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1. เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการบรจิาคเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุเขา้กองทนุผูสู้งอายุ 

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบและเห็นชอบ แนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุเขา้

กองทนุผูสู้งอายุตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ โดยเหน็ชอบเปลีย่นชื่อโครงการสละสทิธิการรบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุโดย

สมคัรใจ เป็น “โครงการบริจาคเบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุเขา้กองทุนผูสู้งอายุ” และมอบหมายใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยเ์ป็นผูจ้า้งกรมธนารกัษจ์ดัท าเหรียญเชิดชูเกียรติ และจดัส่งใหแ้ก่ผูบ้ริจาคเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุตาม

โครงการบรจิาคเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุเขา้กองทนุผูสู้งอายุ  

  ส าหรบัการรบัแจง้บรจิาคเบี้ยยงัชีพและการสง่เงนิบรจิาคเขา้กองทนุผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุสามารถแจง้ความ

จ านงไดท้ี่หน่วยงานรบับริจาคที่ตนไดล้งทะเบยีนรบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุไว ้จากนัน้ หน่วนรบัแจง้จะจดัส่งขอ้มลูใหก้บักองทนุ

ผูสู้งอายุและจดัจดัส่งใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รจิาคต่อไป ท ัง้น้ีผูบ้รจิาคสามารถยกเลกิการบรจิาคได ้ในส่วนของเหรยีญเชิดชู

เกียรติเป็นเหรียญพระคลงั ชนิดทองแดงชุบทอง ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร สลกัขอ้ความ “ร า่รวย สุขภาพดี อายุ

ยนื”และขอ้ความ “เหรยีญเชดิชูเกยีรต ิส าหรบัผูบ้รจิาค เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ” 

 

2. เรื่อง การใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟเูกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัหลงัน ้ าลด 

 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน า้ลด ตาม

กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กรอบวงเงนิงบประมาณ 4,715.19 ลา้นบาท เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยั

หลงัน า้ลด และอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรอืจ าเป็น กรอบวงเงนิรวม 4,703.78 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัครวัเรือนละ 3,000 บาท เน่ืองจากพายุ

ตาลสัและเซินกา ในกรณีจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ในช่วงภยัตัง้แต่วนัที่ 5 

กรกฎาคม ถงึ 15 สงิหาคม 2560 ส่วน จงัหวดัที่ไม่ไดป้ระกาศเขตฯ ใหด้ าเนินการความช่วยเหลอืในกรอบวงเงนิ 3,592.66 

ลา้นบาท 

  2. เหน็ชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัครวัเรือนละ 3,000 บาท เน่ืองจากพายุ

ทกซูรี หย่อมความกดอากาศต า่ และร่องมรสุม ช่วงภยัตัง้แต่วนัที่ 16 สงิหาคม ถงึ 31 ตุลาคม 2560 ที่มคุีณสมบตัิตามที่

ก  าหนด ใหด้ าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืในกรอบวงเงนิ 750 ลา้นบาท 

  3. เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรบัเปลี่ยนระบบผลิตขา้วในพื้นที่ลุ่มต า่ 13 ทุ่ง 

กรอบวงเงนิ 127.61 ลา้นบาท และใหม้กีารชดเชยดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 ต่อปี 6 เดือน จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 622 แห่ง 

จ านวนสมาชกิ 138,317 ราย มลูหน้ีตน้เงนิกู ้15,568 ลา้นบาท ดอกเบี้ยทีข่อชดเชย จ านวน 233.51 ลา้นบาท 

  

เศรษฐกจิ-สงัคม-ต่างประเทศ
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วนัที่  7  พฤศจกิายน  2560 

 

3. เรื่อง การเขา้เป็นภาคีความตกลงการคา้เสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงดา้นการลงทุนระหว่างรฐับาลของเขต

บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีกบัรฐับาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชย ์ 

 1. ร่างความตกลงการคา้เสรีอาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)  และร่างความตกลงดา้นการลงทุนระหว่าง

รฐับาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนกบัรฐับาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ (AHKIA)  โดยมอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศออกหนงัสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Power)  ให ้

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยห์รือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ ลงนามในร่างความ 

ตกลงฯ ใหก้รมศุลกากรและกรมการคา้ต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  รวมถึงมอบหมายใหก้ระทรวงการ

ต่างประเทศด าเนินการมอบสตัยาบนัสารของความตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-ฮ่องกง (AHKFTA)  ใหแ้ก่เลขาธิการอาเซียน

เพื่ อร ับทราบการใหส้ ัตยาบ ันความตกลงท ั้งสองฉบ ับ เมื่อสภา นิติบ ัญญัติแ ห่งชาติมีมติ เห็นชอบต่อความ  

ตกลงท ัง้สองฉบบัดงักลา่วแลว้ 

 ส าหรบัร่างฯ ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 (ASEAN  Summit)  

ในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลปิปินส ์และก าหนดใหค้วามตกลงท ัง้สองฉบบัมผีลใชบ้งัคบัวนัที่ 

1 มกราคม 2562 โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 1.ร่างความตกลง AHKFTA มจี านวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการคา้สนิคา้  การคา้บริการ 

และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 

 2.ร่างความตกลง AHKIA มจี  านวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุม้ครองการลงทุนและการส่งเสริมและ

การอ านวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลกั คือ (1) การคุม้ครองการลงทุนใหแ้ก่นกัลงทุน  และ (2) การ

ส่งเสรมิและการอ านวยความสะดวกการลงทนุ  

 

......................................... 
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วนัน้ี (7 พฤศจกิายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี พรอ้มดว้ย 

พนัเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวตัิ ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี  ไดร่้วมแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตรี  ซึ่งสรุป

สาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

   

  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัขิา่วกรองแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

  2.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยจีิตรลดา พ.ศ. .... 

  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคล           

    ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตักิารแทนเจา้พนกังานบงัคบัคด ีพ.ศ. .... 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที ่หรอืสนามบนิในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นด่านศุลกากร  

             (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (สนามบนิบรุีรมัย)์  

  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุโดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ฉบบัที.่..)  

             พ.ศ.... 

  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ 

    ยกเวน้รษัฎากร  (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุนการบรจิาคใหแ้ก่ 

             สถานศึกษาทีจ่ดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตามสญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการ 

             ช านาญพเิศษแห่งสหประชาชาติ)  

  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ย 

    การยกเวน้รษัฎากร (มาตรการภาษเีพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2560)  

  8.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีา จ านวน 1 ฉบบั และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 ฉบบั  

    ออกตามความในพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2560 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  9.  เรื่อง  แนวทางการด าเนินโครงการบรจิาคเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุเขา้กองทนุผูสู้งอายุ 

  10.  เรื่อง  การใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน า้ลด 

 

ต่างประเทศ 

 

  11.  เรื่อง  การลงนามกรอบความร่วมมอืหุน้ส่วนระหว่างไทยกบัสหประชาชาต ิฉบบัปี  

    ค.ศ. 2017 -2021 

 12.  เรื่อง  การเขา้เป็นภาคีความตกลงการคา้เสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงดา้น            

   การลงทนุระหว่างรฐับาลของเขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

            กบัรฐับาลของประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
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 13.  เรื่อง   ขอความเหน็ชอบร่างแถลงการณร่์วมเกี่ยวกบัการเจรจา RCEP  ในช่วงการประชมุ 

            สุดยอดอาเซยีน คร ัง้ที ่31 

 14.  เรื่อง   การขอความเหน็ชอบต่อเอกสารทีจ่ะมกีารลงนามหรอืการรบัรองในการประชมุ 

   สุดยอดอาเซยีน คร ัง้ที ่31 และการประชมุสุดยอดทีเ่กี่ยวขอ้ง  

  15.  เรื่อง  การประชมุผูน้ ากรอบความร่วมมอืลุม่น า้โขงกบัญี่ปุ่น คร ัง้ที ่9 

  16. เรื่อง  การจดัตัง้ส  านกังานเศรษฐกจิและการคา้ฮ่องกงประจ าประเทศไทย 

  17.  เรื่อง  ขออนุมตักิารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ 

             สหกรณแ์ห่งราชอาณาจกัรไทย และกรมปศุสตัวแ์ละประมง กระทรวงกสกิรรม 

    และป่าไมแ้ห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าดว้ยความร่วมมอืดา้น 

    ประมง 

  18.  เรื่อง  เอกสารส าคญัทีจ่ะมกีารรบัรองในการประชมุผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค คร ัง้ที ่25  

             และการประชมุรฐัมนตรเีอเปค คร ัง้ที ่29 

 

แต่งตัง้ 

  19.  เรื่อง  การขอเลือ่นฐานะกงสุลกติตมิศกัดิ์ประจ ากรุงโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรีย   

             (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  20.  เรื่อง  การแต่งต ัง้โฆษกและรองโฆษกกระทรวงอตุสาหกรรม  

  21.  เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรอง 

    คุณภาพสถานพยาบาล 

  22.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (ส  านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี 

  23.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการการ 

    รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัข่ิาวกรองแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่ส  านกั

ขา่วกรองแห่งชาต ิ(สขช.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวง

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมและส านกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภา

นิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 

โดยก าหนดใหม้ศูีนยป์ระสานข่าวกรองแห่งชาตเิป็นหน่วยงานภายใน เพือ่ท  าหนา้ที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการ

การข่าวกรอง การต่อตา้นข่าวกรอง และการรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรือนร่วมกบัหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ 

ก าหนดเครื่องมอืหรอือปุกรณ์เกี่ยวกบักจิการการขา่วกรอง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

กิจการการข่าวกรอง การต่อตา้นข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรือน รวมท ัง้

การเขา้ถงึขอ้มลูหรอืเอกสารทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่การขา่วกรองและการต่อตา้นขา่วกรอง 

 

2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....  และใหส้่งส  านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของส านกังาน ก.พ.ร. และส านกังานปลดั ส านกันายกรฐัมนตรีไป

ประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาตต่ิอไป 

  2. เหน็ชอบใหย้กเวน้การปฏบิตัิตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 6 ธนัวาคม 2554 (เรื่อง ร่างขอ้เสนอแนะ

เชิงนโยบายและแนวทางการจดัตัง้มหาวทิยาลยัของรฐัโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบนัอุดมศึกษา) ที่ก  าหนดใหก้ารจดัต ัง้

มหาวทิยาลยัขึ้นใหมใ่หใ้ชแ้นวทางหลอมรวม ยุบรวม สถาบนัอดุมศึกษา 

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  1. จดัต ัง้สถาบนัเทคโนโลยจีิตรลดา เป็นสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐัและอยู่ภายใตก้ารดูแลอุปถมัภ์

ของมลูนิธสิยามบรมราชกมุาร ีเพือ่โรงเรยีนจติรลดา 

  2. ก าหนดใหส้ถาบนัเป็นสถานศึกษาซึ่งมีวตัถุประสงค์เนน้การใหก้ารศึกษาดา้นทกัษะวิชาชี พและ

เทคโนโลยบีนฐานของวทิยาศาสตร ์เพื่อใหโ้อกาสส าหรบับุคคลท ัว่ไปและผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาในการศึกษาดา้น

วชิาชพีเฉพาะทางระดบัอาชวีศึกษาและระดบัอดุมศึกษา 

  3. ก าหนดใหส้ภาสถาบนัเป็นองคก์รบริหารสูงสุดของสถาบนั  การด าเนินการต่าง ๆ ของสถาบนั รวมท ัง้

การก าหนดทศิทาง เป้าหมายของสถาบนัและวางนโยบายการด าเนินการดา้นการบริหารงานบคุคล การเงนิ และวชิาการ โดย

นายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบนัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจจะไดร้บัเลอืกหรือทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ แต่งต ัง้ใหมอ่กีได ้

  4. ก าหนดใหอ้ธิการบดีเป็นผูร้บัผิดชอบการบริหารงานของสถาบนัโดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่

ปีและจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งต ัง้ใหมอ่กีได ้
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  5. ก าหนดใหส้  านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรือบคุคลภายนอกซึง่สภาสถาบนัแต่งตัง้โดยความเห็นชอบ

ของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน เป็นผูส้อบบญัชีของสถาบนั และใหจ้ดัท ารายงานผลการสอบบญัชีและการเงนิเสนอต่อ

สภาสถาบนัภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีบญัช ีเพือ่ใหส้ภาสถาบนัเสนอต่อรฐัมนตรี 

  6. ก าหนดใหร้ายไดข้องสถาบนั ไดแ้ก่ เงนิพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั เงนิอุดหนุนท ัว่ไปที่รฐับาล

จดัสรรใหเ้ป็นรายปี เงนิอุดหนุนที่มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดาจดัสรรให ้เงนิและทรพัยส์ินที่มผูีอุ้ทิศ

ใหแ้ก่สถาบนั เงินกองทุนที่รฐับาลหรือสถาบนัจดัต ัง้ขึ้น และรายไดห้รือผลประโยชน์จากกองทุนดงักล่าว รายไดห้รือ

ผลประโยชนท์ีไ่ดม้าจากการใชท้ีร่าชพสัดุทีส่ถาบนัปกครอง ดูแล ใช ้หรอืจดัหาประโยชน ์เป็นตน้  

 

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิการแทน

เจา้พนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขของ

บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิการแทนเจา้พนกังานบงัคบัคดี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหส้่ง

ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  ยธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ 30) 

พ.ศ. 2560 มผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2560 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินภาค 4 ลกัษณะ 2 การบงัคบัคดีตามค า

พพิากษาหรอืค าส ัง่ ท ัง้ลกัษณะ อนัมผีลเป็นการยกเลกิบทบญัญตัิเกี่ยวกบัอ านาจท ัว่ไปของเจา้พนกังานบงัคบัคดีและบญัญตัิ

ขึ้นใหม ่รวมถงึบทบญัญตัิทีใ่หอ้  านาจในการออกกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขของบุคคลที่

ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิการแทนเจา้พนกังานบงัคบัคดี ดงันัน้ จึงควรปรบัปรุงกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์

วธิีการ และเงือ่นไขของบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิการแทนเจา้พนกังานบงัคบัคดี พ.ศ. 2551 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญตัิดงักล่าว อนัจะท าใหก้ารบงัคบัคดีของบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิการแทนเจา้พนกังานบงัคบัคดี มี

ความรวดเรว็ โปร่งใส เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ปรบัปรุงกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขของบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายให ้

ปฏบิตักิารแทนเจา้พนกังานบงัคบัคด ีพ.ศ. 2551 ดงัน้ี  

  1. แกไ้ขบทนิยามค าว่า “เจา้พนกังานบงัคบัคดผูีม้อบหมาย” เป็น “ผูม้อบหมาย” เน่ืองจากเป็นการใชค้ าซ  า้ 

และตดัความหมายที่ใหห้มายความรวมถงึเจา้พนกังานบงัคบัคดีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนออก เน่ืองจากเป็น

นิยามของเจา้พนกังานบงัคบัคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งอยู่แลว้  

  2. ก าหนดคุณสมบตัิของผูร้บัมอบหมายใหค้รอบคลุมถึงนิติบุคคล จากเดิมที่ก  าหนดใหเ้ฉพาะบุคคล

ธรรมดา  

  3. ก าหนดกจิการทีจ่ะมอบหมายใหบ้คุคลปฏบิตัิการแทนไดใ้น 3 เรื่อง  

   3.1 การขายทอดตลาดทรพัยส์นิ  

   3.2 การจดัท าบญัชรีบัจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูม้สี่วนได ้ 

   3.3 การประเมนิราคาทรพัยส์นิ  

  4. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารในการวางและคืนหลกัประกนัของผูร้บัมอบหมาย  

  5. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเพกิถอนชื่อผูร้บัมอบหมาย   
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นด่านศุลกากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบนิ

บรุรีมัย)์  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบนิในราชอาณาจกัรใหเ้ป็น

ด่านศุลกากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบนิบุรีรมัย)์ ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหต้รวจพิจารณารวมกบัร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า  ที่ หรือสนามบนิในราชอาณาจกัรใหเ้ป็น

ด่านศุลกากร และก าหนดทีใ่ด ๆ ใหเ้ป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... เป็นฉบบัเดยีวกนั แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ก าหนดเพิม่เตมิให ้สนามบนิบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์ต ัง้อยู่เลขที ่143 ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตกึ จงัหวดั

บรุรีมัย ์เป็นด่านศุลกากร โดยเพิม่เตมิความในล าดบัที ่33  

 

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ฉบบัที่  ...) พ.ศ.... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการ

ต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ก าหนดใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งพสัดุดงัต่อไปน้ี สามารถใชว้ธิีเฉพาะเจาะจงได ้โดยการเชิญผูป้ระกอบการทีม่ี

อาชพีขายหรอืรบัจา้งนัน้โดยตรงมายืน่เสนอราคา  

  1. การจา้งเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตัิงานประจ าในหน่วยงานของรฐั เช่น งานรกัษาความ

ปลอดภยั งานท าความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญา้และสวนหย่อม งานพาหนะ งานผลติและพมิพเ์อกสาร งานผลติสือ่

การประชาสมัพนัธ ์งานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  

   2. การจดัซื้อน า้มนัเชื้อเพลงิ จ านวนไม่เกิน 10,000 ลติร เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิราชการตามภารกิจของ

หน่วยงานของรฐั  

  3. การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉินตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า

ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หรอืระเบยีบอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานของ

รฐั 

  4. การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุทีเ่กี่ยวกบัความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาต ิ 

  5. การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุจากหน่วยงานในสงักดัหรอืหน่วยงานอื่นทีอ่ยู่ในความควบคุม หรอืนิตบิคุคลอื่น

ทีอ่ยู่ในเครอืของหน่วยงานของรฐั  

  6. การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุโดยเร่งด่วน ซึ่งหากใชว้ิธีประกาศเชิญชวนท ัว่ไป หรือวิธีคดัเลือกอาจล่าชา้

เสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัหรอืประโยชนส์าธารณะโดยรวม  

 

6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่  ...) พ.ศ.... (มาตรการ

ภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแ้ก่สถานศึกษาที่จดัต ัง้ข้ึนในประเทศไทยตามสญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการ

ช านัญพเิศษแห่งสหประชาชาต)ิ  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุนการบรจิาคใหแ้ก่สถานศึกษาทีจ่ดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตาม

สญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาติ) ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส  านกังาน
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คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัรบัความเหน็ของส านกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตรีไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา  

  1. ก าหนดใหบุ้คคลธรรมดาที่บริจาคเงนิใหแ้ก่สถานศึกษาที่จดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตามสญัญาระหว่าง

รฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาติ สามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของจ านวน

เงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกบัการจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาส าหรบัโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหค้วาม

เหน็ชอบแลว้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แลว้  

   2. ก าหนดใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้สว่นนิติบุคคลที่บริจาคเงนิหรือทรพัยส์นิใหแ้ก่สถานศึกษาที่จดัต ัง้ขึ้นใน

ประเทศไทยตามสญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาติสามารถน ามาหกัเป็นรายจา่ยไดเ้ป็น

จ านวนสองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมือ่รวมกบัรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาส าหรบัโครงการที่

กระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไป เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสรา้งและการบ ารุงรกัษาสนามเด็กเล่น 

สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการท ัว่ไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น 

สวนสาธารณะหรอืสนามกีฬาของทางราชการแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกศุลสาธารณะ 

หรอืเพือ่การสาธารณประโยชน ์และรายจ่ายเพือ่การศึกษา หรอืเพือ่การกฬีา  

  3. ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้กบ่คุคลธรรมดา

หรือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ส าหรบัเงนิไดท้ี่ไดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิหรือการขายสนิคา้ หรือส าหรบัการกระท า

ตราสารอนัเน่ืองมาจากการบริจาคใหแ้ก่สถานศึกษาขา้งตน้โดยผูโ้อนจะตอ้งไม่น าตน้ทุนของทรพัยส์ินหรือสิ นคา้ซึ่งไดร้บั

ยกเวน้ภาษดีงักลา่วมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคล  

  4. ก าหนดใหก้ารบรจิาคที่กระท าต ัง้แต่วนัที่พระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบัถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ไดร้บัสทิธปิระโยชนท์างภาษตีามมาตรการในครัง้น้ี  

 

7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (มาตรการ

ภาษีเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2560)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560) ตามที่กระทรวงการคลงั 

(กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  กค. เสนอว่า  

  1. เดิมในช่วงปลายปี 2559 ไดม้ีกฎกระทรวง ฉบบัที่ 323 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวล

รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร โดยมสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้เ้สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสามารถน าค่าใชจ่้าย

เท่าทีไ่ดจ่้ายเป็นค่าซื้อสนิคา้ หรอืค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ในระหว่างวนัที ่14 ธนัวาคม 2559 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มาหกัลดหย่อนไดต้ามจ านวนทีจ่่ายจรงิแต่ไมเ่กนิ 15,000 บาท  

   2. กค. พจิารณาแลว้เหน็ว่า เพือ่ใหก้ารบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตวัในเกณฑด์อียู่แลว้มกีารขยายตวัดีขึ้น

อย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการปรบัตวัดีขึ้นของรายไดค้รวัเรอืน อนัจะส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิในภาพรวม สมควรให ้

มีการกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2560 โดยการใหส้ทิธิยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัการซื้ อสนิคา้ หรือรบั

บริการจากผูป้ระกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใหแ้ก่ผูมี้เงินไดท้ี่ซื้ อสินคา้หรือรบับริการในระหว่างวนัที่ 11 

พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที่ 3 ธนัวาคม 2560 เพือ่เป็นการกระตุน้อุปสงคใ์นการซื้อสนิคา้และรบับริการในช่วงปลายปี 2560 

ซึง่เป็นมาตรการในท านองเดยีวกบันโยบายกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2559 ตามขอ้ 1.  
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  3. การซื้อสินคา้หรือรบับริการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ้งเ ป็นการซื้อสินคา้เพื่อใชใ้น

ประเทศหรือบริการเพื่อใชใ้นประเทศเท่านัน้ และตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 แต่สนิคา้นัน้ไม่รวมถงึการซื้อสุรา 

เบยีร ์ไวน ์ยาสูบ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรือ น า้มนั กา๊ซส าหรบัเติมยานพาหนะ และการบริการนัน้ไม่รวมถึงการจ่าย

ค่าบริการใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์การจ่ายค่าที่พกัในโรงแรมใหแ้ก่ผู ้

ประกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  

   สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ก าหนดใหม้กีารยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหก้บัผูม้เีงนิไดท้ี่เป็นบุคคลธรรมดา ส าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่

ไดจ่้ายเป็นค่าซื้อสนิคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิ่ม ในระหว่างวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2560 

ถงึวนัที่ 3 ธนัวาคม 2560 ตามจ านวนที่จา่ยจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี  

  1. ผูม้เีงนิไดต้อ้งซื้อสินคา้หรือรบับริการและช าระราคาค่าสินคา้หรือค่าบริการในช่วงเวลาดงักล่าว และ

ตอ้งมหีลกัฐานการซื้อสนิคา้หรอืรบับรกิารเป็นใบก ากบัภาษแีบบเตม็รูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรษัฎากร  

   2. การซื้อสินคา้หรือรบับริการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นการซื้อสินคา้เพื่อใชใ้น

ประเทศหรอืบรกิารเพือ่ใชใ้นประเทศเท่านัน้ และตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 แต่สนิคา้นั้นไม่รวมถงึการซื้ อสุรา 

เบียร ์ไวน์ ยาสูบ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรือ น ้ ามนั กา๊ซส าหรบัเติมยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถงึการจ่าย

ค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์การจา่ยค่าที่พกัในโรงแรมใหแ้ก่

ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด  

  

8. เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน 1 ฉบบั และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 ฉบบั ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

ศลุกากร พ.ศ. 2560 

                   คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวง รวม 16 ฉบบั ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ดงัน้ี 

                   1. ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตบางทอ้งที่ในจงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัประจวบคีรีข ันธ ์จงัหวดัเชียงราย 

จงัหวดัตาก จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัตรงั จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัสตูล จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา 

เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการใชร้าคาและก าหนดราคาศุลกากร พ.ศ. 

.... 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารลดเงนิเพิม่ พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบนิ ในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นด่านศุลกากร และก าหนดที่ใด ๆ 

ใหเ้ป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... 

5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ใบขนสนิคา้และการเสยีอากรส าหรบั

กา๊ซธรรมชาตแิละพลงังานไฟฟ้าทีน่ าเขา้มาในหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. .... 

7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของสนิคา้อนัตราย การเก็บและการขนถ่ายสนิคา้อนัตรายที่

อยู่ในเขตศุลกากรและทีน่ าออกไปจากเขตศุลกากร รวมท ัง้วธิกีารจดัเกบ็อากรส าหรบัสนิคา้อนัตรายดงักลา่ว พ.ศ. ....  

8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าใชจ่้ายการเก็บรกัษาของในที่เก็บรกัษาหรือในคลงัสนิคา้ของศุลกากร พ.ศ. 

.... 
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9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไข การขออนุญาต การอนุญาต และการแจง้เลกิ

การด าเนินการเกี่ยวกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โรงพกัสนิคา้ ทีม่ ัน่คง และท่าเรอืรบัอนุญาต พ.ศ. ....  

10. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจดัตัง้เขต

ปลอดอากร พ.ศ. .... 

11. ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตจดัตัง้เขตปลอด

อากร พ.ศ. .... 

12. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไข การแจง้เลกิการด าเนินการเขตปลอดอากร 

พ.ศ. .... 

13. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตประกอบ

กจิการในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

14. ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ

ในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

15. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการยกเวน้อากรส าหรบัของที่น าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

พ.ศ. .... 

16. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ที่ไดร้บัยกเวน้ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบั   การ

ควบคุมการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรการครอบครองหรือการใชป้ระโยชน์  ซึ่งของในเขต

ปลอดอากร พ.ศ. .... 

ทัง้น้ี ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง จ านวน 16 ฉบบั เป็นการออกกฎหมายตามพระราช

บญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2560 เพือ่ใหพ้ระราชบญัญตัิศุลกากรดงักลา่วมผีลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณแ์ละสามารถปฏบิตัใิหเ้กิดผล

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โดยร่างพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวง รวม 16 ฉบบั มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัการก าหนดเขต

ควบคุมศุลกากร ราคาศุลกากร ด่านศุลกากร ค่าธรรมเนียมหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม การยื่นใบขนสนิคา้และการเสยีอากร 

การยกเวน้อากร การเก็บและการขนถ่ายสนิคา้อนัตราย การจดัตัง้และการแจง้เลกิเขตปลอดอากร คุณสมบตัิและลกัษณะ

ตอ้งหา้มของผูย้ืน่ค าขอต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

9. เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการบรจิาคเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุเขา้กองทนุผูสู้งอายุ 

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบ ดงัน้ี 

  1. ร ับทราบแนวทางการด า เนินโครงการบริจาคเบี้ ยยงัชีพผู สู้งอายุเขา้กองทุนผู สู้งอายุ ตามที่

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 

  2. เหน็ชอบเปลีย่นชื่อโครงการสละสทิธิการรบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุโดยสมคัรใจ เป็น “โครงการบริจาคเบี้ย

ยงัชพีผูสู้งอายุเขา้กองทนุผูสู้งอายุ” และมอบหมายใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยเ์ป็นผูจ้า้งกรมธนา

รกัษจ์ดัท าเหรียญเชิดชูเกียรต ิและจดัส่งใหแ้ก่ผูบ้รจิาคเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุตามโครงการบริจาคเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุเขา้กองทุน

ผูสู้งอายุ  
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  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กระทรวงการคลงั รายงานว่า 

  การรบัแจง้บรจิาคเบี้ยยงัชีพ และการสง่เงนิบรจิาคเขา้กองทนุผูสู้งอายุ มดีงัน้ี 

  1. ผูสู้งอายุที่ตอ้งการบริจาคเบี้ยยงัชีพสามารถแสดงความจ านงไดท้ี่หน่วยรบัแจง้การบริจาค ไดแ้ก่ 

ส านกังานเขต กทม. อบต. เทศบาล และพทัยาที่ตนไดล้งทะเบยีนรบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุไว ้โดยน าบตัรประจ าตวัประชาชน 

พรอ้มกรอกแบบฟอรม์ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด ท ัง้น้ี ผูบ้รจิาคสามารถยกเลกิการบรจิาคได ้

  2. หน่วยรบัแจง้การบริจาคจดัส่งเงนิบริจาคและขอ้มูลของผูบ้ริจาคใหแ้ก่กองทุนผูสู้งอายุตามข ัน้ตอนที่

ก  าหนด โดยการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร ซึง่กองทนุผูสู้งอายุและพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) จะ

จดัส่งใบเสรจ็ใหแ้ก่ผูบ้รจิาคต่อไป 

  ทัง้น้ี เหรียญเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญพระคลงั ชนิดทองแดงชุบทอง ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร 

สลกัขอ้ความ “ร า่รวย สุขภาพด ีอายุยนื”และขอ้ความ “เหรยีญเชดิชูเกยีรต ิส าหรบัผูบ้รจิาค เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ” 

 

10. เรื่อง การใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟเูกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัหลงัน ้ าลด 

 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน า้ลด ตาม

กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กรอบวงเงนิงบประมาณ 4,715.19 ลา้นบาท เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยั

หลงัน า้ลด และอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรอืจ าเป็น กรอบวงเงนิรวม 4,703.78 ลา้นบาท ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัครวัเรือนละ 3,000 บาท เน่ืองจากพายุ

ตาลสัและเซินกา กรณีจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน (อุทกภยัหรือ.... , น า้ไหล

หลาก หรือ น า้เอ่อลน้ตลิ่ง) ช่วงภยัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 โดยไม่ไดร้ะบุว่าเกิดจากพายุตาลสั

และเซินกาใหส้ามารถด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 ไดเ้ช่นเดียวกนักบั

จงัหวดัทีป่ระกาศเขตฯ ทีร่ะบชุื่อพายุตาลสัและเซนิกา กรอบวงเงนิ 3,592.66 ลา้นบาท 

  2. เหน็ชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัครวัเรือนละ 3,000 บาท เน่ืองจากพายุ

ทกซูร ีหย่อมความกดอากาศต า่ และร่องมรสุม (พื้นทีไ่ดร้บัผลกระทบขยายจากช่วงพายุตาลสัและเซนิกา) ช่วงภยัตัง้แต่วนัที่ 

16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 ที่มคุีณสมบตัิตามที่ก  าหนด ท ัง้น้ี อตัราการช่วยเหลอื ข ัน้ตอนการด าเนินการใหค้วาม

ช่วยเหลอื รวมท ัง้การขออนุมตังิบประมาณใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2560 กรอบวงเงนิ 750 ลา้น

บาท 

  3. เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรบัเปลี่ยนระบบผลิตขา้วในพื้นที่ลุ่มต า่ 13 ทุ่ง 

กรอบวงเงนิ 127.61 ลา้นบาท 

  4. เหน็ชอบการชดเชยดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 ต่อปี 6 เดือน จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 622 แห่ง จ านวน

สมาชกิ 138,317 ราย มลูหน้ีตน้เงนิกู ้15,568 ลา้นบาท ดอกเบี้ยทีข่อชดเชย จ านวน 233.51 ลา้นบาท 
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ต่างประเทศ 

 

11. เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือหุน้สว่นระหว่างไทยกบัสหประชาชาต ิฉบบัปี ค.ศ. 2017 -2021 

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบการลงนามกรอบความร่วมมอืหุน้ส่วนระหว่างไทยกบัสหประชาชาติ (United 

Nations Partnership Framework : UNPAF) ฉบบัปี ค.ศ. 2017 - 2021 รวมถงึการปรบัเปลีย่นร่างกรอบความร่วมมอื

ดงักล่าว  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่ มภีารกิจเกี่ยวขอ้งติดตามและร่วมกบั

ทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Country Team : UNCT) ขบัเคลื่อนการด าเนินการภายใต ้

กรอบ UNPAF ต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กต. รายงานว่า 

  1. กต. ไดจ้ดัพิธีลงนามกรอบ UNPAF ฉบบัปี ค.ศ. 2017-2021 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดย

ปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นผูล้งนามฝ่ายไทยและนาง Deirdre Boyd ผูป้ระสานงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 

พรอ้มผูแ้ทนหน่วยงานภายใต ้UNCT เป็นผูล้งนามฝ่ายสหประชาชาต ิ

  2. กต. ไดป้รบัเปลีย่นถอ้ยค าของร่างกรอบ UNPAF ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไม่ขดักบัหลกัการที่

คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ตามความเหน็ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ใหค้รอบคลุมพฒันาการทีเ่ป็นปจัจุบนัและ

รฐับาลใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 

   2.1 การปรบัถอ้ยค าตามความเหน็ของ พณ. 

    2.1.1 ปรบัเพิ่มเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคมในยุทธศาสตร์

ผลลพัธท์ี่ 3 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการน าแนวปฏบิตัิดา้นการด าเนินธุรกิจและการลงทุนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและย ัง่ยนืมา

ใชด้ว้ย 

    2.1.2 ปรบัเพิ่มประเด็นเรื่องการขยายการแลกเปลี่ยนดา้นนวตักรรมในยุทธศาสตร์

ผลลพัธท์ี ่4 เพือ่ใหส้อดรบักบันโยบาย Thailand 4.0 ทีมุ่ง่เนน้เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม 

   2.2 การปรบัถอ้ยค าตามความเหน็ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

    2.2.1 ปรบัเพิ่มขอ้ความในหนา้ 11 ภายใตข้อ้ III.SITUATION ANALYSIS หวัขอ้

ย่อย Environment, Natural Resources, Climate Change and Disaster Resilience วรรค 3 ซึ่งระบุรายละเอียด

การด าเนินงานของไทยภายใตค้วามตกลงปารีส เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลตามเอกสาร Nationally Determined 

Contribution 

    2.2.2 แกไ้ขขอ้ความในภาษาองักฤษและเพิ่มเตมิค าใหช้ดัเจนในฉบบัแปลภาษาไทยใน 

indicators ขอ้ 6 ภายใต ้Annex I: Results Matrix 

    2.2.3 ขอ้ใหใ้ชข้อ้มลูแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558 - 

2593 NAMAs Roadmap และ NDC Roadmap ในคอลมัน ์Baseline & Target (2021) 

    2.2.4 เพิ่มชื่อหน่วยงานที่เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัของ SDG 7 คือ กระทรวงพลงังาน 

และกระทรวงมหาดไทย ภายใต ้Means of Verification และ Role of Partners ทีจ่ะตอ้งเป็น 

ผูป้ระเมนิการด าเนินงานและรวบรวมขอ้มลู  

    2.2.5 เพิ่มเติมรายละเอียดภายใตห้วัขอ้ Risk and Assumption เกี่ยวกบัการขาด

กลไกที่มปีระสทิธิภาพ เช่น เครื่องมอืทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตรใ์นการขบัเคลือ่นการด าเนินงานอย่างบูรณาการใน

ภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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    2.2.6 ก าหนดเป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจกใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงเจตจ านงใน

การลดกา๊ซของประเทศไทย รวมท ัง้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะกลางดา้นการลดกา๊ซเรือนกระจกภายใตแ้ผนแมบ่ทรองรบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 

 

12. เรื่อง การเขา้เป็นภาคีความตกลงการคา้เสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงดา้นการลงทุนระหว่างรฐับาลของเขต

บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีกบัรฐับาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ  แห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ ดงัน้ี  

1. เหน็ชอบร่างความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)  และร่างความตกลงดา้นการ 

ลงทุนระหว่างรฐับาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนกบัรฐับาลของ ประเทศสมาชิกสมาคม

ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (AHKIA)   

2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยห์รอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการ 

กระทรวงพาณิชย ์ ลงนามในร่างความตกลงฯ ท ัง้สองฉบบั ท ัง้น้ี หากมกีารแกไ้ขถอ้ยค าที่มใิช่สาระส าคญัและไม่ขดักบั

หลกัการทีค่ณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้พณ. ด าเนินการได ้ โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั  พรอ้ม

ท ัง้ใหช้ี้แจงเหตุผลและประโยชนท์ี่ประเทศไทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าว  ตามหลกัเกณฑข์องมติคณะรฐัมนตรีเมือ่

วนัที่ 30 มถินุายน 2558 (เรื่อง การจดัท าสญัญาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ)  และ

เมือ่ลงนามแลว้ใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณาแลว้เสนอสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบร่างความตกลงฯ ท ัง้สองฉบบัก่อนแสดงเจตนาใหค้วามตกลง มผีลผูกพนัต่อไป 

3. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Power)  ให ้

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยล์งนามในร่างความตกลง

การคา้เสรอีาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)  และร่างความตกลงดา้นการลงทนุระหว่างรฐับาลของเขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรฐัประชาชนจนีกบัรฐับาลของประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (AHKIA)  

4. มอบหมายกรมศุลกากรและกรมการคา้ต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหค้วาม

ตกลงการคา้เสรีอาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)   มผีลใชบ้งัคบัภายในวนัที่ 1 มกราคม 2562 ตามที่ระบุไวใ้นร่างความตก

ลงการคา้เสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA)   เมื่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อความตกลงการคา้เสรี 

อาเซยีน-ฮ่องกง (AHKFTA)  แลว้ 

5. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสตัยาบนัสารของความตกลงการคา้เสร ี

อาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA)  และความตกลงดา้นการลงทุนระหว่างรฐับาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐั

ประชาชนจีนกบัรฐับาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (AHKIA)  ใหแ้ก่เลขาธิการ

อาเซยีนเพือ่รบัทราบการใหส้ตัยาบนัความตกลงท ัง้สองฉบบั เมือ่สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบต่อความตกลงท ัง้สอง

ฉบบัดงักลา่วแลว้ 

สาระส าคญัของเรื่อง  

พณ. รายงานว่า  อาเซยีนและฮ่องกงไดก้ าหนดใหม้กีารลงนามในร่างความตกลง AHKFTA และ 

ร่างความตกลง AHKIA  ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 (ASEAN  Summit) ในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 

2560 ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลปิปินส ์และก าหนดใหค้วามตกลงท ัง้สองฉบบัมผีลใชบ้งัคบัวนัที่ 1 มกราคม 2562 โดย

สรุปไดด้งัน้ี  
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1) ร่างความตกลง AHKFTA มจี านวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการคา้สนิคา้   

การคา้บรกิาร และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 

2) ร่างความตกลง AHKIA มจี  านวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุม้ครองการลงทนุและการ 

ส่งเสรมิและการอ านวยความสะดวกการลงทุน แบง่ออกเป็น 2 เรื่องหลกั คือ (1) การคุม้ครองการลงทนุใหแ้ก่นกัลงทุนของ

ภาคีหลงัจากที่ไดเ้ขา้มาจดัต ัง้ธุรกิจแลว้ในอีกภาคีหน่ึง รวมถงึการปฏบิตัิต่อการลงทุนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั

และการใหค้วามคุม้ครองและความม ัน่คงอย่างครบถว้น   และการคุม้ครองเรื่องการเวนคืนและการชดเชย  และการโอนเงนิ

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนเขา้และออกจากประเทศที่เป็นผูร้บัการลงทุน เป็นตน้  และ (2) การส่งเสริมและการอ านวยความ

สะดวกการลงทนุ อาท ิ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้ออ านวยต่อการลงทนุ การท าใหก้ระบวนการส าหรบัการยืน่ขอและการอนุมตัิ

การลงทนุงา่ยขึ้น การส่งเสรมิการเผยแพร่ขอ้มลูดา้นการลงทนุ และการจดัตัง้ศูนยก์ารลงทนุแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีวในแต่

ละภาคี เป็นตน้ 

 

13. เรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกีย่วกบัการเจรจา RCEP ในช่วงการประชมุสุดยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ  ดงัน้ี  

1. เหน็ชอบร่างแถลงการณร่์วมเกี่ยวกบัการเจรจา (Regional Comprehensive Economic  

Partnership: RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 และหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขร่างเอกสาร                   

ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้พณ. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกี   

2. เหน็ชอบทีไ่ทยจะร่วมในการแถลงการณร่์วมเกี่ยวกบัการเจรจา RCEP  ในการประชมุสุดยอด 

อาเซยีน คร ัง้ที ่31 โดยใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูร่้วมในการแถลงการณด์งักลา่ว  

 (จะมกีารแถลงการณร่์วมฯ ในช่วงการประชมุสุดยอดอาเซยีน คร ัง้ที ่31 ระหว่างวนัที ่10-14 พฤศจกิายน 

2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรฐัฟิลปิปินส)์  

 สาระส าคญัของแถลงการณ์ร่วมฯ มีดงัน้ี  

 1. ผูน้ าจะรบัทราบถงึศกัยภาพของภมิูภาค RCEP  ในการเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัของการ 

เจรญิเตบิโตและการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างเป็นธรรม และเนน้ย า้ทีจ่ะสรุปผลการเจรจาเพือ่ให ้RCEP  เป็นความตกลงที่

ทนัสมยั  ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจที่ไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั มีการปฏิบตัิ ที่พิเศษและ

แตกต่าง มกีารพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ  

 2. ที่ประชุมจะมีการประกาศผลลพัธจ์ากการเจรจาที่ผ่านมา ครอบคลุม 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) การ

เปิดตลาดการคา้สนิคา้ การคา้บรกิารและการลงทนุ 2) กฎเกณฑ ์ และ 3) ความร่วมมอื  

 3. ที่ประชมุจะมีการเจรจาในเรื่องต่าง ๆ 18 ประเด็น ตามโครงร่างความตกลง RCEP ดงัน้ี  

1) การคา้สนิคา้ 2) กฎถิ่นก าเนิดสนิคา้ 3) พธิีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้  4) มาตรการสุขอนามยั

และสุขอนามนัพืช 5) มาตรการ กฎระเบยีบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรบัรอง 6) มาตรการเยียวยาทาง

การคา้ 7) การคา้บริการ 8) การบริการการเงนิ  9) การบริการโทรคมนาคม 10) การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 11) การ

ลงทุน  12) การแข่งขนั  13) ทรพัยส์ินทางปญัญา 14) พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ 15) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

16) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 17) การจดัซื้อจดัจา้งโดยรฐั  18) การระงบัขอ้พพิาท  
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14. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรบัรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 และ

การประชมุสุดยอดที่เกีย่วขอ้ง  

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี  

1. เหน็ชอบต่อเอกสารทีจ่ะมกีารร่วมลงนามและ/หรอืรบัรองในการประชมุสุดยอดอาเซยีน  

ครัง้ที่ 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวขอ้ง ระหว่างวนัที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

รวมท ัง้สิ้น 23 ฉบบั โดยหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่ส าระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย  

ให ้กต. หรอืส่วนราชการเจา้ของเรื่องด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงาน

ผลเพือ่คณะรฐัมนตรทีราบต่อไป  

2. ใหน้ายกรฐัมนตรีหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายร่วมลงนามและ/หรือรบัรองเอกสาร รวมท ัง้สิ้น 

22 ฉบบั  

3. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายลงนามใน             

ตราสารขยายจ านวนอคัรภาคีในสนธิสญัญามติรภาพและความร่วมมอืในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จ านวน 1 ฉบบั  ท ัง้น้ี 

หากร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมิไดเ้ป็ นผูล้งนามในตราสารด ังกล่าว อนุมตัิให ้  กต. มีหนังสือ                

มอบอ านาจเตม็ (Full  Power)  ใหก้บัผูแ้ทนเพือ่ลงนามในตราสารฯ ต่อไป 

 

15. เรื่อง การประชมุผูน้ ากรอบความร่วมมือลุ่มน ้ าโขงกบัญี่ปุ่ น คร ัง้ที่ 9 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบในหลกัการต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมการประชุมผูน้ ากรอบความร่วมมือลุ่มน า้โขง กบัญี่ปุ่ น  

ครัง้ที่ 9 และหากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดงักล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย 

ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอีกคร ัง้ 

  2. อนุมตัใิหน้ายกรฐัมนตรีรบัรองถอ้ยแถลงร่วมการประชมุดงักลา่ว ท ัง้น้ี การประชมุดงักลา่วจะจดัขึ้นใน

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์

  สาระส าคญัของร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ ใหค้วามส าคญักบัความคืบหนา้ของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

กรุงโตเกียวใหม่ ค.ศ. 2015 และร่วมเฉลมิฉลองโอกาสการครอบรอบ 50 ปีการก่อตัง้อาเซียน บทบาทของญี่ปุ่ นในอนุ

ภูมภิาคผ่านขอ้ริเริ่มใหม่ ๆ เช่น ยุทธศาสตรอ์ินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกวา้ง เช่นเดียวกบัความคืบหนา้ของโครงการที่

ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานและเสริมสรา้งความเชื่อมโยงดา้นกายภาพ (Hard Connectivity) และความเชื่อมโยงดา้นที่จบั

ตอ้งไมไ่ด ้(Soft Connectivity) เช่น ความเชื่อมโยงดา้นกฎระเบยีบและการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นอนุภูมภิาคลุ่มน า้โขง 

รวมท ัง้เนน้ย า้ถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัของการเติบโตที่ย ัง่ยนืและมคุีณภาพ และ

แนวคิดการพฒันาอตุสาหกรรมลุม่น า้โขงทีม่คีวามเชื่อมโยง (Connected Mekong Industrial Development) นอกจากน้ี  

ร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ แสดงความตัง้ใจทีจ่ะประสานงานร่วมกบัองคก์รระดบัภมูภิาคต่าง ๆ และส านกังานความร่วมมอืพฒันา

เศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน) และกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศของไทย กบัองคก์ารความร่วมมอื

ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่ น โดยเนน้ความส าคญัของการบริหารจดัการแหล่งน า้และการอนุรกัษแ์ม่น า้โขงซึ่งจะตอ้งร่วมมอืกบั

คณะกรรมาธกิารแมน่ า้โขงอย่างใกลช้ดิ ในประเดน็เหลา่น้ี ตลอดจนการใหค้วามส าคญัต่อประเดน็ดา้นระบบการดูแลสุขภาพ 

การรกัษาเสถียรภาพ และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกบัประชาชนในอุณภูมภิาคลุ่มน า้โขงรวมท ัง้ยืนยนัการจ ัดการ

ประชมุผูน้ ากรอบความร่วมมอืลุม่น า้โขงกบัญี่ปุ่น คร ัง้ที ่10 ทีป่ระเทศญี่ปุ่น 
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16. เรื่อง การจดัต ัง้ส านักงานเศรษฐกจิและการคา้ฮอ่งกงประจ าประเทศไทย 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหม้กีารจดัต ัง้ส  านกังานเศรษฐกจิและการคา้ฮ่องกง (Hong Kong 

Economic and Trade Office: HKETO)  ในประเทศไทยของรฐับาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตามที่กระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) เสนอ  และรบัทราบการที่ กต. เป็นหวัหนา้คณะเจรจากบัรฐับาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและรฐับาล

สาธารณรฐัประชาชนจีนเกี่ยวกบัเอกสิทธิ์และความคุม้กนัตามค าขอของรฐับาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และการจดัตัง้

คณะท างานยกร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองการด าเนินงานของส านกังานเศรษฐกิจและการคา้ฮ่องกงประจ าประเทศไทย  

พ.ศ. .... โดยให ้กต. ด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามข ัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรี ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

 

17. เรื่อง ขออนุมตัิการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจกัร

ไทย และกรมปศุสตัวแ์ละประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไมแ้ห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าดว้ยความ

ร่วมมือดา้นประมง 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบและอนุมตัิใหม้กีารลงนามในบนัทึกความเขา้ใจระหว่างกรมประมง กษ. แห่งราชอาณาจกัร

ไทย และกรมปศุสตัวแ์ละประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไมแ้ห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า

ดว้ยความร่วมมอืดา้นประมง 

  2. อนุมตัิในหลกัการว่า ก่อนที่จะมกีารลงนาม หากมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขบนัทึกความ

เขา้ใจฯ ในประเดน็ทีไ่มใ่ช่หลกัการส าคญั ให ้กษ. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกี 

  3. อนุมตัใิหอ้ธบิดกีรมประมงเป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจฯ 

  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ใหแ้ก่  ผูล้ง

นามในขอ้ 3 (ท ัง้สองฝ่ายเห็นพอ้งใหม้กีารลงนามร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ ในวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ก่อนการจดังาน

เฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560               

ณ โรงแรมดุสติธานี กรุงเทพฯ) 

  บนัทกึความเขา้ใจฯ ฉบบัน้ีมสีาระส าคญัเพื่อการส่งเสริมความร่วมมอืทางวชิาการ การแลกเปลีย่นขอ้มลู

และเทคโนโลย ีความร่วมมอืเพื่อการพฒันาดา้นการประมง  รวมถงึความร่วมมอืดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายในสาขาประมง

ภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบยีบของแต่ละฝ่าย รวมถงึความร่วมมอืในสาขาอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

18. เรื่อง เอกสารส าคญัที่จะมีการรบัรองในการประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค คร ัง้ที่ 25 และการประชุมรฐัมนตรีเอเปค 

คร ัง้ที่ 29 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค คร ัง้ที ่25 และอนุมตัใิหน้ายกรฐัมนตรีหรอืผูแ้ทนรบัรอง

เอกสารดงักล่าว ซึ่งการประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร ัง้ที่ 29 จะจดัขึ้นระหว่ างวนัที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ 

นครดานงั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

  2. ใหค้วามเห็นชอบร่างถอ้ยแถลงร่วมของรฐัมนตรีเอเปค คร ัง้ที่ 29 และอนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยห์รือผูแ้ทนร่วมรบัรองเอกสารดงักล่าว ซึ่งการป ระชุม

รฐัมนตรเีอเปค คร ัง้ที ่29 จะจดัขึ้นในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2560 ณ นครนาดงั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
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  3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างเอกสารขา้งตน้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคญั หรอืไม่ขดัต่อ

ผลประโยชนข์องประเทศไทย ให ้กต. และกระทรวงพาณิชยส์ามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา

อกีคร ัง้ 

  สาระส าคญัของร่างเอกสารฯ ทัง้ 2 ฉบบั มีดงัน้ี 

  1. ร่างปฏญิญาผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค คร ัง้ที่ 25 (ปฏญิญาดานัง) เป็นเอกสารที่แสดงถงึความมุ่งม ัน่

และปฏญิาณของผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปคภายใต ้“การสรา้งพลวตัใหม่และการสง่เสรมิการพฒันาไปสูอ่นาคตร่วมกนั”ไดแ้ก่ 

(1) การส่งเสริมการเติบโตอย่างมีนวตักรรมและการจา้งงานที่ครอบคลุมและย ัง่ยืน  (2) การสรา้งแรงขบัเคลื่อนใหม่เพื่อ

ผลกัดนัการรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมภิาค (3) การส่งเสริมขดีความสามารถและนวตักรรมของวสิาหกิจขนาดกลาง ขนาด

ย่อม และรายย่อย (4) การเสริมสรา้งความม ัน่คงทางอาหารและการเกษตรอย่างย ัง่ยืนเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ (5) การส่งเสรมิอนาคตร่วมกนั  

ทัง้น้ี ร่างปฏิญญาดงักล่าวประกอบดว้ยเอกสารภาคผนวก จ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ ภาคผนวก A - 

ภาคผนวก D เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการสู่การบรรลุเป้าหมายดงักลา่ว ดงัน้ี  

ภาคผนวก A: วาระการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ในการสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจ 

การเงนิ และสงัคมในภมูภิาคเอเปค 

ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมอืว่าดว้ยการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นยุคดจิทิลั 

ภาคผนวก C: ยุทธศาสตรเ์อเปคว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย

ย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises : MEMEs) ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนืและมนีวตักรรม (ริเริ่มโดย

ประเทศไทยและสาธารณรฐัเปรู) 

ภาคผนวก D: ขอ้รเิริ่มเอเปคในการส่งเสรมิสตารท์อพัทีม่นีวตักรรม 

  2. ร่างถอ้ยแถลงร่วมของรฐัมนตรีเอเปค คร ัง้ที่ 29 เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุมรฐัมนตรีเอเปค 

คร ัง้ที ่29 เพือ่สรุปความกา้วหนา้ในการด าเนินการต่าง ๆ ของเอเปค (1) การส่งเสรมิการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมภิาค 

(2) การส่งเสริมการเติบโตที่ย ัง่ยืน มีนวตักรรมและครอบคลุม (3) การเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัและ

นวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) (4) การเสริมสรา้งความม ัน่คงทางอาหารและ

เกษตรกรรมที่ย ัง่ยืนในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

(Economic and Technical Cooperation : ECOTECH) และผลลพัธด์า้นต่าง ๆ (6) การมองไปขา้งหนา้  

ทัง้น้ี ร่างถอ้ยแถลงร่วมดงักล่าวจะมีเอกสารภาคผนวกประกอบดว้ย 5 ฉบบั ไดแ้ก่ ภาคผนวก A – 

ภาคผนวก E เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 

   ภาคผนวก A: การด าเนินการของเอเปคเพือ่ไปสู่ปี 2563 (ค.ศ. 2020) และอนาคต 

   ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมือเอเปคว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกการพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสข์า้มพรมแดน 

   ภาคผนวก C: แผนปฏบิตัิการส าหรบักรอบการท างานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเน่ือง

ดา้นความม ัน่คงอาหารและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศปี 2561 - 2563 

   ภาคผนวก D: แผนปฏบิตักิารส าหรบักรอบยุทธศาสตรเ์พือ่การพฒันาชนบท-เขตเมอืงเพือ่สรา้ง

เสรมิความม ัน่คงอาหารและการเติบโตอย่างมคุีณภาพ 

   ภาคผนวก E: แนวปฏบิตัทิีด่เีลศิของเอเปคส าหรบัส่งเสรมิอุตสาหกรรมสนบัสนุน 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                           วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2560  16 

แต่งตัง้ 

 

19. เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกติตมิศกัด์ิประจ ากรุงโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรยี (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเลือ่นฐานะ นายวคิตอร ์ซามอูีลอฟ เมลา

เมด (Mr.Viktor Samuilov  Melamed) กงสุลกิตติมศักดิ์ประจ ากรุงโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรีย เป็น กงสุลใหญ่

กิตติมศกัดิ์ ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรีย ท ัง้น้ี โดยคงสถานะของสถานที่ท  าการกงสุล เป็น สถานกงสุลกิตติมศกัดิ์ 

ไวเ้ช่นเดมิ  

 

20. เรื่อง การแต่งตัง้โฆษกและรองโฆษกกระทรวงอตุสาหกรรม  

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมคี าส ัง่แต่งต ัง้โฆษกกระทรวง

อุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ใหม่ ดงัน้ี 1. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 2. นายสุรพล ชามาตย ์ผูต้รวจราชการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นรองโฆษก

กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

21. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง  นายจ ักร์กฤษ เพิ่มพูล                 

ด ารงต าแหน่งกรรมการผู ท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบ ันร ับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน                     

รองศาสตราจารย์ธิดา  นิ งสานนท์ ที่พ น้จากต าแหน่ง ก่อนวาระ เ น่ืองจากมีอา ยุครบ 70 ปีบริ บูรณ์  ท ั้ง น้ี                         

ต ัง้แต่วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป และใหม้ีวาระเท่ากบัระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหาร                 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีติแต่งต ัง้ไวแ้ลว้  

 

22. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่รองนายกรฐัมนตรี (นายวษิณุ เครืองาม) เสนอแต่งตัง้ นางอุดมพร เอก

เอี่ยม ผูช่้วยเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ส  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ส  านกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  

 

23. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศ

ไทย  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แทนต าแหน่งที่ว่ างลง ด ังต่อไปน้ี                      

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทช์ยั ประธานกรรมการ 2. นายอมร พิมานมาศ (ผูแ้ทนองคก์รพฒันาภาคเอกชนในดา้นการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่7 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป  

 

 

…………………………….. 

 


