรกัษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

 

6. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดสาขาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุ 

พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ ดังน้ี 

  1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดสาขาวชิาชีพวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีควบคมุ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเสนอ และ

ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ

พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได ้

 2. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีับความเห็นของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนา                    การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปด้วย 

 

 

  สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา 

  ก าหนดให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาธรณีวิทยาและสาขา

อนามัยสิ่งแวดล้อม                   เป็นวชิาชีพวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีควบคุม 

 

7. เรือ่ง รา่งกฎหมายก าหนดชนดิและลกัษณะของแสตมปส์รรพสามติ และเครือ่งหมาย

แสดงการเสยีภาษขีองทางราชการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….  
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  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎหมายก าหนดชนิดและลักษณะ

ของแสตมป์สรรพสามติ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. …. ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

  ก าหนดลกัษณะของแสตมป์สรรพสามิตเพ่ิมเติม เป็น 5 ประเภท คอื (1) 

แสตมป์สรุาส าหรับสรุาที่ผลติในราชอาณาจักร (2) แสตมป์สุราส าหรับสุราที่น าเข้ามา

ในราชอาณาจักร (3) แสตมปย์าสูบส าหรับยาสูบชนิดบุหรีซ่ิกาแรตที่ผลิตใน

ราชอาณาจกัร (4) แสตมป์ยาสูบส าหรับยาสบูชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจกัร นอกจาก

บุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจตุ่ ากว่า 20 กรมั และขนาดบรรจุตั้งแต ่20 กรัม ขึ้นไป และ (5) 

แสตมปย์าสูบส าหรับยาสูบชนิดบุหรีซ่ิกาแรตที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร  

 

8. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการโอนทะเบยีนรถจากการควบรวม

กจิการของธนาคารพาณชิยไ์ทยตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที ่3 พ.ศ. 

…. และรา่งกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการ

โอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณชิย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และรา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

  1. รา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการโอนทะเบยีนรถจากการควบ

รวมกจิการของธนาคารพาณชิยไ์ทยตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที ่3 

พ.ศ. …. เป็นการก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหวา่งการ

ให้ลูกหนี้เช่าซื้อส าหรบัธนาคารพาณชิย์ไทย ที่ควบรวมกจิการตามแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ทั้งน้ี เฉพาะธนาคารพาณชิย์ไทยที่ได้รบัอนุมัติจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยให้ควบรวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยต้อง

ด าเนินการควบรวมกจิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และต้อง

ด าเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหวา่งการให้ลูกหนี้เชา่ซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที ่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  

   2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต์ 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….                เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ               โดยกฎกระทรวง

ก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2557 เพ่ือก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ จากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณชิย์

ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ดังนี ้ 
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   2.1 การโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อส าหรับ

ธนาคารพาณชิย์ไทยที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แกก่ัน ตาม

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ทัง้น้ี เฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยที่ไดร้ับ

อนุมัติจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ควบรวมกิจการภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

โดยต้องด าเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้อง

ด าเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหวา่งการให้ลูกหนี้เชา่ซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที ่

31 ธันวาคม 2565 ครัง้ละ 50 บาท  

   2.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากข้อ 2.1 ครัง้ละ 100 บาท  

 

9. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสขุ

ชมุชน พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน พ.ศ. …. ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข

เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไป

ได้  

  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

  ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน ดังน้ี  

 

ประเภทคา่ธรรมเนยีม 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 

ทา้ยพระราชบญัญตั ิ 

ฉบบัละ/บาท 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 

ตามรา่งกฎกระทรวง  

ฉบบัละ/บาท 

1. ค่าขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวชิาชีพการสาธารณสขุ

ชุมชน  

5,000 1,500 

2. ค่าต่ออายุใบอนุญาต  2,500 1,000 

3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเป็น

ผู้ประกอบวชิาชีพการสาธารณสขุ

ชุมชน  

500 200 

4. ค่าใบแทนใบอนุญาต  500 200 

 

10. เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ก าหนดใหอ้าวธุและยทุโธปกรณเ์ปน็

สนิคา้ทีต่อ้งหา้มสง่ออกและน าผา่นไปยงัสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี และก าหนดให้

ถา่นไมท้ีส่ง่มาจากหรอืมแีหลง่ก าเนดิจากสหพันธส์าธารณรฐัโซมาเลยีเปน็สนิคา้ที่

ตอ้งหา้มน าเขา้และน าผา่นมาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

ก าหนดให้อาวุธและยทุโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและน าผ่านไปยังสหพันธ์

สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ถ่านไมท้ี่ส่งมาจากหรือมีแหลง่ก าเนิดจากสหพันธ์

สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 
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…. ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  

  พณ. เสนอว่า  

  1. ตามที่คณะรัฐมนตรไีด้มีมต ิ(วันที ่13 กุมภาพันธ์ 2561) นั้น เป็นการต่อ

อายุมาตรการลงโทษทางอาวุธและยทุโธปกรณ์ต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และ

มาตรการห้ามน าเข้าถา่นไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียออกไปจนถึงวันที ่15 

พฤศจิกายน 2561  

   2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชกิสหประชาชาติมีพันธกรณีต้อง

ปฏิบัตติามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตติามข้อ 25 แห่งกฎบตัร

สหประชาชาต ิดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการออกประกาศกระทรวงพาณชิย์

เพ่ือต่ออายุมาตรการคว่ าบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียตามข้อมติคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2561  

จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณชิย์ดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ  

  สาระส าคญัของรา่งประกาศ  

  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโปกรณ์

เป็นสินค้าที่ต้องห้ามสง่ออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ถ่านไม้เป็น

สินค้าที่ต้องห้ามน าเขา้จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที ่5 มกราคม 

พ.ศ. 2559  

   2. ก าหนดบทนิยามค าว่า “อาวุธและยทุโธปกรณ์” และค าว่า “ข้อมติ” 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของหน่วยงานที่ด าเนินการ  

  3. ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและน าผ่าน

ไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลยี และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่

ต้องห้ามส่งออก และน าผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย บุคคลหรือองคก์รตามที่

ก าหนดไว้ในข้อมติ (บุคคลและองคก์รรวม 14 ราย เช่น ABUBAKER, SHARIFF, 

AHMED, ฯลฯ) ยกเวน้การส่งออกหรือน าผา่นอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของสหประชาชาต ิรวมถึงคณะผู้แทนให้ความช่วยเหลือของสหประชาชาติ

ในสหพันธ์สาธารณรฐัโซมาเลยี การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามที่

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลยีได้ร้องขอ ซึง่ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ

แล้ว                 การสง่ออกหรือน าผ่านอาวธุและยุทโธปกรณ์เพ่ือการพฒันาหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย การส่งออกหรอืน าผ่านอาวุธและ

ยุทโธปกรณ ์เพ่ือการพัฒนากองก าลังรกัษาความมั่นคงแห่งชาตขิองสหพันธ์สาธารณรัฐ

โซมาเลยี (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแก่

ประชาชนโซมาเลยี และการส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตราย

ร้ายแรงถึงแก่ชวีิต เพ่ือน าไปใช้ในด้านมนุษยธรรม  

  4. ก าหนดให้ถ่านไม้ทีส่่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐ

โซมาเลยีเป็นสินค้า                    ที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจักร  
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11. เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการลดอตัรา

และยกเวน้รษัฎากร                (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบบั (การปรบัปรงุมาตรการ

ภาษเีกีย่วกบัส านกังานใหญ)่  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 4 

ฉบับ ประกอบดว้ย 1. ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษี ROH 1 และ ROH 2 2. 

ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษี IHQ  3. รา่งพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษี  

ITC 4. รา่งพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษี  IBC ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ  และ

ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

  ร่างพระราชกฤษฎกีา รวม 4 ฉบับ ทีก่ระทรวงการคลังเสนอ เป็นการ

ปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ท่ีเป็นการยกเลกิมาตรการภาษีเกีย่วกับ

ส านักงานปฏิบตัิการภมูิภาค (Regional  Operating  Headquarters  หรือ ROH1) 

ส านักงานปฏิบตัิการภมูิภาค (ROH2)  ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  (International 

Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการคา้ระหว่างประเทศ  (International Trading 

Center หรือ ITC)  รวมทั้งออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC)  มาทดแทน ซึ่ง

สอดคล้องกันกับโครงการ BEPS  ของ OECD  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชกิ 

Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting ขององค์การเพ่ือความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา อันมผีลท าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัตติามพันธกรณี

โดยต้องยกเลิกและปรบัปรุงมาตรการทางภาษีทั้งหมดที่มีลกัษณะเป็นการกัดกร่อนฐาน

ภาษีของประเทศอื่น   

 

12. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 

และรา่งพระราชบญัญตัสิ านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  

   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ฉบับที่ 

..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติส านกังานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 

…. รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานติิ

บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิตบิัญญัติแห่งชาติต่อไป   

   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัต ิรวม 2 ฉบับดังกล่าว 

ตามที่กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ   

  3. ให้ยตุิการด าเนินการร่างพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งส านักงานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที ่..) พ.ศ. ….  
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   สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ 

  1. รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. 

…. มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าดว้ยธรุกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 ให้กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้ปรับปรุงกลไกในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการ

เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชดัเจน และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจทิัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม  

   2. รา่งพระราชบญัญตัสิ านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 

…. มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงสถานะและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาธุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและ

สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสข์องประเทศ  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

13. เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาการช าระหนีเ้งนิกูก้องทนุออ้ยและน้ าตาลทราย เพือ่

ชว่ยเหลอืชาวไรอ่อ้ยในฤด ู             การผลติป ี2558/2559 

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบ ดังน้ี 

  1. รับทราบการปรับโครงสร้างหนีร้ะหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกับ

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้จากเดิมต้องช าระ

ให้แล้วเสรจ็ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเป็นเวลาประมาณ 5 ป ีเพ่ือให้

สอดคล้องกบัแหล่งรายได้เพื่อการช าระหนีท้ี่ชัดเจนต่อไป ตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม

เสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาน าเงินของกองทุนออ้ยและน้ าตาลทรายที่

มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะน าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมาใช้เพ่ือการช าระหนี้

ดังกลา่วเป็นล าดับแรก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามพนัธกรณภีายใต้องคก์ารการค้าโลกอย่าง

เคร่งครัด 

  2. ให้กระทรวงอตุสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ

กระทรวงการคลัง                  กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้องตอ่ไป 

  3. ให้กระทรวงอตุสาหกรรมชี้แจงท าความเข้าใจกับบราซลิเกีย่วกับการ

ด าเนินนโยบายเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อก าหนด

ภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตามทีไ่ทยเคยแจ้งไว้กับบราซิล 

 

14. เรือ่ง ขออนมุตัปิรบัเปลีย่นกจิกรรมโครงการสง่เสรมิการใชย้างในหนว่ยงานภาครฐั

ปงีบประมาณ 2560               (งบกลาง) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้

กรมปศุสตัว์ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว ์เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบการใชแ้ผ่น
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ยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว ์7,196 ราย โดยสนับสนุนแผ่นยางปูพื้นรายละ 4 แผ่น รวม 

28,784 แผ่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืนไว้เรียบร้อยแลว้ 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  กษ. รายงานวา่ 

  1. กษ. (กรมปศุสัตว)์ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการส่งเสรมิการใช้

ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 จากส านักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2560 รวมทัง้สิ้น 114,314,500 บาท และได้ด าเนินโครงการแลว้ ดังน้ี 

 

กจิกรรม รายละเอยีด 

1. กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพอาสาปศสุตัวแ์ละสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน

ภาครฐั 

กิจกรรมย่อยที ่1  

เพ่ิมศักยภาพอาสาปศุ

สัตว ์

- จัดซื้อถุงมือตรวจโรคให้อาสาปศุสัตว์ จ านวน 50,000 

ราย รายละ 1 กล่อง ขณะนี้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 

ก าหนดส่งมอบเสร็จสิน้ไม่เกิน               26 กันยายน 2561 

- จัดหาแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ให้อาสาปศสุัตว ์จ านวน 500 

ราย รายละ 4 แผ่น เสรจ็สิ้นแลว้ 

กิจกรรมย่อยที ่2  

เปลี่ยนยางรถ

แทรกเตอร ์               

ในหน่วยงานรัฐ 

- เปลีย่นยางล้อรถแทรกเตอร์ในหน่วยงานรฐั จ านวน 50 

คัน เสร็จสิ้นแล้ว                 (มีการปรบัเปลีย่นจ านวน

เป้าหมายตามราคาทีแ่ท้จริง) 

2. กจิกรรมสง่เสรมิการใชแ้ผน่ยางปพูืน้คอกในกลุม่เกษตรกรเลีย้งโคขนุ 

กิจกรรมย่อยที ่1 

แผ่นยางธรรมชาติปู

พื้น                รถ

ขนส่งปศุสัตว ์

- จัดหาแผ่นยางปูพ้ืนรถขนส่งปศุสัตว ์100 คัน จ านวน 560 

แผ่น เสร็จสิ้นแล้ว 

กิจกรรมย่อยที ่2 

แผ่นยางธรรมชาติปู

พื้น                   คอก

โคขุนเพื่อการส่งออก           

- จัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืนคอกโคขุนเพื่อการส่งออก (ในสว่น

ของงบกลาง) เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 5,285 ราย ราย

ละ 7 แผ่น รวม 36,995 แผ่น                               (ไม่ได้

ด าเนินการในสว่นของงบเหลือจ่าย เน่ืองจากไม่มี

งบประมาณ)  

  2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้ผ่นยางปูพ้ืนคอก 

ในกลุ่มเกษตรกรเลีย้งโคขุน กิจกรรมย่อยที่ 2 แผ่นยางธรรมชาติปพูื้นคอกโคขุนเพื่อ

การส่งออก เกษตรกรยื่นความจ านงเข้ารว่มกิจกรรม จ านวน 1,173 ราย ซึ่งต่ ากวา่

เป้าหมาย จ านวน 4,112 ราย (จากจ านวนเป้าหมาย 5,285 ราย) เน่ืองจากกรมปศุสัตว์

ได้ปรับเปลีย่นกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออก เป็น

เกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสัตว์แจ้งว่า กรมปศุสัตว์มุ่งสนับสนุนการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การผลติโคขุนให้เกษตรกรรายย่อยเป็นหลกั) ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดก าลังซื้อ โดย
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กิจกรรมนี้เกษตรกรตอ้งซื้อแผ่นยางปูพ้ืนคอกสมทบ รายละ 3 แผน่ แผ่นละ 2,500 บาท 

รวมเป็นเงิน                 7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไม่เห็นความส าคัญของการ

ใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ รวมทั้งไม่มตีัวอย่าง                       ให้เห็นเป็นรูปธรรม 

จึงไม่มั่นใจว่าจะใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ส่งผลให้แผ่นยางคงเหลือจากการด าเนินการ 

28,784 แผ่น     

  3. กรมปศุสัตว์พจิารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายตอ่ทาง

ราชการ จึงได้จดัท าโครงการกจิกรรมเพ่ิมศกัยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : ฟาร์ม

ต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตวด์้วยการสนับสนุนแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ 

ในส่วนที่กรมปศุสัตว์จดัซื้อแล้ว ตามกิจกรรมย่อยแผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขุน                  

เพ่ือการส่งออก แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 28,784 แผ่น 

[จัดซื้อแผ่นยางรวม 36,995 แผ่น – (เกษตรกรยื่นความจ านง 1,173 รายxรัฐสนับสนุน

รายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หนว่ยงานภาครัฐจ าเป็นที่

จะต้องจัดท าแผนและแนวทางการใช้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา

ในประเทศอย่างเป็นรปูธรรม เพ่ือสร้างกลไกการดูดซับปรมิาณผลผลิตยางพาราของ

ประเทศให้มีความต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

ประเดน็ รายละเอยีด 

1. โครงการ โครงการส่งเสรมิการใช้ยางหน่วยงานภาครฐั 

กิจกรรม : เพ่ิมศกัยภาพอาสาปศุสัตว์ 

กิจกรรมย่อย  : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว ์

2. วตัถปุระสงค ์ 2.1 เพ่ือส่งเสรมิการใช้ยางพาราภายในประเทศส าหรับภาคปศุสัตว์

ให้มากขึ้น 

2.2 เพ่ือสร้างฟารม์ตน้แบบการใชแ้ผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ                   การผลติ 

2.3 เพ่ือส่งเสรมิการพฒันาศักยภาพ สรา้งขวัญและก าลังใจแก่

อาสาปศุสัตว ์               ผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ 

2.4 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ กษ. ในการพัฒนาศักยภาพอาสา

เกษตร 

3. 

วธิดี าเนนิการ 

สนับสนุนแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตวท์ี่จัดซื้อแล้วให้อาสาปศุสตัว์ที่

ได้รับการคัดเลือกเพ่ือการสาธิต รายละ 4 แผ่น 

4. 

กลุม่เปา้หมาย  

อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี และมีความเสียสละทุ่มเทท างานให้กับ

ราชการ จ านวน 7,196 คน (7,196 คนxรายละ 4 แผ่น = 28,784 

แผ่น) จากจ านวน ผู้ทีป่ฏิบัติงานทัว่ประเทศ จ านวน 53,607 คน 

โดยก าหนดคุณสมบตัขิองอาสาปศุสัตวท์ี่เขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 

4.1 เป็นอาสาปศุสัตวท์ี่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 

ปี 

4.2 เป็นอาสาปศุสัตวท์ี่ปฏิบัติงานดี มคีวามเสียสละทุม่เทการท างาน
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ช่วยเหลือราชการ              กรมปศุสัตว์ 

4.3 เป็นอาสาปศุสัตวท์ี่มีการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ ตั้งแต่ 5 ตวั

ขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต ่10 ตัวขึ้นไป 

4.4 มีคอกหรือโรงเรือนส าหรับเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรอื

แกะ ที่แข็งแรง ปลอดภัย พื้นคอกมีความเหมาะสมในการใชแ้ผ่น

ยางปูพ้ืน โดยผา่นการพิจารณา                     ของปศุสตัว์อ าเภอ

หรือเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

4.5 ยินดีเป็นฟารม์ต้นแบบการใชแ้ผ่นยางปพูื้นคอกโคนม/โคเนื้อ/

กระบือ/แพะ หรือแกะ เพ่ือส่งเสริมและขยายผลการใช้ยางพาราใน

ประเทศ 

4.6 อาสาปศุสัตวท์ี่ไดร้ับคัดเลือกต้องไมซ่้ าซ้อนกับรายที่เคยได้รบั

แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์     ไปแลว้ (รายละ 4 แผ่น)                   

5. ระยะเวลา 

ด าเนนิ

โครงการ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

6. งบประมาณ ใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อไวแ้ลว้ จ านวน 28,784 แผ่น 

(งบประมาณ                       แผ่นละ 2,500 บาท รวม 71.96 ล้าน

บาท) 

 

15. เรือ่ง ขออนมุตัดิ าเนนิโครงการฟืน้ฟเูมอืงชมุชนดนิแดง รองรบัผูอ้ยูอ่าศยัเดมิ ระยะ

ที ่2, 3 และ 4 ตามแผนแมบ่ทโครงการฟืน้ฟเูมอืงชมุชนดนิแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและเห็นชอบ ดังน้ี  

  1. อนุมตัิในหลกัการการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้

อยู่อาศัยเดิม ระยะที ่2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 

2559 – 2567) ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 

โดยอนุมัตวิงเงินลงทนุรวมของโครงการรวม 9,872.119 ล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุน

การชดเชยดอกเบ้ียตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2.15 ต่อป ีในระหว่างการก่อสร้างและ

เมื่อการก่อสร้างแลว้เสร็จ เห็นควรน ารายได้จากค่าเชา่มาช าระคนืเงินต้นและคา่

ดอกเบี้ยต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ 

ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) กู้เงิน

ภายในประเทศ เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดย กค.เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ และให้ 

กคช. พิจารณาใช้เงินรายไดข้อง กคช. ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัที่ดินและค่าจัดท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับการยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราและเงื่อนไข

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการด าเนิน

โครงการในแต่ละระยะ ให้ด าเนินการได้ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแลว้   
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   2. เห็นชอบในหลกัการเพ่ิมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน โดยปรับเกลีย่

จากกรอบงบประมาณ จ านวน 35,754.25 ลา้นบาท ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง

ชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการบริหารจดัการคนเข้าอยู่อาศัยใน

โครงการฟื้นฟูเมืองชมุชนดินแดง รองรับผูอ้ยู่อาศัยเดิม ระยะที ่1 - 4 ในกรณทีี่มีหน่วย

พักอาศัยคงเหลือจากการบรรจผุู้อยู่อาศยัเดมิในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามที ่พม. 

เสนอ ดังน้ี  

   2.1 กรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการรื้อย้ายตามแผนแม่บท

โครงการฟื้นฟูเมืองชมุชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแตล่ะระยะ ให้ผู้อยู่อาศัยเดมิ

ที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถยื่นค าร้องขอรับสิทธิเช่าอาคารพักอาศัยได้ ตามเกณฑ์ที ่

กคช. ก าหนด  

   2.2 กรณีที่มผีู้ขอรับคา่ชดเชยสิทธิ เกินกวา่กรอบงบประมาณที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตามแผนแมบ่ทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 

2567)] ให้ กคช. สามารถปรับเกลี่ยระหว่างรายการ ภายใตก้รอบลงทุน 35,754.25 

ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติไว้  

    2.3 การเข้าอยู่อาศยัโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที ่1-4 

หากมีกรณตี้องด าเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณจี าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ไม่

กระทบสาระส าคัญตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 

2567) ตามมติคณะรัฐมนตร ี(17 สิงหาคม 2559) ให้คณะกรรมการ กคช. เป็นผู้มี

อ านาจพิจารณาด าเนนิการ  

  3. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รบัความเห็นของ กค. กระทรวงมหาดไทย 

และคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป

ด้วย 

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

  พม. รายงานว่า  

  1. ความคืบหน้าอาคารพักอาศัยแปลง G ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น 

จ านวน 334 หน่วย มขีนาดห้องพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดมิจาก

อาคารแฟลต 18 – 22 ปัจจุบันก่อสร้างแลว้เสร็จตามแผน                   ทกุประการ และ

จะเริ่มรื้อย้ายชาวชุมชนที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 

2561 ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยได้ย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบร้อยแล้ว  

   2. การด าเนินงานตามแผนรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม กคช. ได้พิจารณาและ

จัดท ารายละเอียดโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 

และ 4 จ านวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ กคช. ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบแล้ว

ในการประชมุ กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2560  

  3. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผูอ้ยู่อาศัยเดิม ระยะที ่2, 3 และ 

4 จ านวน 6,212 หน่วย เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟเูมืองชุมชนดินแดง 

(พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพ้ืนที่ราชพสัดุของ กค. โดย กคช. เป็นผู้ใช้ที่ดินเพ่ือ

จัดท าโครงการรวม 40.57 ไร ่โดยจะเริ่มภายหลังการยา้ยผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคาร



 

 

 

20 

แฟลต 18 – 22 ซึ่งเปน็พ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างโครงการ ระยะที ่2 เขา้อยู่อาศัยในอาคาร

แปลง G ในทุกระยะได้วางแผนให้แตล่ะอาคารเดิมมกีารรื้อย้ายเพียงครั้งเดียว คือสร้าง

อาคารใหม่แล้วเสรจ็ จึงท าการย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นตกึ เพ่ือให้ชาวชุมชนดินแดงไม่ต้อง

ย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ส าหรับโครงการฯ รองรับ

ผู้อยู่อาศัยเดมิ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ชั้น จ านวน 10 

อาคาร รวมจ านวนหนว่ยพักอาศัย 6,212 หน่วย โดยทกุระยะมีขนาดห้องพัก 33 ตาราง

เมตร  

 

16. เรือ่ง โครงการเงนิชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวไรอ่อ้ยเพือ่ซือ้ปจัจยัการผลติ  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินชว่ยเหลือเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให้ อก. 

(ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) ขอรับจัดสรรงบประมาณตามคา่ใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถว้นแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500 

ล้านบาท ทั้งน้ี ให้ใช้จา่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบ

กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจ าเป็น  ที่ กค. อนุมัติให้กันเงินไว้เบกิ

เหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตามความเห็นของส านัก

งบประมาณ   

  ทั้งน้ี  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องคก์ารการค้าโลก

อย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกีย่วข้องรับความเห็นของ

กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้วย  และให้กระทรวงพาณิชยร์่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลไกในการติดตาม

และก ากบัดูแลการด าเนินนโยบายของหนว่ยงานของรัฐเกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้า

เกษตรให้เป็นไปตามพันธกรณแีละข้อตกลงภายใต้องค์การการคา้โลก  

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตลุาคม 2559 เห็นชอบ

แผนการปรับโครงสรา้ง 

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

อุตสาหกรรมอ้อยและ 

น้ าตาลทรายในระยะยาวได้อยา่งยั่งยืน  สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการคา้ระหวา่ง

ประเทศ และการเพ่ิมมลูค่าอ้อยและน้ าตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับค าส่ัง

หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง   

การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้ง

ระบบ ส่งผลให้ระบบอ้อยและน้ าตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น  

โดยเฉพาะการยกเลกิารก าหนดโควตาน้ าตาล และยกเลกิการก าหนดราคาจ าหน่าย

น้ าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินชว่ยเหลือเกษตรกรชาวไร่

อ้อย (160 บาท /ตันออ้ย)  และขณะนี้อยู่ในช่วงเปลีย่นผ่านของระบบใหม่  ซึ่งมี

ระยะเวลาสองป ี(ฤดกูารผลิตป ี2560/2561  และป ี2561/2562)  ซึ่งยังคงต้อง
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ด าเนินการเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการระบบอย่างต่อเน่ือง 

และจากสถานการณ์ปจัจุบันราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกตกต่ าต่อเน่ืองมากวา่ 2 ปี  

โดยเฉพาะราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดกูารผลติ ป ี2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 680 

บาท/ตันอ้อย  ซึ่งต่ ากว่าต้นทุนการผลติซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ท าให้

เกษตรกรได้รับผลกระทบจากทั้งดา้นราคาทีต่กต่ าและระบบใหม่สามารถเข้ามา

แทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีตทีผ่่านมา 

2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัย 

การผลติ  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ในช่วงเปลีย่นผ่านน้ี  โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเลก็ให้สามารถเขา้ถึงปัจจัยด้านการ

ผลติที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและ

น้ าตาลทรายและผู้บรโิภคภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้  

1) วธิดี าเนนิงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือ

น าไปจัดหาปัจจัยการผลติ 

ที่จ าเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ไดข้ึ้นทะเบียนเปน็ชาวไร่อ้อยกับส านักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ าตาลทราย และเป็นคู่สัญญากับโรงงาน หรือมกีารส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่ม

ชาวไร่อ้อย  จ านวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันอ้อยละไมเ่กิน 50 บาท รายละ

ไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรจะโอนเงิน

ช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแตล่ะโรงงานโดยตรง  ส าหรบั

หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จะต้องแสดงบัญชรีายชื่อชาวไร่รายย่อยที่อยู่ในสังกัด พร้อม

จ านวนตันอ้อย  เพ่ือทีธ่นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรจะไดโ้อนเงิน

ช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดงักล่าวโดยตรง 

2) ระยะเวลาด าเนนิโครงการ เดือนพฤศจกิายน 2561 – เดือน

เมษายน 2562 

 

ตา่งประเทศ 

17.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบในการจดัท ารา่งความตกลงทางเทคนคิระหวา่งกองทพัเรอื

กบักองทพัเรอืสาธารณรฐัอนิเดยีส าหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเรอื

พาณชิยท์ีป่ระกอบอาชพีโดยสจุรติ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. ให้ กห. จัดท าความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ

สาธารณรัฐอินเดียส าหรับการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณชิย์ที่ประกอบ

อาชีพโดยสุจริต 

  2. ให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝา่ยไทย 

  3. หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลีย่นแปลงรายละเอียดของร่างความตกลง

ฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณา

ด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
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  ทั้งน้ี ให้ กห. รับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตไิป

พิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย 

  สาระส าคญัของเรือ่ง กห. รายงานว่า กองทัพเรือและกองทัพเรือ

สาธารณรัฐอินเดียไดร้่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่าง

กองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเรือพาณิชย์ทีป่ระกอบอาชีพโดยสุจริตเพ่ือก าหนดแนวทางในการแลกเปลีย่น

ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสจุรติเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ

ในการสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเลและสนับสนุนการป้องกันการกระท า

ผิดกฎหมายในทะเล โดยข้อมลูข่าวสารที่อ้างถึงในความ          ตกลงฉบับน้ีจะเป็น

ข้อมูลที่ไมม่ีชั้นความลับ (เปิดเผยได้) ที่เกี่ยวข้องกับเรือพาณชิย์เท่านั้นและเฉพาะเรือที่

ติดตั้งระบบรายงานตนอัตโนมัต ิ(AIS)]  ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแลกเปลีย่น เช่น 

ฝ่ายรับจะน าข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับจากฝ่ายให้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและ

ไม่น าไปใช้ในเชิงพาณิชย ์การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารจะกระท าผ่านเครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกส ์ค าพูด การมองเห็น การเขียน หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึง่ความตกลงฯ มีผล

บังคับใช้ในวันทีล่งนามและสิ้นสุดลงโดยความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรของทั้งสอง

ฝ่าย ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่จะท าการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการ

ตกลงกันระหว่างสองฝ่ายโดยจะหารือและจดัท าเป็นคู่มือปฏิบตัิงานแยกต่างหาก

ภายหลังจากทีร่่างความตกลงฯ มผีลใช้บังคบัแลว้ ทั้งน้ี รา่งความตกลงฯ ได้ผา่นการ

พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการจดัท าความตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหม

กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศแล้ว และมีก าหนดจะลงนามในร่างความตก

ลงฯ ในห้วงเวลาทีผู่้บญัชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย

มีก าหนดการเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที ่9 – 15 ธันวาคม 2561  

 

18.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบตอ่รา่งแถลงการณร์ว่มรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั

เอเปคประจ าป ี2561  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. เห็นชอบในหลกัการต่อรา่งแถลงการณ์รว่มรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังเอเปคประจ าป ี2561 (ร่างแถลงการณร์่วมฯ) 

  2. อนุมตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณร์่วมฯ  

  ทั้งน้ี ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์รว่ม

เพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบไปแลว้ หากการ

ปรับเปลีย่นดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัต ิหรือให้ความเห็นชอบไว้ 

ให้ กค. สามารถด าเนินการได ้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง

ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไดร้ับจากการปรับเปลีย่นดังกล่าว 

  สาระส าคญัของรา่งแถลงการณร์ว่มรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัเอเป

คประจ าป ี2561 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรว่มมือด้านการเงินการ
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คลังระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชกิเอเปคใน 4 ประเด็นส าคญั คือ (1) การเร่งรัด

การลงทุนและระดมทนุเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Accelerating Infrastructure 

Development and Financing) (2) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

(Advancing Financial Inclusion) (3) การผลกัดันความรว่มมือดา้นภาษีและความ

โปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation and Transparency)  และ (4) 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารเซบู (Cebu Action Plan)  ซึ่งการด าเนินการตาม

ร่างแถลงการณร์่วมดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการลงทุนใน

โครงสรา้งพ้ืนฐาน การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะรว่มกับรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลังของ

ประเทศสมาชิกเอเปคให้การรับรองร่างแถลงการณ์รว่มฯ ดังกล่าว ในการประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC 

FMM) ครั้งที่ 25 ในวนัที่ 17 ตลุาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รฐัเอกราชปาปัวนิวกิน ี 

  ส าหรับประโยชนท์ี่ประเทศไทยจะไดร้ับจากการเขา้รว่มการประชมุฯ การ

ร่วมรับรองร่างแถลงการณร์่วมฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพรอ้มของประเทศไทยใน

การส่งเสริมความรว่มมือด้านต่าง ๆ และเป็นการกระชับความสัมพนัธ์กับสมาชกิเอเปค 

  

19.  เรือ่ง ขออนมุตักิารจดัท าและลงนามบนัทกึความเขา้ใจดา้นการสอบสวนอากาศ

ยานประสบอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณร์ะหวา่งคณะกรรมการสอบสวนอบุัตเิหตขุองอากาศ

ยานในราชอาณาจกัรกบั Aviation and Railway Accident Investigation Board 

(ARAIB) สาธารณรฐัเกาหล ี

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 

  1. อนุมตัิการจัดท าและลงนามบันทกึความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศ

ยานประสบอุบัติเหตุและอุบัตกิารณร์ะหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศ

ยานในราชอาณาจกัรกับ Aviation and Railway Accident Investigation Board 

(ARAIB) สาธารณรัฐเกาหล ี

  2. อนุมตัิให้ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานใน

ราชอาณาจกัร (พลต ารวจเอก วิเชียร พจนโ์พธ์ิศรี) หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย เป็นผูล้ง

นามฝ่ายไทยในร่างบนัทึกความเข้าใจดังกล่าว 

  ทั้งน้ี หากมีความจ าเปน็ต้องแก้ไขปรับปรุงรา่งบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วน

ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ คค. 

ด าเนินการได ้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและ

ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกลา่วตามหลกัเกณฑ์ของมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจดัท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ) ดว้ย 

  โดยจะมกีารลงนามในระหว่างการประชุม Sixth Meeting of the Asia 

Pacific Accident Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ ส านักงานสาขาองคก์าร
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การบินพลเรือนระหว่างประเทศประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

วันที่ 11 – 12 ตลุาคม 2561  

  สาระส าคญัของบนัทกึความเขา้ใจฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมความ

ปลอดภัยด้านการบินและ  การประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสอบสวนระหว่างทั้งสอง

ฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือภายในขอบเขต              เพื่อประโยชน์รว่มกัน 

ภายใตก้ฎหมาย ข้อบงัคับ กฎเกณฑ ์ขั้นตอนการปฏิบัต ิตลอดจนนโยบายของประเทศ 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

  1. การให้การสนับสนุนการสอบสวนตามที่ฝา่ยหน่ึงฝ่ายใดร้องขอตาม

ความเหมาะสมและ             ทรัพยากรที่มี 

  2. การให้ความเชีย่วชาญและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการสอบสวนตาม

ความเหมาะสม                   และทรัพยากรทีม่ี 

  3. การให้โอกาสในการสังเกตการณก์ารสอบสวน 

  4. การให้โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการสอบสวนเมื่อสามารถ

กระท าได ้

  5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่วกับเทคนิค วิธกีาร มาตรฐานและขั้นตอนการ

สอบสวนเฉพาะทาง ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต 

  6. การร่วมมือพัฒนา เทคนิค วิธกีาร มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวน 

  7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณด์้านการสอบสวนและการปฏิบัต ิและ

การพฒันานโยบายและกฎหมายตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต 

  8. การสง่เสริมให้สาธารณะเกิดความเข้าใจเรื่องความเป็นอิสระของการ

สอบสวนอุบัติเหต ุ

 

 

 

 

20.  เรือ่ง การเขา้รว่มการประชมุกรงุลอนดอนวา่ดว้ยการคา้สตัวป์า่และพชืปา่ผดิ

กฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัตติามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบต่อเอกสาร จ านวน 4 ฉบับ ดังน้ี  

   1.1 ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพชืป่าผดิกฎหมาย 

(London Declaration on  Illegal Wildlife Trade)  พ.ศ. 2557 (ปฏิญญาลอนดอนฯ) 

   1.2 แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ปา่และพชืป่าผิด

กฎหมาย (Kasane Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณ์

คาซาเนฯ) 

   1.3 แถลงการณ์ฮานอยว่าดว้ยการค้าสตัว์ปา่และพชืป่าผิดกฎหมาย 

(Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณ์ฮานอยฯ)  



 

 

 

25 

   1.4 ร่างแถลงการณข์องการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสตัว์

ป่าและพชืป่าผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนฯ) พร้อมร่างค ามั่นสัญญาของ

ประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างค ามั่น    สัญญาฯ) 

  2. อนุมตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทัง้ 4 ฉบับ (ตามข้อ 1.1 – 1.4) 

  ทั้งน้ี ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่

สาระส าคัญหรือไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลกัการที่คณะรัฐมนตรีได้

มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแลว้ ให้ ทส. สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ

คณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ทีไ่ทยได้รับจากการ

ปรับเปลีย่นดังกล่าวดว้ย ตามนยัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มถินุายน 2558 (เรื่อง 

การจดัท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรอืองค์การระหว่าง

ประเทศ) 

   สาระส าคญัของเอกสาร ทัง้ 4 ฉบบั สรุป ดังนี้ (1) ปฏิญญาลอนดอนว่า

ด้วยการค้าสตัว์ปา่และพืชป่าผดิกฎหมาย พ.ศ. 2557  (2) แถลงการณ์คาซาเนว่าดว้ย

การค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3) แถลงการณฮ์านอยว่าดว้ยการค้า

สัตว์ป่าและพชืป่าผดิกฎหมาย พ.ศ. 2559 เปน็เอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง

เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงระดับ

และผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพชืป่าผิดกฎหมาย กรอบการด าเนินงานระหว่าง

ประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การให้ค ามั่นและเรียกร้องให้ประชาคมโลก

สนับสนุนการด าเนินการ เช่น การขจัดตลาดที่มีการค้าผลติภณัฑส์ัตว์ป่าและพชืป่าทีผ่ิด

กฎหมาย การสร้างกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสาร

ทั้ง 3 ฉบับ ประเทศไทยยังไม่ไดร้่วมให้การรบัรอง เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้เข้ารว่ม

การประชุมในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุง

ลอนดอนว่าดว้ยการคา้สัตว์ป่าและพชืป่าผิดกฎหมาย ครั้งที ่4 พ.ศ. 2561 พร้อมรา่ง

ค ามั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง

และเรียกร้องให้ประชาคมโลกรว่มกันแก้ไขปัญหาการค้าสตัว์ป่าและพืชปา่ผิดกฎหมาย 

โดยมกีารกลา่วถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชปา่ผิดกฎหมาย การสร้าง

พันธมิตรเพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปิดตลาดที่สตัว์ปา่ถกูค้าอย่างผิดกฎหมาย 

  ทั้งน้ี จะมกีารรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วย

การค้าสตัว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife 

Trade) ครั้งที่ 4 ระหวา่งวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราช

อาณาจักร ซึ่ง ทส. พจิารณาแลว้เห็นว่า การเข้ารว่มประชมุกรุงลอนดอนฯ ครั้งที ่4 และ

การร่วมรับรองเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น 

เป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์สนับสนุน และ

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการค้าสตัว์ป่าและ               พชืป่าที่ผดิกฎหมายรว่มกับ

ประเทศต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพในการด าเนินงานของประเทศไทย 
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21.  เรือ่ง  การใหค้วามเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นาย

สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์) ในฐานะคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของไทยให้ความ

เห็นชอบเอกสารร่างหลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบตัิที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซยีน 

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเอกสารรา่งหลกัการส าคญัเรือ่งแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้น

กฎระเบยีบของอาเซยีน (The ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core 

Principles)  ที่คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะให้ความเห็นชอบ มีสาระไม่

ก่อให้เกิดพันธกรณภีายใต้บังคับของกฎหมายระหวา่งประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญา

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าขา่ยเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมทั้งจะไม่มกีารลงนามเอกสาร

ดังกลา่ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังน้ี 

  ร่างหลกัการส าคัญเรือ่งแนวปฏบิัติที่ดดี้านกฎระเบียบของอาเซยีน มี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาแนวปฏิบตัิด้านกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และ

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่งหลกัการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัตทิี่

ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียนไม่มผีลผูกพันทางกฎหมาย แต่องค์กรรายสาขาและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการส าคัญ

เรื่อง GRP ของอาเซียน ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ  

  (1) มีความชัดเจนของนโยบาย วตัถุประสงค ์และกรอบเชิงสถาบัน 

กฎระเบียบต้องประกอบด้วยเหตผุลทางนโยบายที่มีความชดัเจน มกีารระบวุัตถปุระสงค์ 

นอกจากนั้น ต้องมกีารระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้ปฏิบตัิและ

หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องก าหนดและให้อ านาจการก ากับดแูลทีช่ัดเจน

และเหมาะสมส าหรับหน่วยงานผู้ปฏิบตัิ รวมไปถึงการก าหนดความร่วมมือกับองค์กรต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (2) สร้างประโยชน์โดยก่อให้เกิดต้นทุนและการบดิเบือนตลาดน้อยที่สุด 

กฎระเบียบต้องก่อให้เกิดต้นทุน ความเส่ียง และผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

น้อยที่สุด ทั้งน้ี ในบรบิทของอาเซียนจะมุ่งเน้นให้การปฏบิัติตามพันธกรณีในภูมภิาค

เกิดต้นทุนน้อยที่สุด 

  (3) มีความสอดคล้อง โปร่งใส และสามารถน าไปปฏิบัติได ้กฎระเบียบต้อง

ไม่มีความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู ่ในบริบทของอาเซียน 

กฎระเบียบนั้นต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซยีน ค.ศ. 2025 และ

พันธกรณีหรือข้อริเริ่มของสาขาตา่ง ๆ และกฎระเบียบต้องมีความโปร่งใส โดยค านึงถึง

ผู้ใช้กฎระเบียบให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง 

  (4) สนับสนุนความรว่มมือด้านกฎระเบียบในภูมิภาค กฎระเบียบตอ้งอาศัย

ความรว่มมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการปรับประสานกฎเกณฑ์รว่มกันระหว่าง

ภาครัฐ หน่วยงานผู้ก ากับดูแลกฎระเบียบและหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลนั้น 
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รวมทั้งองคก์รระหว่างประเทศ ในบริบทของอาเซียน จะอาศัยความร่วมมือและการ

ประสานงานระหว่างองค์กรรายสาขาหรือหน่วยงานของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง 

  (5) สร้างการมีสว่นร่วมระหว่างกลุม่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย มกีารวางแนว

ทางการสร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการออกกฎระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

  (6) มกีารทบทวนความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตอ้งมี

ระบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกฎระเบียบหลังมีผลบงัคับใช้อย่างสม่ าเสมอ 

และภายหลังการประเมินผลควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบตามความเหมาะสม เพ่ือ

น าไปสู่การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน 

 

แตง่ตัง้ 

22. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบั

ทรงคณุวฒุ ิ(กระทรวงแรงงาน) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายศกัดิส์กล 

จนิดาสวสัดิ ์รองอธิบดกีรมการจัดหางาน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน 

(นักวชิาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแตว่ันที ่

3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบรูณ ์ทั้งน้ี ตัง้แต่วันทีท่รงพระ

กรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   

 

23. เรือ่ง การแตง่ตัง้ผูท้ีจ่ะด ารงต าแหนง่กรรมการรา่งกฎหมายประจ า (นกักฎหมาย

กฤษฎกีาทรงคณุวฒุ)ิ                (ส านกันายกรฐัมนตร)ี  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

แต่งตั้ง นายเชวง ไทยยิง่ ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนานักกฎหมายมหาชน (ผู้อ านวยการ

เฉพาะด้าน (นิตกิาร) สูง) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ

ร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมายกฤษฎกีาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตว่ันที ่3 เมษายน 2560 ซึ่งเปน็วันที่มีคุณสมบัติ

ครบถว้นสมบูรณ ์ทั้งน้ี ตั้งแต่วันทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น

ต้นไป   

 

24. การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (สงักดักระทรวงการตา่งประเทศ) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแตง่ตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกดักระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังน้ี  

  1. นายธนา เวสโกสทิธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงโรม 

สาธารณรัฐอิตาลี ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดกีรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  

   2. นายเชดิช ู รกัตะบตุร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ด ารง

ต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาล ี 
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  3. นายดามพ ์บญุธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุง

พนมเปญ ราชอาณาจกัรกัมพูชา ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน

เอกอัครราชทตู ณ กรงุราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก  

  4. นางสาววนัทนยี ์วพิธุวงศส์กลุ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงฮานอย สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน

เอกอัครราชทตู ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้เกษียณอายรุาชการ ซึง่การแต่งตั้งข้าราชการให้

ไปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตประจ าต่างประเทศตามข้อ 1. – 4. ไดร้ับความเห็นชอบ

จากประเทศผูร้ับ  

 

 

25. เรือ่ง แตง่ตัง้ผูแ้ทนพิเศษของรฐับาลและเลขานกุารผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใน

ฐานะส านักงานเลขานกุารคณะกรรมการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เสนอ การแก้ไของค์ประกอบผูแ้ทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แก้ไของค์ประกอบ

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที ่14 ธันวาคม 

2560 ดังนี ้ 

  ต าแหน่งผูแ้ทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานกุารผู้แทนพิเศษของรฐับาล  

  เดมิ นายพรชาต บุนนาค เป็น นายฉัตรพงศ ์ฉัตราคม  

 

26. เรือ่ง แตง่ตัง้ผูแ้ทนกองทพัอากาศเปน็กรรมการในคณะกรรมการก ากบัส านกังาน

การบนิพลเรอืนแหง่ 

ประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศ

เอก ภานพุงศ ์เสยยงคะ ผูแ้ทนกองทัพอากาศ (ซึ่งไดร้ับการเสนอชื่อจากกองทัพอากาศ) 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายรุาชการ 

เมื่อวันที่ 1 ตลุาคม 2561 ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่10 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 

27. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการสง่เสรมิและก ากบัธรุกจิ

โรงแรม  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส่งเสรมิและก ากับธุรกิจโรงแรม จ านวน 5 คน แทน

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสองป ีดังน้ี  
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    1. นายปกอนันท ์โลหะภัณฑ์สมบรูณ ์ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิโรงแรม 

ประเภท 1  

   2. นายสิทธิพร หาญญานันท์    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิโรงแรม 

ประเภท 2  

  3. นายเทียนประสิทธ์ิ ไชยภทัรานันท ์ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิโรงแรม 

ประเภท 3       4. นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจติร   กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิโรงแรม ประเภท 4  

  5. นายสมคิด ใจยิ้ม     กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านโรงแรม  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 10 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทย

ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและก ากบัธุรกิจ

โรงแรมในครั้งต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามนยัมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่

กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  

 

28. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาตแิทนต าแหนง่ทีว่า่งลง 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาตแิทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 คน ดังน้ี  

  1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้อง  นายทศพร ศริสิมัพนัธ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

   2. ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมิใช่ข้าราชการ นายชาญศลิป ์ตรนีชุกร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

  โดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่องกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึ่ง

ได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่10 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป  

 

29. เรือ่ง แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการบรหิาร

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอแต่งตัง้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เดิมที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี ในวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2561 ดังน้ี 

  1. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย     ประธานกรรมการ  

  2. รองศาสตราจารย์จริุตม ์ศรรีัตนบลัล ์   กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิ  

  3. ศาสตราจารย์ดวงมณี เลาหประสิทธิพร    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

  4. นายธีรพล โตพันธานนท์   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
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  5. นาวาตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน ์  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

  6. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

  7. นายพีรพล สทุธิวิเศษศักดิ์    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

  8. นางสาวศศดิศ ชชูนม์      กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   

  

 

…………………….. 


