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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาเป็น  เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลาํดับรอง  กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ            
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้รา่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน  นับต้ังแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  2. กําหนดให้เพ่ิมบทนิยามศัพท์คําว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เพ่ือให้มีหน้าที่และอํานาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
  3. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการควบคุมทางทะเบียน และ                
ให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์               
โดยกําหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น  
  4. กําหนดโทษสําหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิน่  
  5. กําหนดให้เพ่ิมอํานาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียม              
ท้ายพระราชบัญญัติ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  

  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น  
 

และข้อสังเกต... 
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และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ                     
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนด   ให้มกีฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยกําหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  ทําหน้าที่กําหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพ่ือกําหนดทิศทางและ
นโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศและประชาชน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งกํากับดูแล หน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการดําเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจน 
ทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างเอกภาพในทางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดทําบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี  
อันสอดคล้องกับมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้รฐัดําเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสทิธิภาพอย่างทั่วถึง  และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้าน
การศึกษา  สาธารณสุข  และสวัสดิการที่มีคณุภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนเป็นไปตามแผนการ 
ปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขซึ่งกําหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้ม ี
การอภิบาลระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพการดําเนินงานด้านสุขภาพ 
ของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 13 เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาการชําระหนีเ้งินกู้กองทุนอ้อยและน้าํตาลทราย  

เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังน้ี 

  1. รับทราบการปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชําระหน้ีจากเดิมต้องชําระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
ออกไปอีกเป็นเวลาประมาณ 5 ปี เพ่ือใหส้อดคล้องกับแหล่งรายได้เพ่ือการชําระหน้ีที่ชัดเจนต่อไป ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณานําเงินของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
ที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะนําสง่เข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายมาใช้เพ่ือการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นลําดับแรก 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด 
  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง                  
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมช้ีแจงทําความเข้าใจกับบราซลิเก่ียวกับการดําเนินนโยบาย
เก่ียวกับอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตาม 
ที่ไทยเคยแจ้งไว้กับบราซิล 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่... 
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วาระที่ 14 เรือ่ง ขออนุมัติปรับเปลีย่นกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน 

ภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้ 

กรมปศุสัตว์ดําเนินกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผน่ยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ 
7,196 ราย โดยสนับสนุนแผน่ยางปูพ้ืนรายละ 4 แผ่น รวม 28,784 แผน่ ซึ่งกรมปศสุตัว์ได้ดําเนินการจัดซื้อ
แผ่นยางปูพ้ืนไว้เรียบร้อยแล้ว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กษ. (กรมปศุสัตว์) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 จากสํานักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 
114,314,500 บาท และได้ดําเนินโครงการแล้ว 
  2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอก ในกลุ่มเกษตรกร 
เลี้ยงโคขุน กิจกรรมย่อยที่ 2 แผ่นยางธรรมชาติปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการส่งออก เกษตรกรย่ืนความจํานงเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1,173 ราย ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 4,112 ราย (จากจํานวนเป้าหมาย 5,285 ราย) 
เน่ืองจากกรมปศุสัตว์ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพ่ือการส่งออก เป็นเกษตรกร
รายย่อย (กรมปศุสัตว์แจ้งว่า กรมปศสุัตว์มุง่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคขุนให้เกษตรกรรายย่อย
เป็นหลัก) ซึ่งสว่นใหญ่จะขาดกําลังซื้อ โดยกิจกรรมน้ีเกษตรกรต้องซื้อแผน่ยางปูพ้ืนคอกสมทบ รายละ 3 แผ่น 
แผ่นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไม่เห็นความสําคัญของการใช้แผ่นยาง 
ปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ รวมท้ังไม่มตัีวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม จงึไม่มั่นใจว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้แผ่นยาง
คงเหลือจากการดําเนินการ 28,784 แผ่น     
  3. กรมปศสุัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความเสยีหายต่อทางราชการ จึงได้จัดทํา
โครงการกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ด้วย
การสนับสนุนแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ ในส่วนที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อแลว้ ตามกิจกรรมย่อยแผ่นยางธรรมชาติ 
ปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการส่งออก แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 28,784 แผน่ [จัดซื้อ
แผ่นยางรวม 36,995 แผ่น – (เกษตรกรย่ืนความจํานง 1,173 รายxรัฐสนับสนุนรายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นว่า ในระยะ
ต่อไป หน่วยงานภาครัฐจําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนและแนวทางการใช้ยางพาราเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างกลไกการดูดซับปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศให้มี 
ความต่อเน่ือง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรือ่ง โครงการเงนิช่วยเหลือเกษตรกรชาวไรอ้่อยเพื่อซ้ือปจัจัยการผลิต 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกร 

ชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให้ อก. (สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย) ขอรับจัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ทั้งน้ี ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  ที่ กค. อนุมัติให้
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

ทั้งน้ี... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

2 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 13 ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559

14 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)

16 โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซ้ือปัจจัยการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.thg,                                                                เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 
 
  วันน้ี (10 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
    การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย สําหรับ 
    โครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)  
  4.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการกํากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
    พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเคร่ืองหมาย 
    แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ
    ของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. 
    และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
    ชุมชน พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามส่งออกและนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ 
    ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  11.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษี 
    เก่ียวกับสํานักงานใหญ่)  
  12.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
    และร่างพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเงินกู้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย เพ่ือช่วยเหลือ
    ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
    ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม  
    ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง  
    (พ.ศ. 2559 – 2567)  
  16.  เรื่อง  โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต  
 

ต่างประเทศ 
  17.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการจัดทําร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับ 
    กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรือ 
    พาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  18.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
    เอเปคประจําปี 2561  
  19.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยาน 
    ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของ 
    อากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident   
    Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  20.   เรื่อง  การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
    (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)  
  21.   เรื่อง   การให้ความเหน็ชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

แต่งต้ัง 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา  
    (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ) 
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  25.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข
    ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบิน
    พลเรือนแห่งประเทศไทย 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น  
เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง  กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ            
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน  นับต้ังแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   
  2. กําหนดให้เพ่ิมบทนิยามศัพท์คําว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เพ่ือให้มีหน้าที่และอํานาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
  3. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการควบคุมทางทะเบียน และ                 
ให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์                 
โดยกําหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น  
  4. กําหนดโทษสําหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  
  5. กําหนดให้เพ่ิมอํานาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียม              
ท้ายพระราชบัญญัติ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น                 
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ                 
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด   
ให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
เป็นคณะกรรมการระดับชาติ  ทําหน้าที่กําหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพ่ือกําหนดทิศทางและนโยบายหลักด้าน
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สุขภาพของประเทศและประชาชน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ัง
กํากับดูแล หน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการดําเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ระบบสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างเอกภาพในทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดทําบริการ
สาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี  อันสอดคล้องกับมาตรา 55 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้รัฐดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง  และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และสวัสดิการ             
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขซึ่งกําหนดให้มี
การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้มีการอภิบาลระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้ระบบสุขภาพ               
ของประเทศมีเอกภาพการดําเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย 
สําหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา    
  กําหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ฯ กรณีการซื้อขาย
ที่ ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย สําหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี                 
เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการกํากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกํากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานอัยการสูงสุด  สํานักงาน คปภ. และสํานักงาน ก.ล.ต.   ไปประกอบการพิจารณาด้วย และ
ให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2560 และ 6 มิถุนายน 
2560) เก่ียวกับการอ้างบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดคํานิยาม “ผู้ให้บริการทางการเงิน”  หมายความว่า ผู้ให้บริการทางการเงินประเภท                
ให้สินเช่ือ ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือและผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนตามที่กําหนดใน             
พระราชกฤษฎีกา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารหรือ                 
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สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน  และผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ  
  2. กําหนดให้มี “คณะกรรมการกํากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน” ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง               
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายการกํากับและส่งเสริม ตลอดจนกํากับดูแลประกอบกิจการ
ทางการเงิน  
  3. กําหนดให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินขึ้นเป็นหน่วยงานของ 
รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับ ส่งเสริม และ
พัฒนาการประกอบกิจการของผู้ให้บริการทางการเงินตามนโยบาย  มติ หลักเกณฑ์  เง่ือนไข และแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการกํากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินกําหนด ทั้งน้ี ให้สํานักงานมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียงและจะต้ังสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได้ 
  4. กําหนดให้กิจการของสํานักงานฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
  5. กําหนดให้ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประกอบด้วย เงินประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติน้ี เงินและทรัพย์สินที่มี    
ผู้อุทิศให้ และดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน ทั้งน้ี บรรดารายได้ทั้งปวงที่สํานักงานฯ ได้รับ
จากการดําเนินงานในปีหน่ึง ๆ ให้ตกเป็นของสํานักงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงาน โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน   
  6. กําหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเช่ือจะกระทําได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการฯ  

 7. กําหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือต้องขึ้นทะเบียนเป็น                
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือกับสํานักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการ
ประกอบธุรกิจ 
  8. กําหนดให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการฯ มีอํานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเช่ือ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเช่ือรายน้ันไม่
ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกําหนด กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอํานาจ
ในการจัดการของผู้ให้บริการทางการเงินมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติน้ี หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกําหนดหรือตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือกระทําความผิดซ้ําอีกจนเป็นเหตุให้เช่ือได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการโดยรวม หรือต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
  9. กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง  จํานวนสามคนประกอบด้วย                
ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงาน  และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ                
มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง   
  10. กําหนดโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้ขึ้นทะเบียนต้องระวางโทษปรับ            
ไม่เกิน 100,000 บาท และผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศกําหนด               
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท  
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  11. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญาตและผู้ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  12. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์  และผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อให้เช่าแบบ                
ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ในวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้  หากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปให้ย่ืนคําขออนุญาต
หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณีต่อสํานักงานฯ ภายใน 120 วัน และในวาระเร่ิมแรกให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่สํานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันชีวิต 
   1.2 แก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต กรณีบุคคลล้มละลาย
ทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี
อํานาจประกาศกําหนดหลักสูตร วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิต 
   1.3 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกันชีวิตให้มีความเหมาะสม
และชัดเจนย่ิงขึ้น กําหนดหน้าที่และความรับผิดของนายหน้าประกันชีวิตและกําหนดให้นายหน้าประกันชีวิตทั้งนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาท่ีมีการช้ีช่องหรือจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิต 
   1.4 กําหนดอํานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 
   1.5 กําหนดเหตุและขั้นตอนในการดําเนินการการพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต 
   1.6 กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คําสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 
   1.7 กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
   1.8 กําหนดบทเฉพาะกาล ดังน้ี 
    1.8.1 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต                
ที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ 
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    1.8.2 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายลําดับรอง 
    1.8.3 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  2. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.1 กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 
   2.2 กําหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่าน้ัน กําหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย กําหนดอายุใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในการอุทธรณ์คําสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ 
   2.3 เพ่ิมกรณีบุคคลล้มละลายทุจริตเป็นลักษณะต้องห้ามและกําหนดให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจประกาศกําหนดเก่ียวกับการได้รับการศึกษา
วิชาประกันวินาศภัย 
   2.4 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความ
เหมาะสมและชัดเจนย่ิงขึ้น 
   2.5 กําหนดอํานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
   2.6 กําหนดเหตุและขั้นตอนการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย 
   2.7 กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คําสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 
   2.8 กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
   2.9 กําหนดบทเฉพาะกาล ดังน้ี 
    2.9.1 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีผู้ประเมินวินาศภัยที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปอีกหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
    2.9.2 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ออก
ใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ 
    2.9.3 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายลําดับรอง 
    2.9.4 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 2. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา                
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาธรณีวิทยาและสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม                 
เป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
 
7. เรื่อง ร่างกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตเพ่ิมเติม เป็น 5 ประเภท คือ (1) แสตมป์สุราสําหรับสุราที่
ผลิตในราชอาณาจักร (2) แสตมป์สุราสําหรับสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร (3) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (4) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอ่ืนที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกา
แรต ขนาดบรรจุตํ่ากว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุต้ังแต่ 20 กรัม ขึ้นไป และ (5) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์
ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 3 พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่าง
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. เป็นการกําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
โอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อสําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ทั้งน้ี เฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ควบ
รวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยต้องดําเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และต้องดําเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….                
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม               
โดยกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 เพ่ือกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ จากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินระยะที่ 3 ดังน้ี  
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   2.1 การโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อสําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยที่
ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ทั้งน้ี เฉพาะ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ควบรวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ต้องดําเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องดําเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ใน
ระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ครั้งละ 50 บาท  
   2.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากข้อ 2.1 ครั้งละ 100 บาท  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังน้ี  

 
ประเภทค่าธรรมเนียม 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบญัญัติ  

ฉบับละ/บาท 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ตามร่างกฎกระทรวง  

ฉบับละ/บาท 
1. ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

5,000 1,500 

2. ค่าต่ออายุใบอนุญาต  2,500 1,000
3. ค่าหนังสือรบัรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

500 200 

4. ค่าใบแทนใบอนุญาต  500 200
 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนํา
ผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมา
จากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่า  
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) น้ัน เป็นการต่ออายุมาตรการลงโทษทาง
อาวุธและยุทโธปกรณ์ต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และมาตรการห้ามนําเข้าถ่านไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
   2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
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ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพ่ือต่ออายุมาตรการควํ่าบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  
   2. กําหนดบทนิยามคําว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และคําว่า “ข้อมติ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
หน่วยงานที่ดําเนินการ  
  3. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย และกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย บุคคลหรือองค์กรตามท่ีกําหนดไว้ในข้อมติ (บุคคลและองค์กรรวม 14 ราย เช่น ABUBAKER, SHARIFF, 
AHMED, ฯลฯ) ยกเว้นการส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติ 
รวมถึงคณะผู้แทนให้ความช่วยเหลือของสหประชาชาติในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ตามท่ีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียได้ร้องขอ ซึ่งได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติแล้ว                 
การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพ่ือการพัฒนากองกําลังรักษาความม่ันคงแห่งชาติของสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนโซมาเลีย และ
การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพ่ือนําไปใช้ในด้านมนุษยธรรม  
  4. กําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้า                
ที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร  
 
11. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเก่ียวกับสํานักงานใหญ่)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการ
ภาษี ROH 1 และ ROH 2 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IHQ  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี  
ITC 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี  IBC ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรการภาษี
เก่ียวกับสํานักงานใหญ่ที่เป็นการยกเลิกมาตรการภาษีเก่ียวกับสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional  Operating  
Headquarters  หรือ ROH1) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH2)  สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  (International 
Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading Center หรือ ITC)  รวมท้ัง
ออกมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ 
IBC)  มาทดแทน ซึ่งสอดคล้องกันกับโครงการ BEPS  ของ OECD  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Inclusive 
Framework on Base Erosion and Profit Shifting ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
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อันมีผลทําให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีโดยต้องยกเลิกและปรับปรุงมาตรการทางภาษีทั้งหมดที่มีลักษณะ
เป็นการกัดกร่อนฐานภาษีของประเทศอ่ืน   
 
12. เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
สํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง
พระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ทีส่าํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ   
  3. ให้ยุติการดําเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังปรับปรุงกลไกในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใ์หชั้ดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   2. ร่างพระราชบัญญัติสํานกังานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็นการ
ปรับปรุงสถานะและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพ่ือให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู              
การผลิตปี 2558/2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังน้ี 
  1. รับทราบการปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชําระหน้ีจากเดิมต้องชําระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเป็น
เวลาประมาณ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแหล่งรายได้เพ่ือการชําระหน้ีที่ชัดเจนต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณานําเงินของกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายท่ีมีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะ
นําส่งเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายมาใช้เพ่ือการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นลําดับแรก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามพันธกรณี
ภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด 
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  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง                 
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมช้ีแจงทําความเข้าใจกับบราซิลเก่ียวกับการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตามท่ีไทยเคยแจ้งไว้
กับบราซิล 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560               
(งบกลาง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้กรมปศุสัตว์ดําเนิน
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ 7,196 ราย โดยสนับสนุน
แผ่นยางปูพ้ืนรายละ 4 แผ่น รวม 28,784 แผ่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการจัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืนไว้เรียบร้อยแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กษ. (กรมปศุสัตว์) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ปี 2560 จากสํานักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 รวมท้ังสิ้น 114,314,500 บาท และได้
ดําเนินโครงการแล้ว ดังน้ี 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
1. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
เพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 

- จัดซื้อถุงมือตรวจโรคให้อาสาปศุสัตว์ จํานวน 50,000 ราย รายละ 1 กล่อง 
ขณะน้ีดําเ นินการจัดซื้ อ เรียบร้อยแล้ว  กําหนดส่งมอบเสร็จสิ้นไม่ เ กิน 
26 กันยายน 2561 
- จัดหาแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ให้อาสาปศุสัตว์ จํานวน 500 ราย รายละ 4 แผ่น 
เสร็จสิ้นแล้ว 

กิจกรรมย่อยที่ 2  
เปลี่ ยนยางรถแทรกเตอร์  
ในหน่วยงานรัฐ 

- เปลี่ยนยางล้อรถแทรกเตอร์ในหน่วยงานรัฐ จํานวน 50 คัน เสร็จสิ้นแล้ว  
(มีการปรับเปลี่ยนจํานวนเป้าหมายตามราคาที่แท้จริง) 

2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
แ ผ่ น ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ปู พ้ื น  
รถขนส่งปศุสัตว์ 

- จัดหาแผ่นยางปูพ้ืนรถขนส่งปศุสัตว์ 100 คัน จํานวน 560 แผ่น เสร็จสิ้นแล้ว 

กิจกรรมย่อยที่ 2 
แ ผ่ น ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ปู พ้ื น  
คอกโคขุนเพ่ือการส่งออก        

- จัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการส่งออก (ในส่วนของงบกลาง) เป้าหมาย
เกษตรกร จํานวน 5,285 ราย รายละ 7 แผ่น รวม 36,995 แผ่น  
(ไม่ได้ดําเนินการในส่วนของงบเหลือจ่าย เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ)  

  2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอก ในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 
กิจกรรมย่อยที่ 2 แผ่นยางธรรมชาติปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการส่งออก เกษตรกรยื่นความจํานงเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
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1,173 ราย ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 4,112 ราย (จากจํานวนเป้าหมาย 5,285 ราย) เน่ืองจากกรมปศุสัตว์ได้
ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพ่ือการส่งออก เป็นเกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสัตว์แจ้งว่า 
กรมปศุสัตว์มุ่งสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคขุนให้เกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก) ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดกําลัง
ซื้อ โดยกิจกรรมน้ีเกษตรกรต้องซื้อแผ่นยางปูพ้ืนคอกสมทบ รายละ 3 แผ่น แผ่นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน                 
7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไม่เห็นความสําคัญของการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ รวมทั้งไม่มีตัวอย่าง                 
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม จึงไม่มั่นใจว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้แผ่นยางคงเหลือจากการดําเนินการ 28,784 แผ่น     
  3. กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงได้จัดทําโครงการ
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ด้วยการสนับสนุน
แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ ในส่วนที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อแล้ว ตามกิจกรรมย่อยแผ่นยางธรรมชาติปูพ้ืนคอกโคขุน                 
เพ่ือการส่งออก แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 28,784 แผ่น [จัดซื้อแผ่นยางรวม 36,995 
แผ่น – (เกษตรกรยื่นความจํานง 1,173 รายxรัฐสนับสนุนรายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจําเป็นที่
จะต้องจัดทําแผนและแนวทางการใช้ยางพาราเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือสร้างกลไกการดูดซับปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศให้มีความต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 
1. โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
กิจกรรมย่อย  : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศสําหรับภาคปศุสัตว์ให้มากขึ้น 
2.2 เพ่ือสร้างฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิต 
2 .3 เ พ่ือส่ ง เสริมการพัฒนาศักยภาพ  สร้ างขวัญและกําลั ง ใจแก่อาสาปศุสัต ว์  
ผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ 
2.4 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ กษ. ในการพัฒนาศักยภาพอาสาเกษตร 

3. วิธีดําเนินการ สนับสนุนแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อแล้วให้อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือการ
สาธิต รายละ 4 แผ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย  อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี และมีความเสียสละทุ่มเททํางานให้กับราชการ จํานวน 7,196 
คน (7,196 คนxรายละ 4 แผ่น = 28,784 แผ่น) จากจํานวน ผู้ที่ปฏิบัติงานท่ัวประเทศ 
จํานวน 53,607 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
4.1 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.2 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี มีความเสียสละทุ่มเทการทํางานช่วยเหลือราชการ  
กรมปศุสัตว์ 
4.3 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ ต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ 
แกะ ต้ังแต่ 10 ตัวขึ้นไป 
4.4 มีคอกหรือโรงเรือนสําหรับเลี้ยงโคนม/โคเน้ือ/กระบือ/แพะ หรือแกะ ที่แข็งแรง 
ปลอดภัย พ้ืนคอกมีความเหมาะสมในการใช้แผ่นยางปูพ้ืน โดยผ่านการพิจารณา  
ของปศุสัตว์อําเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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4.5 ยินดีเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ 
เพ่ือส่งเสริมและขยายผลการใช้ยางพาราในประเทศ 
4.6 อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับคัดเลือกต้องไม่ซ้ําซ้อนกับรายที่เคยได้รับแผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์  
ไปแล้ว (รายละ 4 แผ่น)                  

5. ระยะเวลา 
ดําเนินโครงการ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

6. งบประมาณ ใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อไว้แล้ว จํานวน 28,784 แผ่น (งบประมาณ  
แผ่นละ 2,500 บาท รวม 71.96 ล้านบาท)

 
15. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผน
แม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการการดําเนินโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 
และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยอนุมัติวงเงินลงทุนรวมของโครงการรวม 9,872.119 ล้านบาท และรัฐบาล
สนับสนุนการชดเชยดอกเบ้ียตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2.15 ต่อปี ในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เห็นควรนํารายได้จากค่าเช่ามาชําระคืนเงินต้นและค่าดอกเบ้ียต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
สําหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงิน
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดย กค.เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ และให้ กคช. พิจารณาใช้เงินรายได้
ของ กคช. สําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดินและค่าจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับการยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี ในการดําเนินโครงการในแต่ละระยะ ให้ดําเนินการได้ต่อเมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว   
   2. เห็นชอบในหลักการเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดิน โดยปรับเกล่ียจากกรอบงบประมาณ 
จํานวน 35,754.25 ล้านบาท ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการ
บริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มี
หน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามท่ี พม. เสนอ ดังน้ี  
   2.1 กรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการรื้อย้ายตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมือง
ชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแต่ละระยะ ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถย่ืนคําร้องขอรับ
สิทธิเช่าอาคารพักอาศัยได้ ตามเกณฑ์ที่ กคช. กําหนด  
   2.2 กรณีที่มีผู้ขอรับค่าชดเชยสิทธิ เกินกว่ากรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตาม
แผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให้ กคช. สามารถปรับเกล่ียระหว่างรายการ 
ภายใต้กรอบลงทุน 35,754.25 ล้านบาท ตามท่ีได้รับอนุมัติไว้  
    2.3 การเข้าอยู่อาศัยโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1-4 หากมีกรณีต้อง
ดําเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่ไม่กระทบสาระสําคัญตามแผนแม่บทโครงการ
ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ให้คณะกรรมการ กคช. 
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ  
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  3. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  
  1. ความคืบหน้าอาคารพักอาศัยแปลง G ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 28 ช้ัน จํานวน 334 หน่วย มีขนาด
ห้องพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน                 
ทุกประการ และจะเริ่มรื้อย้ายชาวชุมชนที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน
ผู้อยู่อาศัยได้ย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบร้อยแล้ว  
   2. การดําเนินงานตามแผนรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม กคช. ได้พิจารณาและจัดทํารายละเอียดโครงการ
ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ 
กคช. ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุม กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
  3. โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 6,212 หน่วย 
เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพ้ืนที่ราชพัสดุของ กค. 
โดย กคช. เป็นผู้ใช้ที่ดินเพ่ือจัดทําโครงการรวม 40.57 ไร่ โดยจะเร่ิมภายหลังการย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 
18 – 22 ซึ่งเป็นพ้ืนที่สําหรับก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 2 เข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ในทุกระยะได้วางแผนให้แต่
ละอาคารเดิมมีการร้ือย้ายเพียงคร้ังเดียว คือสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ จึงทําการย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นตึก เพ่ือให้ชาว
ชุมชนดินแดงไม่ต้องย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราวระหว่างดําเนินการก่อสร้าง สําหรับโครงการฯ รองรับผู้อยู่อาศัย
เดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ช้ัน จํานวน 10 อาคาร รวมจํานวนหน่วยพักอาศัย 6,212 
หน่วย โดยทุกระยะมีขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร  
 
16. เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซ้ือปัจจัยการผลิต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการ
ผลิต ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให้ อก. (สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย) ขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500 
ล้านบาท ทั้งน้ี ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ที่ กค. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  ทั้งน้ี  ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด และให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดต้ังกลไกในการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินนโยบายของหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรให้เป็นไปตาม
พันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก  
  สาระสําคัญของเร่ือง  

1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและ 
นํ้าตาลทรายในระยะยาวได้อย่างย่ังยืน  สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเพ่ิมมูลค่าอ้อย
และน้ําตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง   
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การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายทั้งระบบ ส่งผลให้ระบบอ้อยและ
นํ้าตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น  โดยเฉพาะการยกเลิการกําหนดโควตาน้ําตาล และยกเลิก
การกําหนดราคาจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
(160 บาท /ตันอ้อย)  และขณะน้ีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบใหม่  ซึ่งมีระยะเวลาสองปี (ฤดูการผลิตปี 
2560/2561  และปี 2561/2562)  ซึ่งยังคงต้องดําเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการ
ระบบอย่างต่อเน่ือง และจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกตกตํ่าต่อเน่ืองมากว่า 2 ปี  โดยเฉพาะ
ราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 680 บาท/ตันอ้อย  ซึ่งตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกตํ่าและระบบใหม่สามารถ
เข้ามาแทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทําโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัย 
การผลิต  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ี  โดยเฉพาะ
ชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและผู้บริโภคภายในประเทศ สรุปได้ดังน้ี  

1) วิธีดําเนินงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือนําไปจัดหาปัจจัยการผลิต 
ที่จําเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย และเป็น
คู่สัญญากับโรงงาน หรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จํานวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันอ้อยละ
ไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย  โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงิน
ช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง  สําหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จะต้อง
แสดงบัญชีรายช่ือชาวไร่รายย่อยที่อยู่ในสังกัด พร้อมจํานวนตันอ้อย  เพ่ือที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดังกล่าวโดยตรง 

2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562 
 

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดทําร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐ
อินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ให้ กห. จัดทําความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  2. ให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  ทั้งน้ี ให้ กห. รับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง กห. รายงานว่า กองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียได้ร่วมกัน
พิจารณาและเห็นชอบร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพ่ือกําหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างความตระหนักรู้
สถานการณ์ทางทะเลและสนับสนุนการป้องกันการกระทําผิดกฎหมายในทะเล โดยข้อมูลข่าวสารท่ีอ้างถึงในความ          
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ตกลงฉบับน้ีจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีช้ันความลับ (เปิดเผยได้) ที่เก่ียวข้องกับเรือพาณิชย์เท่าน้ันและเฉพาะเรือที่ติดต้ังระบบ
รายงานตนอัตโนมัติ (AIS)]  ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการแลกเปลี่ยน เช่น ฝ่ายรับจะนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากฝ่าย
ให้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและไม่นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจะกระทําผ่าน
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ คําพูด การมองเห็น การเขียน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ลง
นามและสิ้นสุดลงโดยความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่จะทํา
การแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและการตกลงกันระหว่างสองฝ่ายโดยจะหารือและจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานแยก
ต่างหากภายหลังจากที่ร่างความตกลงฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งน้ี ร่างความตกลงฯ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทําความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
แล้ว และมีกําหนดจะลงนามในร่างความตกลงฯ ในห้วงเวลาที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารเรือ
สาธารณรัฐอินเดียมีกําหนดการเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2561  
 
18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจําปี 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจําปี 
2561 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมเพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ หรือให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ กค. สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจําปี 2561 เป็น
การแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินการคลังระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคใน 4 
ประเด็นสําคัญ คือ (1) การเร่งรัดการลงทุนและระดมทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Accelerating Infrastructure 
Development and Financing) (2) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Advancing Financial 
Inclusion) (3) การผลักดันความร่วมมือด้านภาษีและความโปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation 
and Transparency)  และ (4) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan)  ซึ่งการดําเนินการตาม
ร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกเอเปคให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  
  สําหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์กับสมาชิกเอเปค 
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19.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway 
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway 
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  2. อนุมัติให้ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (พลตํารวจเอก 
วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ คค. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  โดยจะมีการลงนามในระหว่างการประชุม Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident 
Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ สํานักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศประจําภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561  
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยด้านการบินและ  
การประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมการสอบสวนระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือภายในขอบเขต              
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายของประเทศ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. การให้การสนับสนุนการสอบสวนตามที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดร้องขอตามความเหมาะสมและ             
ทรัพยากรท่ีมี 
  2. การให้ความเช่ียวชาญและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการสอบสวนตามความเหมาะสม                 
และทรัพยากรท่ีมี 
  3. การให้โอกาสในการสังเกตการณ์การสอบสวน 
  4. การให้โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการสอบสวนเมื่อสามารถกระทําได้ 
  5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับเทคนิค วิธีการ มาตรฐานและข้ันตอนการสอบสวนเฉพาะทาง 
ตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต 
  6. การร่วมมือพัฒนา เทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวน 
  7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ด้านการสอบสวนและการปฏิบัติ และการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต 
  8. การส่งเสริมให้สาธารณะเกิดความเข้าใจเรื่องความเป็นอิสระของการสอบสวนอุบัติเหตุ 
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20.  เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London 
Conference on the Illegal Wildlife Trade)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อเอกสาร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี  
   1.1 ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Declaration 
on  Illegal Wildlife Trade)  พ.ศ. 2557 (ปฏิญญาลอนดอนฯ) 
   1.2 แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Kasane Statement 
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณ์คาซาเนฯ) 
   1.3 แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Hanoi Statement 
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณ์ฮานอยฯ)  
   1.4 ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิด
กฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุม
กรุงลอนดอนฯ) พร้อมร่างคํามั่นสัญญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างคํามั่น    
สัญญาฯ) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (ตามข้อ 1.1 – 1.4) 
  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้ ทส. 
สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
   สาระสําคัญของเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ สรุป ดังน้ี (1) ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืช
ป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2557  (2) แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3) 
แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2559 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงระดับและผลกระทบจาก
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย กรอบการดําเนินงานระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การให้คํามั่น
และเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการดําเนินการ เช่น การขจัดตลาดที่มีการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมาย การสร้างกรอบทางกฎหมายและการยับย้ังที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ประเทศไทยยัง
ไม่ได้ร่วมให้การรับรอง เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร่าง
แถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พร้อมร่าง
คํามั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและเรียกร้องให้ประชาคมโลก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิด
กฎหมาย การสร้างพันธมิตรเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปิดตลาดที่สัตว์ป่าถูกค้าอย่างผิดกฎหมาย 
  ทั้งน้ี จะมีการรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 
2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งที่ 4 
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และการร่วมรับรองเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์สนับสนุน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและ               
พืชป่าที่ผิดกฎหมายร่วมกับประเทศต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของประเทศไทย 
 
21.  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยให้ความเห็นชอบเอกสารร่างหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
กฎระเบียบของอาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเอกสารร่างหลักการสําคญัเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน (The 
ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core Principles)  ที่คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ให้ความเห็นชอบ มีสาระไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  ร่างหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนา
แนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่ง
หลักการสําคญัเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียนไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่องค์กรรายสาขาและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการสําคัญเรื่อง GRP ของอาเซียน 
ประกอบด้วยหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ  
  (1) มีความชัดเจนของนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบเชิงสถาบัน กฎระเบียบต้องประกอบด้วย
เหตุผลทางนโยบายที่มีความชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค์ นอกจากน้ัน ต้องมีการระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานสนับสนุนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องกําหนดและให้อํานาจการกํากับดูแลที่ชัดเจน
และเหมาะสมสําหรับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ รวมไปถึงการกําหนดความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
  (2) สร้างประโยชน์โดยก่อให้เกิดต้นทุนและการบิดเบือนตลาดน้อยที่สุด กฎระเบียบต้องก่อให้เกิด
ต้นทุน ความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องน้อยที่สุด ทั้งน้ี ในบริบทของอาเซียนจะมุ่งเน้นให้การ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในภูมิภาคเกิดต้นทุนน้อยที่สุด 
  (3) มีความสอดคล้อง โปร่งใส และสามารถนําไปปฏิบัติได้ กฎระเบียบต้องไม่มีความซ้าํซ้อนหรือ
ขัดแย้งกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ ในบริบทของอาเซียน กฎระเบียบน้ันต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และพันธกรณีหรือข้อริเริ่มของสาขาต่าง ๆ และกฎระเบียบต้องมีความโปร่งใส โดยคํานึงถึงผู้ใช้
กฎระเบียบให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
  (4) สนับสนุนความร่วมมือด้านกฎระเบียบในภูมิภาค กฎระเบียบต้องอาศัยความร่วมมอืในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการปรบัประสานกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานผู้กํากับดูแลกฎระเบียบและ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลน้ัน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ในบริบทของอาเซียน จะอาศัยความร่วมมือ
และการประสานงานระหว่างองค์กรรายสาขาหรือหน่วยงานของประเทศสมาชิกที่เก่ียวข้อง 
  (5) สร้างการมสี่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือของ
กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกกฎระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหลักความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม 
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  (6) มีการทบทวนความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้องมีระบบประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกฎระเบียบหลังมีผลบังคับใช้อย่างสมํ่าเสมอ และภายหลงัการประเมินผลควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปสูก่ารยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน 
 

แต่งต้ัง 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นายศักด์ิสกล จินดาสวัสด์ิ รองอธิบดี
กรมการจัดหางาน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)                
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นายเชวง ไทยย่ิง 
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
24. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
   2. นายเชิดชู  รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี  
  3. นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก  
  4. นางสาววันทนีย์ วิพธุวงศส์กุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเ์สรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน
และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตาม
ข้อ 1. – 4. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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25. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แก้ไของค์ประกอบ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังน้ี  
  ตําแหน่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานกุารผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
  เดิม นายพรชาต บุนนาค เปน็ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม  
 
26. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนกองทัพอากาศเปน็กรรมการในคณะกรรมการกํากับสาํนักงานการบินพลเรือนแห่ง 
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ 
ผู้แทนกองทัพอากาศ (ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากกองทัพอากาศ) ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธรุกิจโรงแรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม จํานวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ
สองปี ดังน้ี  
    1. นายปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 1  
   2. นายสิทธิพร หาญญานันท์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 2  
  3. นายเทียนประสิทธ์ิ ไชยภัทรานันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 3    
   4. นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 4  
  5. นายสมคิด ใจย้ิม     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงแรม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมในคร้ังต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญติัให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คน ดังน้ี  
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  นายทศพร ศิรสิัมพนัธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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   2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  
  โดยให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดังน้ี 
  1. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย     ประธานกรรมการ  
  2. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. ศาสตราจารย์ดวงมณี เลาหประสิทธิพร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. นายธีรพล โตพันธานนท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นาวาตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักด์ิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8. นางสาวศศดิศ ชูชนม์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   
  
 

…………………….. 


