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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม .LC2  
ช้ัน 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. ….  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และข้อสังเกต
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลว้ส่ง 
ผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  
  4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดบทนิยามของ “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร  
ที่คํานึงและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุล  
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้ครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคลและองค์กร  
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนให้กับเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนทกุภาคสว่นที่เก่ียวข้องต้ังแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาด 
ตลอดจนกําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มสีิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ี และ
การดําเนินการอนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุน  
  3. กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ของ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน” รวมทั้งการกําหนดวิธีการคัดเลือก คณุสมบัติ และวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ประกอบการประชุม การปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดการประชุม  
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

4. กําหนด... 
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  4. กําหนดเป้าหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน และระยะเวลาดําเนินการ พร้อมทั้งระบบการติดตามประเมินผลและตัวช้ีวัด  
ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต ระบบมาตรฐาน
สินค้าเกษตร รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  
  5. กําหนดเก่ียวกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คาํนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกรและกลุม่เกษตรกร ในการจัดทําข้อเสนอหรือแนวทางการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน เสนอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ การแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืนและอํานาจหน้าที่ในการกําหนดจัดประชุมสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืน  
  6. กําหนดหลกัเกณฑ์ การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ย่ังยืนเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยให้สํานักงานมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและอยู่ในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน และการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานฯ  
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการจัดสรรเงินจากกองทุน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือมาสนับสนุนการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสญัญาขายฝากที่ดินเพื่อ 
การเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ โดยให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2560 [เรื่อง การเสนอแผนกรอบสาระสําคัญ และระยะเวลาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง] ทั้งน้ี ให้
กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแผนกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดทํากรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรอง ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 24 มกราคม 2560 แลว้ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น กําหนดสิทธิ 
และหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก กําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าพนักงานที่ดิน และกําหนดบทเฉพาะกาล 
เพ่ือรองรับความสมบูรณข์องสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทําไปแล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 

1. กําหนด... 
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  1. กําหนดบทนิยามของคําว่า “ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม” “ที่อยู่อาศัย” และ “รฐัมนตรี” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น  
  2. กําหนดให้การขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือทีอ่ยู่อาศัย ต้องใช้หลักเกณฑ์ทีกํ่าหนด
ไว้ตามพระราชบัญญัติน้ี และเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากน้ี 
กําหนดให้การทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับการตรวจสอบเน้ือหาของ
สัญญาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหากมีข้อตกลงเพ่ิมเติมเก่ียวกับขายฝากในภายหลัง ต้องได้รับการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและต้องนําไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะมีผลใช้บังคับ  
  3. กําหนดให้การทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย จะกําหนด
ระยะเวลาไถ่ที่ดินตํ่ากว่าหน่ึงปีมิได้ โดยการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ขายฝากที ่
จะไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาไถ่  
  4. กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผูข้ายฝาก ได้แก่  
      4.1 กําหนดให้ผู้ซื้อฝากมหีน้าที่แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝาก เพ่ือให้ผู้ขายฝากใช้สิทธิ 
ไถ่ถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราค่าสินไถ่ให้ชัดเจน หากไม่ได้กําหนดให้ไถ่ตาม
ราคาที่ขายฝาก  
      4.2 กําหนดให้ผู้ซื้อฝากสามารถเรียกหรอืรับประโยชน์ตอบแทนได้ กรณีที่ได้กําหนดสินไถ่
เท่ากับหรือตํ่ากว่าราคาขายฝากและผู้ขายฝากยังคงเป็นผู้ใช้ทรัพย์สินที่ขายฝาก  
      4.3 กําหนดให้ทรัพย์สินซึง่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ไถ่ต้ังแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชําระสินไถ่ 
และหากผูซ้ื้อฝากบอกปัดหรือหลีกเลี่ยง หรอืมีเหตุขัดข้องไม่อาจรับไถ่ได้ ให้ผูข้ายฝากวางสินไถ่ไว้ ณ สํานักงาน
วางทรัพย์  
      4.4 กําหนดให้ผู้ซื้อเดิม หรือทายาทของผู้ซื้อเดิม ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินน้ัน ใช้สิทธิในการไถท่รัพย์สินที่ขายฝาก  
      4.5 กําหนดเง่ือนไขมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กําหนด  
      4.6 กําหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายฝากจะต้องชําระให้แก่ผูซ้ื้อฝากเมื่อครบระยะเวลาไถ่ทรัพย์สิน
ที่ขายฝากตามสัญญา และให้ผู้ซื้อฝากในการส่งมอบทรัพย์สินที่ขายฝาก กําหนดสิทธิของผู้ขายฝากในการได้รับ
ทรัพย์สินที่ไถ่คนืไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้  
  5. กําหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่และอํานาจดังน้ี (1) ตรวจสอบเน้ือหาของสัญญาและ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนด (2) ช้ีแจงรายละเอียดของสัญญา 
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังให้คู่สัญญาทราบโดยละเอียด (3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด และกําหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มีอํานาจเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาให้ข้อมลู หรือให้จัดส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงได้  
  6. กําหนดให้การชําระเงินตามสัญญาขายฝากต้องกระทําต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยให้ 
เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบจํานวนเงินและเง่ือนไขในสัญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด และลงลายมือช่ือเป็นพยานในการรับเงินไว้เป็นสําคัญ หากมกีรณีที่ผูซ้ื้อฝากชําระเงิน
ให้แก่ผู้ขายฝากไม่ครบตามราคาขายฝากที่กําหนดไว้ ให้ถือว่าจํานวนเงินที่ผู้ขายฝากได้รับไปจริงเป็นราคาขายฝาก  
  7. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณข์องสัญญาขายฝากที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทําไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
  8. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณข์องสัญญาขายฝากที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทําไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งน้ี... 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือการเกษตรกรรม หรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. …. 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              เมื่อวันที่  18  กันยายน  2561  
 
  วันน้ี (18 กันยายน 2561)   เวลา 10.30 น  ณ ห้องประชุม  .LC2 ช้ัน 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
ครั้งที่ 7/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ 
    เกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  3.  เรื่อง  มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มรีายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ขอ้มูลจาก
    จํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีผู้รายได้น้อยได้ชําระ 
  4.  เรื่อง   ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพาน 
    เครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด 
  

ต่างประเทศ 
 
  5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
    การเงิน ฉบับที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
  7.   เรื่อง  ร่างปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans 
    Meeting) 2018   
  8.  เรื่อง   การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Nelson Mandela Peace   
    Summit ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73  
 

แต่งต้ัง 
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
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  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทน
    ประธานกรรมการผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แล้วส่งผลการ
ดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  
  4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดบทนิยามของ “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร ที่คํานึง
และรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุล เป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้ครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคลและองค์กร ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนให้กับเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้ังแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาด ตลอดจน
กําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน รวมท้ังกําหนด
คุณสมบัติของบุคคลผู้มสีิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ี และการดําเนินการอนุมัติ
การส่งเสริมและสนับสนุน  
  3. กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ของ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน” รวมทั้งการกําหนดวิธีการคัดเลือก คณุสมบัติ และวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ประกอบการประชุม การปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดการประชุม การแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
  4. กําหนดเป้าหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดําเนินการ พร้อมทั้งระบบการติดตามประเมินผลและตัวช้ีวัด ในการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  
  5. กําหนดเก่ียวกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คาํนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในการจัดทําข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน เสนอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชา
เกษตรกรรมย่ังยืนและอํานาจหน้าที่ในการกําหนดจัดประชุมสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืน  
  6. กําหนดหลกัเกณฑ์ การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้สํานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล
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และอยู่ในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน และการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานฯ  
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการจัดสรรเงินจากกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือมาสนับสนุนการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศยั 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรองที่ออก
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วนเสนอ โดยให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 [เรื่อง การเสนอ
แผนกรอบสาระสําคัญ และระยะเวลาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง] ทั้งน้ี ให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแผน
กฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดทํากรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 แล้วส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัยที่ไมเ่ป็นธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและ
ผู้ขายฝาก กําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าพนักงานที่ดิน และกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับความสมบูรณข์อง
สัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทําไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี  
  1. กําหนดบทนิยามของคําว่า “ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม” “ที่อยู่อาศัย” และ “รฐัมนตรี” เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น  
  2. กําหนดให้การขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือทีอ่ยู่อาศัย ต้องใช้หลักเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติน้ี และเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากน้ี 
กําหนดให้การทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับการตรวจสอบเน้ือหาของ
สัญญาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหากมีข้อตกลงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขายฝากในภายหลัง ต้องได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและต้องนําไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะมผีลใช้บังคับ  
  3. กําหนดให้การทําสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย จะกําหนดระยะเวลาไถ่
ที่ดินตํ่ากว่าหน่ึงปีมิได้ โดยการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ขายฝากที่จะไถ่ทรัพย์สินที่ขาย
ฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาไถ่  
  4. กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผูข้ายฝาก ได้แก่  
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   4.1 กําหนดให้ผู้ซื้อฝากมหีน้าที่แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝาก เพ่ือให้ผู้ขายฝากใช้สิทธิไถ่
ถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราค่าสินไถ่ให้ชัดเจน หากไม่ได้กําหนดให้ไถ่ตามราคาที่ขาย
ฝาก  
   4.2 กําหนดให้ผู้ซื้อฝากสามารถเรียกหรือรบัประโยชน์ตอบแทนได้ กรณทีี่ได้กําหนดสินไถ่
เท่ากับหรือตํ่ากว่าราคาขายฝากและผู้ขายฝากยังคงเป็นผู้ใช้ทรัพย์สินที่ขายฝาก  
   4.3 กําหนดให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูไ้ถ่ต้ังแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชําระสินไถ่ 
และหากผูซ้ื้อฝากบอกปัดหรือหลีกเลี่ยง หรอืมีเหตุขัดข้องไม่อาจรับไถ่ได้ ให้ผูข้ายฝากวางสินไถ่ไว้ ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์  
   4.4 กําหนดให้ผู้ซื้อเดิม หรือทายาทของผู้ซือ้เดิม ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินน้ัน ใช้สิทธิในการไถท่รัพย์สินที่ขายฝาก  
   4.5 กําหนดเง่ือนไขมิให้ใช้สทิธิไถ่ทรัพย์สินเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กําหนด  
   4.6 กําหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายฝากจะต้องชําระให้แก่ผู้ซื้อฝากเมื่อครบระยะเวลาไถ่ทรัพย์สิน
ที่ขายฝากตามสัญญา และให้ผู้ซื้อฝากในการส่งมอบทรัพย์สินที่ขายฝาก กําหนดสิทธิของผู้ขายฝากในการได้รับ
ทรัพย์สินที่ไถ่คนืไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้  
  5. กําหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่และอํานาจดังน้ี (1) ตรวจสอบเน้ือหาของสัญญาและเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนด (2) ช้ีแจงรายละเอียดของสัญญา สิทธิและหน้าที่
ของคู่สัญญา ขอ้ปฏิบัติและข้อควรระวังให้คู่สัญญาทราบโดยละเอียด (3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และกาํหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดบุคคล
หน่ึงมาให้ข้อมลู หรือให้จัดส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงได้  
  6. กําหนดให้การชําระเงินตามสัญญาขายฝากต้องกระทําต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยให้เจา้พนักงาน
ที่ดินตรวจสอบจํานวนเงินและเง่ือนไขในสญัญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และลงลายมือช่ือเป็นพยานในการรับเงินไว้เป็นสําคัญ หากมีกรณีที่ผูซ้ื้อฝากชําระเงินให้แก่ผูข้ายฝากไม่ครบ
ตามราคาขายฝากที่กําหนดไว้ ให้ถือว่าจํานวนเงินที่ผู้ขายฝากได้รับไปจริงเป็นราคาขายฝาก  
  7. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณข์องสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทําไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
  8. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณข์องสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทําไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบตัรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ขอ้มูลจากจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่มีผู้รายได้น้อยได้ชําระ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มรีายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ 
ข้อมูลจากจํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชําระจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคฯ โดยไม่รวมสินค้าและ
บริการที่มีภาษีสรรพสามิต สาํหรับการชําระราคาสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้า ประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอ่ืนที่จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเช่ือมต่อระบบ POS โดยร้านค้าดังกล่าวต้องส่งข้อมูลให้แก่
กรมบัญชีกลางผ่านระบบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พัฒนารองรับการทํางานน้ี แต่ข้อมูลจํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มี
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รายได้น้อยได้ชําระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยจะต้องเป็นข้อมูลต้ังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562  เท่าน้ัน  
                     2. ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลจากจํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผูม้ี
รายได้น้อยได้ชําระ เพ่ือนํามาประมวลผลคัดแยกจํานวนภาษีมูลค่าเพ่ิม รอ้ยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้
มีรายได้น้อยได้ชําระผ่านบัตรสวัสดิการแหง่รัฐไปจริงในแต่ละเดือน  โดยกันไว้ร้อยละ 1 ซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผูม้ี
รายได้น้อยได้ชําระราคาสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแลว้  ส่วนที่เหลือร้อยละ 6 ให้นํามาจําแนกข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ร้อยละ 5 เพ่ือการใช้จ่าย และส่วนที ่2 ร้อยละ 1 เพ่ือการออม โดยเงินชดเชยที่ผู้มี
รายได้น้อยจะได้รับทั้ง 2 ส่วน เมื่อรวมกันแลว้ ต้องไม่เกินจํานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุน
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ทั้งสิ้น จํานวน  5,000 ล้านบาท 
   3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบ POS สําหรับร้านธงฟ้าประชารัฐกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
จํานวน 90 ล้านบาท และมอบหมายให้สํานักงบประมาณเร่งรัดการพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพ่ือให้
กรมบัญชีกลางสามารถดําเนินการจ้าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทันวันที ่1 ตุลาคม 2561 
  
4. เรื่อง  ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซ้ือขายสะพานเครื่องหนนุม่ัน (Modular Fast 
Bridge) จํานวน 2 ชุด 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอใหผู้้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็นผู้แทนรฐับาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด 
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการลงนามในเอกสารการแก้ไขข้อตกลงในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญโดยไม่เพ่ิมวงเงินจากที่ได้รับอนุมัติไว้ในภายหลัง 
                  สาระสําคัญ 
    1. กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) ได้ดําเนินกรรมวิธี 
จัดซื้อสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,760,000.- ดอลลาร์สหรฐั หรอื
ประมาณ 288,466,800.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1.- ดอลลาร์สหรฐั เทา่กับ 32.93 บาท ณ วันที ่4 กันยายน 2561) 
ตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล  จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยบริษัท China 
Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC) ในฐานะผูแ้ทนที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
     2. กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําร่างข้อตกลงการซื้อขายสะพานเคร่ือง 
หนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด ตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 
 

ต่างประเทศ 
 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามพธิีสารอนุวัติขอ้ผูกพันการเปดิเสรีการคา้บริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งเป็น
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ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป  
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ฯ และตารางข้อ
ผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี หากมกีารแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ และไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงการคลังดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2558 ต่อไป  
  3. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผูแ้ทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างพิธี
สารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ฯ  
  4. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และได้รับการเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาดังกล่าวตามมาตรา 178 วรรคสี ่ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
  5. ให้กระทรวงการคลังประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนด
ในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ฯ และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงิน ซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ  
  6. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารดังกล่าวมี
ผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพันดังกล่าวแล้ว  
  สาระสาํคญัของร่างพธิสีารอนุวัติข้อผูกพนัการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงนิ ฉบับที่ 8 และ
ตารางข้อผูกพนัการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงนิ เป็นการปรับปรุงตารางข้อผูกพันในสาขาหลกัทรัพย์ สาขา
ย่อยบริการจัดการลงทุน (Asset Management) ในการอนุญาตให้มีสดัส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการ
ลงทุน (Asset Management Company) ได้ถึงร้อยละ 100 ของทุนที่ชําระแล้ว โดยยกเลิกเง่ือนไขที่กําหนดให้ต้องมี
สถาบันการเงินที่จัดต้ังภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชําระแล้วในระยะ 5 ปีแรก 
หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต เป็นการยกระดับข้อผูกพันให้เทียบเท่ากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
รวมทั้งจะเป็นส่วนสําคัญของการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากข้ึนของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ซึ่งเกิดจากการลดข้อจํากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ และเข้ามาจดัต้ังกิจการใน
ประเทศสมาชิกอ่ืน อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนในสาขาบริการด้าน
การเงินออกไปยังประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกย่ิงขึ้น ทั้งน้ี จะมีการลงนามในร่างพิธีสารฯ ในช่วงการประชุมประจําปี
สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2561 ณ 
เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 
6. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อการจัดทําและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ 
แทนคณะรฐัมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
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   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์) หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (โดยระบุตําแหน่ง)  
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ (Full Power) ให้แก่ผู้ลงนามท่ีอ้าง
ถึงข้างต้นในการลงนามร่างความตกลงฯ  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ มีสาระสําคัญดังน้ี  
  1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบริการที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศ  
   2. ส่งเสริมเครอืข่ายระหว่างผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว  
  3. แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยว  
  4. ช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับด้านการท่องเที่ยว  
  5. ขอบเขตอ่ืนของความร่วมมือที่อาจตกลงร่วมกันโดยคู่ภาคี  
 
7.  เรื่อง ร่างปฏิญญาสําหรบัการประชุมระดับรัฐมนตรขีองการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบร่างปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans 
Meeting) 2018 และหากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
   2. อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ) ร่วมให้การ
รับรองร่างปฏิญญาฯ  
   สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาฯ 
   1. มุ่งเน้นในประเด็นมหาสมทุรที่มสี่วนสําคญัต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนในหลากหลายมิติทั้งด้านการ
เดินเรือ/การขนส่งทางทะเล ท่าเรือ ประมง ท่องเที่ยว พลงังานทดแทน การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และชีววิทยาทางทะเล 
ซึ่งเป็นกลไกสําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของสหประชาชาติ 
   2. ให้ตระหนักถึงความจําเป็นในการใช้ประโยชน์จาก Blue Economy อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการลงทุน โดยในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องมหาสมุทรให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณด้์วย 
   3. เพ่ือรับรู้ถึงบทบาทสําคัญขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization - IMO) ในการออกกฎระเบียบด้านการเดินเรือและการส่งเสริมให้การเดินเรือมีความ
ปลอดภัย มั่นคง และมีประสทิธิภาพในทะเลท่ีสะอาด และตระหนักถึงความก้าวหน้าของ IMO ในการรับรอง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ รวมถึงการมีผลบังคับใช้ของ
อนุสัญญา International Convention of the Control and Management of ships’ Ballast Water and 
Sediments (BWM) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 
   4. ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพ่ือบูรณาการ
ด้านการกํากับดูแล/การดําเนินกิจการต่าง ๆ ด้านมหาสมุทรโดยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รัฐบาล ประชา
สังคม ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเอ็นจีโอ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
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   5. ให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการกํากับดูแลมหาสมุทร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง Blue 
Economy, Green Shipping และ Port Tech Clusters 
ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาฯ จะมีการรับรองโดยรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมมหาสมทุร (Oceans 
Meeting) 2018 ในวันที ่21 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส 
 
8. เรื่อง  การรับรองรา่งเอกสารผลลพัธ์การประชุม Nelson Mandela Peace Summit ในห้วงการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครัง้ที ่73  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
   1. อนุมัติให้สนับสนุนและร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมือง  ) Political Declaration) เป็น
เอกสารผลลัพธ์ของ Nelson Mandela Peace Summit ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของร่าง
ปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ใหก้ระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล) ซึ่งเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาติ สมัยสามัญ ครั้งที ่73 เป็นผู้ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทาง
การเมืองเป็นผลลัพธ์ของ Nelson Mandela Peace Summit ในห้วงการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ ครั้งที ่73       
   สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาฯ 
   ร่างปฏิญญาทางการเมืองมีสาระสําคัญเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาสันติภาพ การส่งเสริมการ
พัฒนาที่ย่ังยืนตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) การ
คุ้มครองและสง่เสริมสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการส่งเสริมความอดกลั้น ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่าง
วัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือต่าง ๆ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ และเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันตกลง
ในข้อต่อไปน้ี 
   1. กําหนดให้หว้งปี 2562 - 2571 (ค.ศ. 2019 - 2028) เป็นทศวรรษแห่งสันติภาพของนายเนล
สัน แมนเดลา (Nelson Mandela Decade of Peace) และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกเพ่ิมความพยายามเป็นเท่าตัวเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายแห่งสันติภาพ การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน 
   2. ให้จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับสูงเพ่ือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (High Level Advisory 
Board on Mediation)  
   3. สนับสนุนให้ประธานสมัชชาสหประชาชาติ และเลขาธิการสหประชาชาติทํางานร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้เก่ียวกับรางวัล United Nations Nelson Rolihlahla Mandela Prize และรางวัล United 
Nations Prize in the fields of Human Rights  
 

แต่งต้ัง 
9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 
ผู้อํานวยการศูนย์ (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) ศนูย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย ให้ดํารงตําแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคณุวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
เป็นต้นไป  
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10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นางศริวิรรณ  
สุคนธมาน ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวุฒิ) สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
   
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 
3 ราย ดังน้ี  
  1. นายประลอง ดํารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
   2. นายสุวัฒน ์เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า  
  3. นายอดิศร นุชดํารงค ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายชลํา อรรถธรรม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดํารง
ตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้ที่จะครบวาระ ดังน้ี  
   ประธานกรรมการ 1. นายประสาท สืบค้า  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2. นายศรัณย์ โปษยะจินดา 3. นายยืน ภู่วรวรรณ  
4. นายไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ 5. นายพินิติ รตะนานุกูล 6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 7. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์  
8. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ํา 9. นายสัมพันธ์ ศลิปนาฎ 10. นางเอมอร สุมามาลย์ ครผูู้สอนด้านคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ 
11. นายวิฑูรย์ สืบโมรา ครผููส้อนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  12. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง 13. นายอํานาจ มณีดุลย์ ครูผูส้อนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต้  
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  ทั้งน้ี ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการผู้ที่
พ้นจากตําแหน่ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแต่งต้ัง 
นายไชยเจริญ อติแพทย์ ใหดํ้ารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนผู้ที่
ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

……………………………….. 


