


 

 

วนัที่  10 ตลุาคม  2561 

 

1. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการช้าระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู              
การผลิตปี 2558/2559 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้ 

  1. รับทราบการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย 
จ้ากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการช้าระหนี้จากเดิมต้องช้าระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
ออกไปอีกเป็นเวลาประมาณ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแหล่งรายได้เพ่ือการช้าระหนี้ที่ชัดเจนต่อไป ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาน้าเงินของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายที่มี
อยู่และรายได้ที่คาดว่าจะน้าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายมาใช้เพ่ือการช้าระหนี้ดังกล่าวเป็นล้าดับแรก 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด 

  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง                  
กระทรวงพาณิชย์ ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงบประมาณ และส้านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงท้าความเข้าใจกับบราซิลเกี่ยวกับการด้าเนินนโยบาย
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อก้าหนดภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตามที่
ไทยเคยแจ้งไว้กับบราซิล 

2. เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อ
ปัจจัยการผลิต ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให้ อก. (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทราย) ขอรับจัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายใน
วงเงินไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 
รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น  ที่ กค. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท้าการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2562 ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ   

  ทั้งนี้  ให้ด้าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด และให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไป
พิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
กลไกในการติดตามและก้ากับดูแลการด้าเนินนโยบายของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรให้
เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก  

  

  

 เศรษฐกิจ-สังคม   



 

 

วนัที่  10 ตลุาคม  2561 

สาระส้าคัญของเรื่อง  

1.ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง 

อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและ 

น้้าตาลทรายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเพ่ิมมูลค่า
อ้อยและน้้าตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 
เรื่อง   

การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้งระบบ ส่งผลให้
ระบบอ้อยและน้้าตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น  โดยเฉพาะการยกเลิการก้าหนดโควตา
น้้าตาล และยกเลิกการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย (160 บาท /ตันอ้อย)  และขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบใหม่  ซึ่งมี
ระยะเวลาสองปี (ฤดูการผลิตปี 2560/2561  และปี 2561/2562)  ซึ่งยังคงต้องด้าเนินการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้้าตาลทรายใน
ตลาดโลกตกต่้าต่อเนื่องมากว่า 2 ปี  โดยเฉพาะราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 อยู่ที่
ประมาณ 680 บาท/ตันอ้อย  ซึ่งต่้ากว่าต้นทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ท้าให้เกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากท้ังด้านราคาที่ตกต่้าและระบบใหม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีต
ที่ผ่านมา 

2.กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดท้าโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย 

การผลิต  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้  
โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตที่จ้าเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายและผู้บริโภคภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้  

1)วิธีด้าเนินงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อน้าไปจัดหาปัจจัยการ 

ผลิตที่จ้าเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย 
และเป็นคู่สัญญากับโรงงาน หรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จ้านวนประมาณ 340,000 ราย ใน
อัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย  โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง  ส้าหรับ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จะต้องแสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่รายย่อยที่อยู่ในสังกัด พร้อมจ้านวนตันอ้อย  เพ่ือที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยราย
ย่อยดังกล่าวโดยตรง 

2)ระยะเวลาด้าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562 

………………………………… 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่10 ตลุาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     1 

วนัน้ี (10 ตลุาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ทาํเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตร ี

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้กาํเนิด โฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี    พรอ้ม

ดว้ย พนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร ์ผูช่้วยโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี  ไดร่้วมแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตรี  

ซึง่สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์ 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

  3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ 

    ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุน 

    การขายทอดตลาดทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและหอ้งชดุเพือ่ใชอ้ยู่อาศยั สาํหรบั 

    โครงการประชารฐัสวสัดกิารของกรมบงัคบัคด)ี  

  4.  เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตักิารกาํกบัดูแลผูใ้หบ้ริการทางการเงนิ  พ.ศ. .... 

  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตั ิ 

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

  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีากาํหนดสาขาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม  

    พ.ศ. .... 

  7.  เรื่อง  ร่างกฎหมายกาํหนดชนิดและลกัษณะของแสตมป์สรรพสามติ และเครื่องหมาย 

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

  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถจากการควบรวม 

กจิการของธนาคารพาณิชยไ์ทยตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที ่3  

พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์(ฉบบั

ที ่..) พ.ศ. ….  

  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุข 

    ชมุชน พ.ศ. ….  

  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง กาํหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณเ์ป็นสนิคา้ 

ทีต่อ้งหา้มส่งออกและนาํผ่านไปยงัสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี และกาํหนดให ้

    ถ่านไมท้ีส่่งมาจากหรอืมแีหลง่กาํเนิดจากสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีเป็นสนิคา้ 

ทีต่อ้งหา้มนาํเขา้และนาํผ่านมาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ….  

 

 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่10 ตลุาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     2 

  11.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการลดอตัรา 

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

ภาษเีกี่ยวกบัสาํนกังานใหญ่)  

  12.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….  

    และร่างพระราชบญัญตัสิาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ….  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเงนิกูก้องทนุออ้ยและนํา้ตาลทราย เพือ่ 

ช่วยเหลอืชาวไร่ออ้ยในฤดูการผลติปี 2558/2559 

  14.  เรื่อง  ขออนุมตัปิรบัเปลีย่นกจิกรรมโครงการส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 

    ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 

  15.  เรื่อง  ขออนุมตัดิาํเนินโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดนิแดง รองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดมิ  

    ระยะที ่2, 3 และ 4 ตามแผนแมบ่ทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดนิแดง  

    (พ.ศ. 2559 – 2567)  

  16.  เรื่อง  โครงการเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเพือ่ซื้อปจัจยัการผลติ  

 

ต่างประเทศ 

  17.   เรื่อง   ขอความเหน็ชอบในการจดัทาํร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทพัเรอืกบั 

    กองทพัเรอืสาธารณรฐัอนิเดยีสาํหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเรอื 

    พาณิชยท์ีป่ระกอบอาชพีโดยสุจริต 

  18.   เรื่อง   ขอความเหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

    เอเปคประจาํปี 2561  

  19.   เรื่อง  ขออนุมตักิารจดัทาํและลงนามบนัทกึความเขา้ใจดา้นการสอบสวนอากาศยาน 

    ประสบอบุตัเิหตแุละอุบตัิการณร์ะหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบตัเิหตขุอง  

   อากาศยานในราชอาณาจกัรกบั Aviation and Railway Accident    

   Investigation Board (ARAIB) สาธารณรฐัเกาหล ี

  20.   เรื่อง  การเขา้ร่วมการประชมุกรุงลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิ 

กฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)  

  21.   เรื่อง   การใหค้วามเหน็ชอบเอกสารของคณะมนตรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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แต่งตัง้ 

  22.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

   ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงแรงงาน) 

  23.  เรื่อง  การแต่งตัง้ผูท้ีจ่ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจาํ  

    (นกักฎหมายกฤษฎกีาทรงคุณวุฒ)ิ  (สาํนกันายกรฐัมนตร)ี  

  24.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (สงักดักระทรวงการต่างประเทศ) 

  25.  เรื่อง  แต่งตัง้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลและเลขานุการผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการ 

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

  26.  เรื่อง  แต่งตัง้ผูแ้ทนกองทพัอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกาํกบัสาํนกังาน 

การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 

  27.  เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการส่งเสรมิและกาํกบัธุรกจิ 

โรงแรม  

  28.  เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ  

   เทคโนโลยแีห่งชาติแทนตาํแหน่งทีว่่างลง 

  29.  เรื่อง  แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหาร  

   สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  

 

 

……………………….. 
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กฎหมาย 

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

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบ ดงัน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 

.... ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็น  เรื่องด่วน แลว้

ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  

  2. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง  กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาํคญัของกฎหมาย

ลาํดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ   

  3. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย   

  สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ

  1. กาํหนดใหร่้างพระราชบญัญตัิฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบัเมือ่พน้กาํหนด 180 วนั  นบัต ัง้แต่วนัทีป่ระกาศใน

ราชกจิจานุเบกษา   

  2. กาํหนดใหเ้พิ่มบทนิยามศพัทค์าํว่า “เจา้พนกังานทอ้งภิ่น” เพื่อใหม้หีนา้ที่และอาํนาจตามกฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกนัการทารุณกรรมและจดัสวสัดภิาพสตัว ์

  3. กําหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถิ่นออกขอ้บญัญตัิทอ้งถิ่นเกี่ยวกบัการควบคุมทางทะเบียน และ                  

ใหเ้จา้ของสตัวม์าแจง้เพื่อขอขึ้นทะเบียนสตัว ์ท ัง้น้ี ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรฐัหรือสถานสงเคราะห์สตัว ์                 

โดยกาํหนดใหร้ายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและค่าปรบัเป็นของราชการส่วนทอ้งถิน่  

  4. กาํหนดโทษสาํหรบัความผดิของเจา้ของสตัวผู์ฝ่้าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่  

  5. กาํหนดใหเ้พิม่อาํนาจเปรยีบเทยีบใหก้บัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ และอตัราค่าธรรมเนียมทา้ย

พระราชบญัญตัิ 

 

2. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบดงัน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขเสนอ และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็น และขอ้สงัเกตของ

กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนกั

งบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกังาน ก.พ.ร. สาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ และสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภา

นิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาก่อนเสนอสภานิติบญัญตัแิห่งชาติต่อไป   

  2 .  ร ับทราบแผนในการจ ัดทํากฎหมายลําด ับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําค ัญ                     

ของกฎหมายลาํดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
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สาระสาํคญัของเรื่อง   

  ร่างพระราชบญัญตัิคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มสีาระสาํคญัเป็นการกาํหนด ใหม้ี

กฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเป็น

คณะกรรมการระดบัชาติ  ทาํหนา้ที่กาํหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพื่อกาํหนดทิศทางและนโยบายหลกัดา้นสุขภาพของ

ประเทศและประชาชน  ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีเอกภาพและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ รวมท ัง้กาํกบัดูแล 

หน่วยงานดา้นสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการดาํเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนทาํหนา้ที่ในการแกไ้ขปญัหาระบบสุขภาพใน

ระดบัประเทศ ท ัง้น้ี เพือ่สรา้งเอกภาพในทางนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการจดัทาํบรกิารสาธารณสุขและลดความเหลือ่มล ํา้

ของประชาชนในการเขา้ถงึระบบสุขภาพทีด่ ี อนัสอดคลอ้งกบัมาตรา 55 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทีบ่ญัญตัิให ้

รฐัดาํเนินการใหป้ระชาชนไดร้บับริการสาธารณสุขที่มปีระสทิธภิาพอย่างท ัว่ถงึ  และยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและ

ลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ซึ่งมุ่งเนน้กระจายการใหบ้ริการภาครฐั 

ท ัง้ดา้นการศึกษา  สาธารณสุข  และสวสัดิการที่มคุีณภาพใหค้รอบคลุมและท ัว่ถึง ตลอดจนเป็นไปตามแผนการปฏิรูป

ประเทศดา้นการสาธารณสุขซึง่กาํหนดใหม้กีารจดัต ัง้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพื่อใหม้กีารอภบิาลระบบบริการ

สุขภาพ เพือ่ใหร้ะบบสุขภาพของประเทศมเีอกภาพการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของทกุภาคส่วนเป็นไปในทศิทางเดียวกนั  

 

3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและหอ้งชุดเพือ่ใชอ้ยู่อาศยั สาํหรบัโครงการประชา

รฐัสวสัดิการของกรมบงัคบัคดี)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้

ดาํเนินการต่อไปได ้ 

  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา    

  กาํหนดใหย้กเวน้อากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูอ้อกใบรบัสาํหรบัการโอนอสงัหาริมทรพัยฯ์ กรณีการซื้อขายที่ดิน

พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งและหอ้งชุดเพื่อใชอ้ยู่อาศยั สาํหรบัโครงการประชารฐัสวสัดิการของกรมบงัคบัคดี เฉพาะการโอนใหแ้ก่ผู ้

ซื้อทอดตลาดทีไ่ดร้บับตัรสวสัดิการแห่งรฐั ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

4. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตักิารกาํกบัดูแลผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ  พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบดงัน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติการกําก ับดูแลผูใ้หบ้ริการทางการเงิน  พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นและขอ้สงัเกตของ

สาํนกังบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกังาน ก.พ.ร. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานอยัการสูงสุด  สาํนกังาน คปภ. และสาํนกังาน ก.ล.ต. ไปประกอบการพิจารณาดว้ย และใหป้รบัแกไ้ขร่าง

พระราชบญัญตัิดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัมติคณะรฐัมนตรี (11 เมษายน 2560 และ 6 มถินุายน 2560) เกี่ยวกบัการอา้งบท
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จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการ

ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติต่อไป 

  2. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาํคญัของกฎหมายลาํดบั

รองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ   

  สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ

  1. กําหนดคํานิยาม “ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน”  หมายความว่า ผูใ้หบ้ริการทางการเงินประเภท                

ใหส้ินเชื่อ ผูใ้หบ้ริการทางการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื่อและผูป้ระกอบธุรกิจประเภทอื่นตามที่ก ําหนดใน             

พระราชกฤษฎีกา ท ั้ง น้ี  ไม่รวมถึงสถาบ ันการ เงินตามกฎหมายว่ าดว้ย ธุรกิจสถาบ ันการเงิน ธนาคารหรือ                        

สถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายเฉพาะจดัต ัง้ขึ้น  บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของสถาบนัการเงนิ  และผูใ้หบ้ริการทางการเงนิ

ทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิแก่บรษิทัในเครอืเดียวกนักบัผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิเป็นการเฉพาะ  

  2. กําหนดใหม้ี “คณะกรรมการกํากบัดูแลผูใ้หบ้ริการทางการเงิน” ซึ่งมีปลดักระทรวงการคลงั               

เป็นประธานกรรมการ โดยมอีาํนาจหนา้ที่กาํหนดนโยบายการกาํกบัและส่งเสรมิ ตลอดจนกาํกบัดูแลประกอบกจิการทางการ

เงนิ  

  3. กาํหนดใหจ้ดัต ัง้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลผูใ้หบ้ริการทางการเงนิขึ้นเป็นหน่วยงานของรฐัที่ไม่

เป็นส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ โดยมฐีานะเป็นนิติบุคคล  มอีาํนาจหนา้ที่ในการกาํกบั ส่งเสริม และพฒันาการประกอบ

กิจการของผูใ้หบ้ริการทางการเงนิตามนโยบาย  มติ หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมการกาํกบัดูแลผูใ้ห ้

บริการทางการเงนิกาํหนด ท ัง้น้ี ใหส้าํนกังานมสีาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียงและจะตัง้สาขาหรือ

ตวัแทนขึ้น ณ ทีอ่ื่นใดกไ็ด ้

  4. กาํหนดใหก้ิจการของสาํนักงานฯ ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์ กฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน แต่พนกังานและลูกจา้งของ

สาํนกังานตอ้งไดร้บัประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ยกว่าที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ย

ประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

  5. กาํหนดใหท้นุและทรพัยส์นิในการดาํเนินงานของสาํนกังานฯ ประกอบดว้ย เงนิประเดมิจากรฐับาล เงนิ

อุดหนุนจากรฐับาล ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บตามพระราชบญัญตัิน้ี เงนิและทรพัยส์ินที่ม ีผูอุ้ทิศให ้และ

ดอกผลของเงนิหรือรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสาํนกังาน ท ัง้น้ี บรรดารายไดท้ ัง้ปวงที่สาํนกังานฯ ไดร้บัจากการดาํเนินงานในปี

หน่ึง ๆ ใหต้กเป็นของสาํนกังานเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบัการดาํเนินงาน โดยไมต่อ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ   

  6. กาํหนดใหผู้ใ้หบ้ริการทางการเงนิประเภทใหส้ินเชื่อจะกระทาํไดเ้ฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 

หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด  โดยไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีโดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการฯ  

 7. กําหนดใหผู้ใ้หบ้ริการทางการเงินประเภทที่มีลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื่อตอ้งขึ้นทะเบียนเป็น                

ผูใ้หบ้ริการทางการเงนิประเภทที่มลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื่อกบัสาํนกังานฯ ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ไดม้กีารประกอบ

ธุรกจิ 
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  8. กาํหนดใหร้ฐัมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการฯ มอีาํนาจพจิารณาส ัง่เพิกถอนใบอนุญาตของผู ้

ใหบ้รกิารทางการเงนิประเภทใหส้นิเชื่อ หากปรากฏว่าผูใ้หบ้ริการทางการเงนิประเภทใหส้นิเชื่อรายนัน้ไม่ประกอบธุรกิจหรือ

หยุดประกอบธุรกิจตามหลกัเกณฑท์ี่ประกาศกาํหนด กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือพนกังานผูม้ีอาํนาจในการจดัการของผู ้

ใหบ้ริการทางการเงินมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิน้ี หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ประกาศกาํหนดหรือตาม

พระราชบญัญตัิน้ี  หรือกระทาํความผิดซํา้อีกจนเป็นเหตุใหเ้ชื่อไดว้่าอาจส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อผูใ้ชบ้ริการโดยรวม 

หรอืต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ  

  9. กําหนดใหม้ีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง จํานวนสามคนประกอบดว้ย                

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสาํนักงาน  และผูแ้ทนสาํนักงานอยัการสูงสุดเป็นกรรมการ                

มอีาํนาจในการพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครอง   

  10. กาํหนดโทษปรบัทางปกครองสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกิจโดยมิไดข้ึ้นทะเบียนตอ้งระวางโทษปรบั            

ไม่เกิน 100,000 บาท และผูใ้ดที่ไม่ปฏิบตัิตามที่หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศกาํหนด               

ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 300,000 บาท  

  11. กาํหนดโทษทางอาญาสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกิจโดยมิไดร้บัอนุญาตและผูข้ดัขวางหรือไม่ปฏิบตัิตาม

คาํส ัง่  หรอืไมอ่าํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ที่ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอื

ท ัง้จาํท ัง้ปรบั  

  12. กําหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  และผูป้ระกอบธุรกิจใหเ้ช่าซื้ อใหเ้ช่าแบบ                

ลสีซิ่ง และแฟคตอริ่ง ในวนัที่พระราชบญัญตัิมผีลบงัคบัใช ้หากประสงคจ์ะประกอบธุรกิจต่อไปใหย้ื่นคาํขออนุญาตหรือขึ้น

ทะเบยีนแลว้แต่กรณีต่อสาํนกังานฯ ภายใน 120 วนั และในวาระเริ่มแรกใหม้ีคณะกรรมการคณะหน่ึงปฏิบตัิหนา้ที่ตาม

พระราชบญัญตัน้ีิไปพลางก่อน 

 

5. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิประกนัชีวิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบบั 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและรบัทราบดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัิประกนัชีวติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิประกนัวนิาศภยั 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ของกระทรวงการคลงั ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฎษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และใหเ้สนอ

คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 

  2. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาํคญัของกฎหมายลาํดบั

รองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่ว ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ 
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สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ

  1. ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชีวติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

   1.1 กาํหนดบทบญัญตัิเพือ่รองรบัการใชว้ธิีการทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นธุรกจิประกนัชวีติ 

   1.2 แกไ้ขบทบญัญตัิว่าดว้ยผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต กรณีบุคคลลม้ละลาย

ทุจริตเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม และกาํหนดใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอีาํนาจ

ประกาศกาํหนดหลกัสูตร วธิกีาร และเงือ่นไขในการสอบความรูเ้กี่ยวกบัการประกนัชวีติ 

   1.3 กาํหนดคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของนายหนา้ประกนัชีวิตใหม้ีความเหมาะสมและ

ชดัเจนยิ่งขึ้น กาํหนดหนา้ที่และความรบัผิดของนายหนา้ประกนัชีวิตและกาํหนดใหน้ายหนา้ประกนัชีวิตท ัง้นิติบุคคลและ

บคุคลธรรมดาทีม่กีารชี้ ช่องหรอืจดัการใหบ้คุคลทาํสญัญาประกนัชวีติกบับรษิทัตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ 

   1.4 กาํหนดอาํนาจของนายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิของ

ตวัแทนประกนัชวีติหรอืนายหนา้ประกนัชวีติ 

   1.5 กาํหนดเหตุและข ัน้ตอนในการดาํเนินการการพกัใชใ้บอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิตและ

นายหนา้ประกนัชวีติ 

   1.6 กาํหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คาํส ัง่และระยะเวลาที่คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้

เสรจ็ 

   1.7 กาํหนดบทกาํหนดโทษสาํหรบัการกระทาํความผดิต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

   1.8 กาํหนดบทเฉพาะกาล ดงัน้ี 

    1.8.1 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีตวัแทนประกนัชีวิตหรือนายหนา้ประก ันชีวิต                

ทีอ่อกใบอนุญาตใหก่้อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชไ้ด ้

    1.8.2 เร่งรดัหน่วยงานในการออกกฎหมายลาํดบัรอง 

    1.8.3 กาํหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

  2. ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

   2.1 กาํหนดบทบญัญตัิเพือ่รองรบัการใชว้ธิีการทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นธุรกจิประกนั 

วนิาศภยั 

   2.2 กาํหนดใหก้ารขอรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระเมินวินาศภยัตอ้งเป็นนิติบุคคลเท่านัน้ กาํหนด

คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของผูป้ระเมนิวนิาศภยั กาํหนดอายุใบอนุญาต การพกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาตเป็นผู ้

ประเมนิวนิาศภยั รวมท ัง้แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินการอุทธรณ์คาํส ัง่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของร่างพระราชบญัญตั ิ

   2.3 เพิ่มกรณีบุคคลลม้ละลายทุจริตเป็นล ักษณะตอ้งหา้มและกําหนดใหส้ ํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอีาํนาจประกาศกาํหนดเกี่ยวกบัการไดร้บัการศึกษาวิชา

ประกนัวนิาศภยั 

   2.4 กาํหนดคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของนายหนา้ประกนัวินาศภยัใหม้คีวามเหมาะสม

และชดัเจนยิง่ขึ้น 
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   2.5 กาํหนดอาํนาจของนายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิของ

ตวัแทนหรอืนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

   2.6 กาํหนดเหตุและข ัน้ตอนการพกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาตตวัแทนประกนัวินาศภยัและ

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

   2.7 กาํหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คาํส ัง่และระยะเวลาที่คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้

เสรจ็ 

   2.8 กาํหนดบทกาํหนดโทษสาํหรบัการกระทาํความผดิต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

   2.9 กาํหนดบทเฉพาะกาล ดงัน้ี 

    2.9.1 กาํหนดบทเฉพาะกาลกรณีผูป้ระเมินวินาศภยัที่ออกใบอนุญาตใหก่้อนวนัที่

พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชไ้ดต่้อไปอกีหน่ึงปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิมผีลใชบ้งัคบั 

    2.9.2 กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัวินาศภยัที่ออก

ใบอนุญาตใหก่้อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชไ้ด ้

    2.9.3 เร่งรดัหน่วยงานในการออกกฎหมายลาํดบัรอง 

    2.9.4 กาํหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีากาํหนดสาขาวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิดงัน้ี 

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีากาํหนดสาขาวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม พ.ศ. .... 

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเสนอ และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บั

ความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ดาํเนินการ

ต่อไปได ้

 2. ใหก้ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร ับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพ ัฒนา                    

การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย 

  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา 

  กําหนดใหว้ิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาธรณีวิทยาและสาขาอนาม ัยสิ่งแวดลอ้ม                   

เป็นวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

 

7. เรื่อง ร่างกฎหมายกาํหนดชนิดและลกัษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีของทางราชการ 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎหมายกาํหนดชนิดและลกัษณะของแสตมป์สรรพสามิต และ

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส่้งสาํนกังาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ดาํเนินการต่อไปได ้ 
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สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  

  กาํหนดลกัษณะของแสตมป์สรรพสามติเพิม่เติม เป็น 5 ประเภท คือ (1) แสตมป์สุราสาํหรบัสุราที่ผลติใน

ราชอาณาจกัร (2) แสตมป์สุราสาํหรบัสุราทีน่าํเขา้มาในราชอาณาจกัร (3) แสตมป์ยาสูบสาํหรบัยาสูบชนิดบุหรี่ซกิาแรตที่ผลติ

ในราชอาณาจกัร (4) แสตมป์ยาสูบสาํหรบัยาสูบชนิดอื่นที่ผลติในราชอาณาจกัร นอกจากบหุรี่ซกิาแรต ขนาดบรรจตุํา่กว่า 20 

กรมั และขนาดบรรจตุ ัง้แต่ 20 กรมั ขึ้นไป และ (5) แสตมป์ยาสูบสาํหรบัยาสูบชนิดบุหรี่ซกิาแรตทีน่าํเขา้มาในราชอาณาจกัร  

 

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชยไ์ทยตาม

แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ย

รถยนต ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถจากการควบ

รวมกิจการของธนาคารพาณิชยไ์ทยตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกาํหนด

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหส่้ง

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ดาํเนินการต่อไปได ้ 

  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถจากการควบรวมกจิการของธนาคารพาณิชย์

ไทยตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที่ 3 พ.ศ. …. เป็นการกาํหนดใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถที่

อยู่ในระหว่างการใหลู้กหน้ีเช่าซื้อสาํหรบัธนาคารพาณิชยไ์ทย ที่ควบรวมกิจการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที่ 

3 ท ัง้น้ี เฉพาะธนาคารพาณิชยไ์ทยที่ไดร้บัอนุมตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหค้วบรวมกิจการภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 โดยตอ้งดาํเนินการควบรวมกิจการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และตอ้งดาํเนินการโอน

ทะเบยีนรถทีอ่ยู่ในระหว่างการใหลู้กหน้ีเช่าซื้อใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  

   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด ้วยรถยนต์ (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. ….                

เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติม               

โดยกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2557 เพื่อกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม

การโอนทะเบยีนรถ จากการควบรวมกจิการของธนาคารพาณิชยไ์ทยตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที ่3 ดงัน้ี  

   2.1 การโอนทะเบยีนรถทีอ่ยู่ในระหว่างการใหลู้กหน้ีเช่าซื้อสาํหรบัธนาคารพาณิชยไ์ทยทีค่วบเขา้

กนัหรอืโอนกจิการท ัง้หมดหรือบางส่วนใหแ้ก่กนั ตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที ่3 ท ัง้น้ี เฉพาะธนาคารพาณิชย์

ไทยที่ไดร้บัอนุมตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหค้วบรวมกจิการภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยตอ้งดาํเนินการควบ

รวมกจิการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และตอ้งดาํเนินการโอนทะเบยีนรถทีอ่ยู่ในระหว่างการใหลู้กหน้ีเช่าซื้อให ้

แลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 คร ัง้ละ 50 บาท  

   2.2 การโอนทะเบยีนรถนอกจากขอ้ 2.1 คร ัง้ละ 100 บาท  
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9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชมุชน พ.ศ. …. ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้

ดาํเนินการต่อไปได ้ 

  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  

  กาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน ดงัน้ี  

 

ประเภทค่าธรรมเนียม 

อตัราค่าธรรมเนียม 

ทา้ยพระราชบญัญตั ิ 

ฉบบัละ/บาท 

อตัราค่าธรรมเนียม 

ตามร่างกฎกระทรวง  

ฉบบัละ/บาท 

1. ค่าขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

การสาธารณสุขชมุชน  

5,000 1,500 

2. ค่าต่ออายุใบอนุญาต  2,500 1,000 

3. ค่าหนงัสอืรบัรองการขึ้นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

การสาธารณสุขชมุชน  

500 200 

4. ค่าใบแทนใบอนุญาต  500 200 

 

10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง กาํหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสนิคา้ที่ตอ้งหา้มส่งออกและนําผ่านไป

ยงัสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลีย และกาํหนดใหถ้่านไมท้ี่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกาํเนิดจากสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีเป็น

สนิคา้ที่ตอ้งหา้มนําเขา้และนําผ่านมาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ….  

  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง กาํหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณ์

เป็นสินคา้ที่ตอ้งหา้มส่งออกและนําผ่านไปยงัสหพนัธ์สาธารณรฐัโซมาเลีย และกําหนดใหถ่้านไมท้ี่ส่งมาจากหรือมี

แหล่งกาํเนิดจากสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีเป็นสินคา้ที่ตอ้งหา้มนําเขา้และนาํผ่านมาในราชอาณาจกัร พ.ศ. …. ตามที่

กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และใหส่้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรี

ตรวจพจิารณา แลว้ดาํเนินการต่อไปได ้ 

  พณ. เสนอว่า  

  1. ตามทีค่ณะรฐัมนตรีไดม้มีต ิ(วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2561) นัน้ เป็นการต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธ

และยุทโธปกรณ์ต่อสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี และมาตรการหา้มนาํเขา้ถ่านไมจ้ากสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีออกไป

จนถงึวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561  

   2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรฐัสมาชิกสหประชาชาติมพีนัธกรณีตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มติของคณะมนตรี

ความม ัน่คงแห่งสหประชาชาติตามขอ้ 25 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ ดงันัน้ จึงมคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการออกประกาศ

กระทรวงพาณิชยเ์พื่อต่ออายุมาตรการควํา่บาตรต่อสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลียตามขอ้มติคณะมนตรีความม ัน่คงแห่ง

สหประชาชาต ิที ่2385 (ค.ศ. 2017) ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2561  

จงึไดเ้สนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชยด์งักลา่วมาเพือ่ดาํเนินการ  
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  สาระสาํคญัของร่างประกาศ  

  1. ยกเลกิประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง กาํหนดใหอ้าวุธและยุทโปกรณ์เป็นสนิคา้ที่ตอ้งหา้มส่งออกไป

สหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี และกาํหนดใหถ่้านไมเ้ป็นสนิคา้ทีต่อ้งหา้มนาํเขา้จากสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี พ.ศ. 2559 ลง

วนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2559  

   2. กาํหนดบทนิยามคําว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และคําว่า “ขอ้มติ” เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนของ

หน่วยงานทีด่าํเนินการ  

  3. กาํหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินคา้ที่ตอ้งหา้มส่งออกและนําผ่านไปยงัสหพนัธส์าธารณรฐั

โซมาเลยี และกาํหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินคา้ที่ตอ้งหา้มส่งออก และนาํผ่านไปยงัสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลีย 

บุคคลหรือองคก์รตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้มติ (บุคคลและองคก์รรวม 14 ราย เช่น ABUBAKER, SHARIFF, AHMED, 

ฯลฯ) ยกเวน้การส่งออกหรือนาํผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานของสหประชาชาต ิรวมถงึคณะผูแ้ทน

ใหค้วามช่วยเหลอืของสหประชาชาติในสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี การส่งออกหรือนาํผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามที่

รฐับาลสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีไดร้อ้งขอ ซึ่งไดแ้จง้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติแลว้ การส่งออกหรือนาํผ่านอาวุธและ

ยุทโธปกรณ์เพื่อการพฒันาหน่วยงานดา้นความม ัน่คงของสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี การส่งออกหรือนาํผ่านอาวุธและ

ยุทโธปกรณ์ เพื่อการพฒันากองกาํลงัรกัษาความม ัน่คงแห่งชาติของสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลีย (Somali National 

Security Forces) ในการรกัษาความปลอดภยัแก่ประชาชนโซมาเลยี และการส่งออกหรือนาํผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่

เป็นอนัตรายรา้ยแรงถงึแก่ชวีติ เพือ่นาํไปใชใ้นดา้นมนุษยธรรม  

  4. กําหนดใหถ่้านไมท้ี่ ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินคา้                    

ทีต่อ้งหา้มนาํเขา้และนาํผ่านมาในราชอาณาจกัร  

 

11. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด ้วยการลดอตัราและยกเวน้ร ัษฎากร                

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบบั (การปรบัปรุงมาตรการภาษีเกีย่วกบัสาํนักงานใหญ่)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการลด

อตัราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบบั ประกอบดว้ย 1. ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษ ีROH 1 

และ ROH 2 2. ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษ ีIHQ  3. ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ มาตรการภาษ ี ITC 4. ร่างพระราช

กฤษฎกีาฯ มาตรการภาษ ี IBC ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ  และใหส่้งสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา 

แลว้ดาํเนินการต่อไปได ้  

  สาระสาํคญัของเรื่อง  

  ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบบั ที่กระทรวงการคลงัเสนอ เป็นการปรบัปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกบั

สาํนกังานใหญ่ทีเ่ป็นการยกเลกิมาตรการภาษเีกี่ยวกบัสาํนกังานปฏบิตักิารภมูภิาค (Regional  Operating  Headquarters  

หรือ ROH1) สาํนกังานปฏิบตัิการภูมิภาค (ROH2)  สาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ  (International Headquarters หรือ 

IHQ) และบริษทัการคา้ระหว่างประเทศ  (International Trading Center หรือ ITC)  รวมท ัง้ออกมาตรการภาษีเพื่อ

ส่งเสรมิการจดัต ัง้ศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business Centre หรอื IBC)  มาทดแทน ซึง่สอดคลอ้ง

กนักบัโครงการ BEPS  ของ OECD  ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิก Inclusive Framework on Base Erosion and 
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Profit Shifting ขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา อนัมีผลทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งปฏิบตัิตาม

พนัธกรณีโดยตอ้งยกเลกิและปรบัปรุงมาตรการทางภาษที ัง้หมดทีม่ลีกัษณะเป็นการกดักร่อนฐานภาษขีองประเทศอื่น   

 

12. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบญัญตัสิาํนักงาน

พฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ….  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและรบัทราบ ดงัน้ี  

   1. เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. และร่าง

พระราชบญัญตัสิาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. …. รวม 2 ฉบบั ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พจิารณาแลว้ ตามที่กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเสนอ และใหเ้สนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัิแห่งชาตต่ิอไป   

   2. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาํคญัของกฎหมาย

ลาํดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตั ิรวม 2 ฉบบัดงักลา่ว ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมเสนอ   

  3. ใหยุ้ตกิารดาํเนินการร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร

มหาชน) (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….  

   สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ 

  1. ร่างพระราชบญัญตัว่ิาดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. มสีาระสาํคญัเป็นการแกไ้ข

เพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 ใหก้ฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไป

ตามมาตรฐานสากล รวมท ัง้ปรบัปรุงกลไกในการกาํกบัดูแลการประกอบธุรกจิบริการเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ห ้

ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

   2. ร่างพระราชบญัญตัสิาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. …. มสีาระสาํคญัเป็นการ

ปรบัปรุงสถานะและอาํนาจหนา้ทีข่องสาํนกังานพฒันาธุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการ

ปฏบิตังิานตามภารกจิไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา ส่งเสรมิและสนบัสนุนการ

ทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเงนิกูก้องทนุออ้ยและน้ําตาลทราย เพือ่ช่วยเหลอืชาวไร่ออ้ยในฤดู              การ

ผลติปี 2558/2559 

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบ ดงัน้ี 

  1. รบัทราบการปรบัโครงสรา้งหน้ีระหว่างกองทุนออ้ยและนํา้ตาลทรายกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีจากเดิมตอ้งชาํระใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเป็นเวลา

ประมาณ 5 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งรายไดเ้พื่อการชาํระหน้ีที่ชดัเจนต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให ้

กระทรวงอตุสาหกรรมพจิารณานาํเงนิของกองทนุออ้ยและนํา้ตาลทรายทีม่อียู่และรายไดท้ีค่าดว่าจะนาํส่งเขา้กองทุนออ้ยและ
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นํา้ตาลทรายมาใชเ้พื่อการชาํระหน้ีดงักล่าวเป็นลาํดบัแรก ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลกอย่าง

เคร่งครดั 

  2. ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งร ับความเห็นของกระทรวงการคลงั                  

กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สาํนกังบประมาณ และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาดาํเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

  3. ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมชี้ แจงทําความเขา้ใจกบับราซิลเกี่ยวกบัการดําเนินนโยบายเกี่ยวกบั

อุตสาหกรรมออ้ยและนํา้ตาลทรายว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก และเป็นไปตามที่ไทยเคยแจง้ไวก้บั

บราซลิ 

 

14. เรื่อง ขออนุมตัปิรบัเปลี่ยนกจิกรรมโครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐัปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอใหก้รมปศุสตัวด์าํเนินกิจกรรม

เพิ่มศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์เพื่อเป็นฟารม์ตน้แบบการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอกปศุสตัว ์7,196 ราย โดยสนบัสนุนแผ่นยางปูพื้น

รายละ 4 แผ่น รวม 28,784 แผ่น ซึง่กรมปศุสตัวไ์ดด้าํเนินการจดัซื้อแผ่นยางปูพื้นไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

  สาระสาํคญัของเรื่อง 

  กษ. รายงานว่า 

  1. กษ. (กรมปศุสตัว)์ ไดร้บัอนุมตังิบประมาณตามโครงการส่งเสรมิการใชย้างพาราในหน่วยงานภาครฐั ปี 

2560 จากสาํนกังบประมาณ (สงป.) เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2560 รวมท ัง้สิ้น 114,314,500 บาท และไดด้าํเนินโครงการแลว้ 

ดงัน้ี 

 

กจิกรรม รายละเอยีด 

1. กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพอาสาปศสุตัวแ์ละสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั 

กจิกรรมย่อยที ่1  

เพิม่ศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์

- จดัซื้อถุงมอืตรวจโรคใหอ้าสาปศุสตัว ์จาํนวน 50,000 ราย รายละ 1 กล่อง ขณะน้ี

ดาํเนินการจดัซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ กาํหนดส่งมอบเสรจ็สิ้นไมเ่กนิ               26 กนัยายน 

2561 

- จดัหาแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสตัวใ์หอ้าสาปศุสตัว ์จาํนวน 500 ราย รายละ 4 แผ่น เสรจ็สิ้น

แลว้ 

กจิกรรมย่อยที ่2  

เ ป ลี่ ย น ย า ง ร ถ แท รก เ ต อ ร์                 

ในหน่วยงานรฐั 

- เปลี่ยนยางลอ้รถแทรกเตอร์ในหน่วยงานร ัฐ จํานวน 50 คัน เสร็จสิ้ นแลว้                 

(มกีารปรบัเปลีย่นจาํนวนเป้าหมายตามราคาทีแ่ทจ้รงิ) 

2. กจิกรรมสง่เสรมิการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 

กจิกรรมย่อยที ่1 

แ ผ่ น ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ปู พื้ น                

รถขนส่งปศุสตัว ์

- จดัหาแผ่นยางปูพื้นรถขนส่งปศุสตัว ์100 คนั จาํนวน 560 แผ่น เสรจ็สิ้นแลว้ 
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กจิกรรมย่อยที ่2 

แ ผ่ น ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ปู พื้ น                   

คอกโคขนุเพือ่การส่งออก           

- จดัซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการส่งออก (ในส่วนของงบกลาง) เป้าหมาย

เ ก ษ ต ร ก ร  จํ า น ว น  5 ,285 ร า ย  ร า ย ล ะ  7  แ ผ่ น  ร ว ม  3 6 ,9 9 5  แ ผ่ น                               

(ไมไ่ดด้าํเนินการในส่วนของงบเหลอืจ่าย เน่ืองจากไมม่งีบประมาณ)  

  2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอก ในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 

กจิกรรมย่อยที ่2 แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขนุเพื่อการส่งออก เกษตรกรยื่นความจาํนงเขา้ร่วมกจิกรรม จาํนวน 1,173 

ราย ซึ่งตํา่กว่าเป้าหมาย จาํนวน 4,112 ราย (จากจาํนวนเป้าหมาย 5,285 ราย) เน่ืองจากกรมปศุสตัวไ์ดป้รบัเปลี่ยน

กลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผูเ้ลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออก เป็นเกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสตัวแ์จง้ว่า กรมปศุสตัวม์ุ่ง

สนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติโคขุนใหเ้กษตรกรรายย่อยเป็นหลกั) ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดกาํลงัซื้อ โดยกิจกรรมน้ี

เกษตรกรตอ้งซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกสมทบ รายละ 3 แผ่น แผ่นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ประกอบกบั

เกษตรกรยงัไม่เหน็ความสาํคญัของการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอกปศุสตัว ์รวมท ัง้ไมม่ตีวัอย่าง ใหเ้หน็เป็นรูปธรรม จงึไมม่ ัน่ใจว่า

จะใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ ส่งผลใหแ้ผ่นยางคงเหลอืจากการดาํเนินการ 28,784 แผ่น     

  3. กรมปศุสตัวพ์ิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ

กิจกรรมเพิ่มศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์กิจกรรมย่อย : ฟารม์ตน้แบบการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอกปศุสตัวด์ว้ยการสนบัสนุนแผ่น

ยางปูพื้นคอกปศุสตัว ์ในส่วนที่กรมปศุสตัวจ์ดัซื้อแลว้ ตามกิจกรรมย่อยแผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขนุเพื่อการส่งออก 

แต่มเีกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรมตํา่กว่าเป้าหมาย จาํนวน 28,784 แผ่น [จดัซื้อแผ่นยางรวม 36,995 แผ่น – (เกษตรกรยื่น

ความจาํนง 1,173 รายxรฐัสนบัสนุนรายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคลอ้งกบัความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ที่เหน็ว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครฐัจาํเป็นที่จะตอ้งจดัทาํแผนและแนวทางการใช ้

ยางพาราเพื่อส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑย์างพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสรา้งกลไกการดูดซบัปริมาณผลผลติ

ยางพาราของประเทศใหม้คีวามต่อเน่ือง โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งัน้ี 

 

ประเด็น รายละเอยีด 

1. โครงการ โครงการส่งเสรมิการใชย้างหน่วยงานภาครฐั 

กจิกรรม : เพิม่ศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์

กจิกรรมย่อย  : ฟารม์ตน้แบบการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอกปศุสตัว ์

2. วตัถปุระสงค ์ 2.1 เพือ่ส่งเสรมิการใชย้างพาราภายในประเทศสาํหรบัภาคปศุสตัวใ์หม้ากขึ้น 

2.2 เพื่อสรา้งฟาร์มตน้แบบการใชแ้ผ่นยางปูพื้ นคอกปศุสตัว ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ                   

การผลติ 

2 . 3  เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ มก า รพ ัฒนาศักยภาพ  สร ้า ง ขว ัญและกํา ล ัง ใ จแ ก่อ าส าป ศุส ัตว ์                

ผูป้ฏบิตังิานใหก้บัทางราชการ 

2.4 เพือ่สนบัสนุนนโยบายของ กษ. ในการพฒันาศกัยภาพอาสาเกษตร 

3. วธิีดําเนินการ สนบัสนุนแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสตัวท์ี่จดัซื้อแลว้ใหอ้าสาปศุสตัวท์ี่ไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อการ

สาธติ รายละ 4 แผ่น 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  อาสาปศุสตัวท์ี่ปฏิบตัิงานดี และมคีวามเสยีสละทุ่มเททาํงานใหก้บัราชการ จาํนวน 7,196 คน 

(7,196 คนxรายละ 4 แผ่น = 28,784 แผ่น) จากจาํนวน ผูท้ี่ปฏิบตัิงานท ัว่ประเทศ จาํนวน 

53,607 คน โดยกาํหนดคุณสมบตัขิองอาสาปศุสตัวท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี 

4.1 เป็นอาสาปศุสตัวท์ีป่ฏบิตังิานอย่างต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

4.2 เป็นอาสาปศุสตัว ์ที่ปฏิบตัิงานดี มีความเสียสละทุ่มเทการทํางานช่วยเหลือราชการ              

กรมปศุสตัว ์

4.3 เป็นอาสาปศุสตัวท์ี่มกีารเลี้ยงโคนม/โคเน้ือ/กระบอื ต ัง้แต่ 5 ตวัขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ แกะ 

ตัง้แต่ 10 ตวัขึ้นไป 

4.4 มคีอกหรือโรงเรือนสาํหรบัเลี้ยงโคนม/โคเน้ือ/กระบอื/แพะ หรือแกะ ที่แขง็แรง ปลอดภยั 

พื้นคอกมคีวามเหมาะสมในการใชแ้ผ่นยางปูพื้น โดยผ่านการพจิารณา                     ของ

ปศุสตัวอ์าํเภอหรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4.5 ยนิดีเป็นฟารม์ตน้แบบการใชแ้ผ่นยางปูพื้นคอกโคนม/โคเน้ือ/กระบอื/แพะ หรือแกะ เพื่อ

ส่งเสรมิและขยายผลการใชย้างพาราในประเทศ 

4.6 อาสาปศุสตัวท์ี่ไดร้บัคดัเลือกตอ้งไม่ซ ํา้ซอ้นกบัรายที่เคยไดร้บัแผ่นยางปูพื้นคอกสตัว ์    

ไปแลว้ (รายละ 4 แผ่น)                   

5. ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 

ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

6. งบประมาณ ใช แ้ผ่นยาง ปูพื้ นคอกปศุส ัตว ์ที่ จ ัดซื้ อ ไว แ้ล ว้  จํานวน 28 ,784 แผ่น ( งบประมาณ                       

แผ่นละ 2,500 บาท รวม 71.96 ลา้นบาท) 

 

15. เรื่อง ขออนุมตัิดําเนินโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บท

โครงการฟ้ืนฟเูมืองชมุชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบ ดงัน้ี  

  1. อนุมตัใินหลกัการการดาํเนินโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดนิแดง รองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดมิ ระยะที ่2, 3 และ 

4 ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย ์(พม.) เสนอ โดยอนุมตัิวงเงนิลงทุนรวมของโครงการรวม 9,872.119 ลา้นบาท และรฐับาลสนบัสนุนการชดเชย

ดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไมเ่กินรอ้ยละ 2.15 ต่อปี ในระหว่างการก่อสรา้งและเมือ่การก่อสรา้งแลว้เสร็จ เหน็ควรนาํรายไดจ้าก

ค่าเช่ามาชาํระคืนเงนิตน้และค่าดอกเบี้ยต่อไป ตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ สาํหรบัแหล่งเงนิทุนของโครงการ ให ้

เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลงั ที่ใหก้ารเคหะแห่งชาติ (กคช.) กูเ้งินภายในประเทศ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายของ

โครงการฯ โดย กค.เป็นผูค้ํา้ประกนัเงนิกู ้และให ้กคช. พจิารณาใชเ้งนิรายไดข้อง กคช. สาํหรบัค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัที่ดนิและ

ค่าจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สาํหรบัการยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนัเงนิกู ้ให ้

เป็นไปตามกฎกระทรวงกาํหนดอตัราและเงือ่นไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนัของ กค. พ.ศ. 2551 ท ัง้น้ี ในการ
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ดาํเนินโครงการในแต่ละระยะ ใหด้าํเนินการไดต่้อเมื่อรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิลว้   

   2. เห็นชอบในหลกัการเพิ่มหมวดค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัที่ดิน โดยปรบัเกลี่ยจากกรอบงบประมาณ จาํนวน 

35,754.25 ลา้นบาท ตามแผนแมบ่ทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถงึการบริหารจดัการคนเขา้

อยู่อาศยัในโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง รองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มหีน่วยพกัอาศยัคงเหลอืจาก

การบรรจผูุอ้ยู่อาศยัเดมิในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามที ่พม. เสนอ ดงัน้ี  

   2.1 กรณีทีม่หีน่วยพกัอาศยัคงเหลอืจากการรื้อยา้ยตามแผนแมบ่ทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดิน

แดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแต่ละระยะ ใหผู้อ้ยู่อาศยัเดิมทีม่สีทิธิในระยะถดัไป สามารถยืน่คาํรอ้งขอรบัสทิธเิช่าอาคารพกั

อาศยัได ้ตามเกณฑท์ี ่กคช. กาํหนด  

   2.2 กรณีที่มผูีข้อรบัค่าชดเชยสิทธิ เกินกว่ากรอบงบประมาณที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบ [ตาม

แผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให ้กคช. สามารถปรบัเกลี่ยระหว่างรายการ ภายใต ้

กรอบลงทนุ 35,754.25 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว ้ 

    2.3 การเขา้อยู่อาศยัโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง ระยะที่ 1-4 หากมกีรณีตอ้งดาํเนินการ

ตามขอ้ 2.1 หรือ 2.2 หรือมกีรณีจาํเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบสาระสาํคญัตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดิน

แดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรฐัมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ใหค้ณะกรรมการ กคช. เป็นผูม้อีาํนาจพิจารณา

ดาํเนินการ  

  3. ให ้พม. (การเคหะแห่งชาต)ิ รบัความเหน็ของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย 

  สาระสาํคญัของเรื่อง  

  พม. รายงานว่า  

  1. ความคืบหนา้อาคารพกัอาศยัแปลง G ก่อสรา้งเป็นอาคารสูง 28 ช ัน้ จาํนวน 334 หน่วย มีขนาด

หอ้งพกัอาศยั 33 ตารางเมตร รองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปจัจุบนัก่อสรา้งแลว้เสร็จตามแผนทุก

ประการ และจะเริ่มรื้อยา้ยชาวชุมชนทีไ่ดร้บัสทิธิเขา้อยู่อาศยัไดร้ะหว่างเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 2561 ปจัจบุนัผูอ้ยู่อาศยั

ไดย้า้ยเขา้อาคารพกัอาศยัแปลง G เรยีบรอ้ยแลว้  

   2. การดาํเนินงานตามแผนรองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดิม กคช. ไดพ้จิารณาและจดัทาํรายละเอียดโครงการฟ้ืนฟู

เมอืงชุมชนดินแดงรองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดมิ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จาํนวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ กคช. ซึ่งไดร้บั

ความเหน็ชอบแลว้ในการประชมุ กคช. คร ัง้ที ่10/2560 เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2560  

  3. โครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดงรองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จาํนวน 6,212 หน่วย 

เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พฒันาบนพื้นที่ราชพสัดุของ กค. โดย 

กคช. เป็นผูใ้ชท้ี่ดินเพื่อจดัทาํโครงการรวม 40.57 ไร่ โดยจะเริ่มภายหลงัการยา้ยผูอ้ยู่อาศยัเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 

ซึ่งเป็นพื้นที่สาํหรบัก่อสรา้งโครงการ ระยะที่ 2 เขา้อยู่อาศยัในอาคารแปลง G ในทุกระยะไดว้างแผนใหแ้ต่ละอาคารเดิมมี

การรื้อยา้ยเพยีงคร ัง้เดียว คือสรา้งอาคารใหม่แลว้เสรจ็ จึงทาํการยา้ยผูอ้ยู่อาศยัขึ้นตึก เพื่อใหช้าวชุมชนดินแดงไม่ตอ้งยา้ย

ออกไปหาที่อยู่อาศยัช ัว่คราวระหว่างดาํเนินการก่อสรา้ง สาํหรบัโครงการฯ รองรบัผูอ้ยู่อาศยัเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะ
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พฒันาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ช ัน้ จาํนวน 10 อาคาร รวมจาํนวนหน่วยพกัอาศยั 6,212 หน่วย โดยทกุระยะมขีนาดหอ้งพกั 

33 ตารางเมตร  

 

16. เรื่อง โครงการเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเพือ่ซื้อปจัจยัการผลติ  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบในหลกัการโครงการเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเพื่อซื้อปจัจยัการผลติ 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให ้อก. (สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลทราย) ขอรบัจดัสรร

งบประมาณตามค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง และไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ภายในวงเงนิไม่เกิน 6,500 ลา้นบาท 

ท ัง้น้ี ใหใ้ชจ่้ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จาํเป็น  ที่ กค. อนุมตัิใหก้นัเงินไวเ้บิกเหลื่อมปีถึงวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2562 ตามความเห็นของสาํนกั

งบประมาณ   

  ทัง้น้ี  ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลกอย่างเคร่งครดั และใหก้ระทรวง

อตุสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรบัความเหน็ของกระทรวงการคลงัและกระทรวงพาณิชยไ์ปพจิารณาดาํเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวขอ้งต่อไปดว้ย  และใหก้ระทรวงพาณิชยร่์วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัต ัง้กลไกในการติดตามและกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินนโยบายของหน่วยงานของรฐัเกี่ยวกบัการอุดหนุนสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงภายใตอ้งคก์าร

การคา้โลก  

   

สาระสาํคญัของเรื่อง  

1. ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2559 เหน็ชอบแผนการปรบัโครงสรา้ง 

อตุสาหกรรมออ้ยและนํา้ตาลทรายท ัง้ระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพือ่เป็นการแกไ้ขปญัหาอตุสาหกรรมออ้ยและ 

นํา้ตาลทรายในระยะยาวไดอ้ย่างย ัง่ยนื  สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ และการเพิม่มลูค่าออ้ยและนํา้ตาล

ทรายของประเทศใหสู้งขึ้น ประกอบกบัคาํส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่1/2561 เรื่อง   

การแกไ้ขกฎหมายเพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมออ้ยและนํา้ตาลทรายท ัง้ระบบ ส่งผลใหร้ะบบออ้ยและนํา้ตาล

ทรายของไทยเปลีย่นแปลงไปสู่การคา้เสรมีากขึ้น  โดยเฉพาะการยกเลกิารกาํหนดโควตานํา้ตาล และยกเลกิการกาํหนดราคา

จาํหน่ายนํา้ตาลทรายภายในประเทศ รวมถงึการยกเลกิการจ่ายเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่ออ้ย (160 บาท /ตนัออ้ย)  และ

ขณะน้ีอยู่ในช่วงเปลีย่นผ่านของระบบใหม่  ซึ่งมรีะยะเวลาสองปี (ฤดูการผลติปี 2560/2561  และปี 2561/2562)  ซึ่งยงัคง

ตอ้งดาํเนินการเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลไกในการบริหารจดัการระบบอย่างต่อเน่ือง และจากสถานการณ์ปจัจุบนัราคา

นํา้ตาลทรายในตลาดโลกตกตํา่ต่อเน่ืองมากว่า 2 ปี  โดยเฉพาะราคาคาดการณอ์อ้ยข ัน้ตน้ในฤดูการผลติ ปี 2561/2562 อยู่

ที่ประมาณ 680 บาท/ตนัออ้ย  ซึ่งตํา่กว่าตน้ทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตนัออ้ย ทาํใหเ้กษตรกรไดร้บั

ผลกระทบจากท ัง้ดา้นราคาที่ตกตํา่และระบบใหมส่ามารถเขา้มาแทรกแซงหรอืพยุงราคาไดเ้หมอืนในอดีตทีผ่่านมา 

2. กระทรวงอตุสาหกรรมจงึไดจ้ดัทาํโครงการเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเพือ่ซื้อปจัจยั 

การผลติ  เพื่อบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ี  โดยเฉพาะชาวไร่

ออ้ยรายเลก็ใหส้ามารถเขา้ถงึปจัจยัดา้นการผลติที่จาํเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ท ัง้น้ี เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบกบัอุตสาหกรรม

ออ้ยและนํา้ตาลทรายและผูบ้ริโภคภายในประเทศ สรุปไดด้งัน้ี  
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1) วธิีดําเนินงาน จ่ายเงนิช่วยเหลอืแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยเพือ่นาํไปจดัหาปจัจยัการ 

ผลติที่จาํเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นชาวไร่ออ้ยกบัสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลทราย และเป็น

คู่สญัญากบัโรงงาน หรอืมกีารส่งออ้ยผ่านหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย  จาํนวนประมาณ 340,000 ราย ในอตัราตนัออ้ยละไม่เกิน 

50 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตนัออ้ย  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงนิช่วยเหลือเขา้บญัชี

ธนาคารของชาวไร่ออ้ยคู่สญัญาของแต่ละโรงงานโดยตรง  สาํหรบัหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย  จะตอ้งแสดงบญัชีรายชื่อชาวไร่

รายย่อยที่อยู่ในสงักดั พรอ้มจาํนวนตนัออ้ย  เพือ่ทีธ่นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะไดโ้อนเงนิช่วยเหลอืไป

ยงับญัชธีนาคารของชาวไร่ออ้ยรายย่อยดงักลา่วโดยตรง 

2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดอืนพฤศจกิายน 2561 – เดอืนเมษายน 2562 

 

ต่างประเทศ 

17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจดัทําร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทพัเรือกบักองทพัเรือสาธารณรฐัอินเดีย

สาํหรบัการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัเรอืพาณิชยท์ี่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. ให ้กห. จดัทาํความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทพัเรือกบักองทพัเรือสาธารณรฐัอินเดียสาํหรบัการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเรอืพาณิชยท์ี่ประกอบอาชพีโดยสุจริต 

  2. ใหผู้บ้ญัชาการทหารเรอืหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามฝ่ายไทย 

  3. หากมคีวามจาํเป็นที่จะตอ้งเปลีย่นแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ

สาระสาํคญัของร่างความตกลงฯ ให ้กห. พจิารณาดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสม 

  ทัง้น้ี ให ้กห. รบัความเหน็ของสาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาตไิปพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย 

  สาระสําคญัของเรื่อง กห. รายงานว่า กองทพัเรือและกองทพัเรือสาธารณรฐัอินเดียไดร่้วมกนัพิจารณา

และเห็นชอบร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทพัเรือกบักองทพัเรือสาธารณรฐัอินเดียสาํหรบัการแลกเปลี่ยนขอ้มูล

ข่าวสารเกี่ยวกบัเรือพาณิชยท์ี่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพื่อกาํหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัเรือ

พาณิชยท์ี่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการสรา้งความตระหนกัรูส้ถานการณ์ทางทะเลและสนบัสนุน

การป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายในทะเล โดยขอ้มลูข่าวสารที่อา้งถงึในความ ตกลงฉบบัน้ีจะเป็นขอ้มลูที่ไม่มชี ัน้ความลบั 

(เปิดเผยได)้ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรือพาณิชยเ์ท่านัน้และเฉพาะเรือที่ติดต ัง้ระบบรายงานตนอตัโนมตัิ (AIS)]  ซึ่งมสีาระสาํคญั

เกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยน เช่น ฝ่ายรบัจะนาํขอ้มูลข่าวสารที่ไดร้บัจากฝ่ายใหไ้ปใชใ้นวตัถุประสงคด์า้นความม ัน่คงและไม่

นาํไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารจะกระทาํผ่านเครื่องมอืทางอเิลก็ทรอนิกส ์คาํพดู การมองเหน็ การเขยีน 

หรอืรูปแบบอื่น ๆ ซึง่ความตกลงฯ มผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีล่งนามและสิ้นสุดลงโดยความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรของท ัง้

สองฝ่าย ซึ่งรายละเอียดของขอ้มลูข่าวสารที่จะทาํการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขและการตกลงกนัระหว่างสองฝ่ายโดยจะ

หารอืและจดัทาํเป็นคู่มอืปฏบิตังิานแยกต่างหากภายหลงัจากที่ร่างความตกลงฯ มผีลใชบ้งัคบัแลว้ ท ัง้น้ี ร่างความตกลงฯ ได ้

ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกล ัน่กรองการจดัทาํความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกบัมติรประเทศและองคก์าร

ระหว่างประเทศแลว้ และมีกาํหนดจะลงนามในร่างความตกลงฯ ในหว้งเวลาที่ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดและผูบ้ญัชาการ

ทหารเรอืสาธารณรฐัอนิเดียมกีาํหนดการเดินทางเยอืนไทยระหว่างวนัที ่9 – 15 ธนัวาคม 2561  
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18.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปคประจาํปี 2561  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบในหลกัการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเอเปคประจาํปี 2561 (ร่าง

แถลงการณร่์วมฯ) 

  2. อนุม ัติ ใหร้ ัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคล ังหรือ ผู ท้ี่ ได ร้ ับมอบหมายจากร ัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงการคลงัร่วมรบัรองร่างแถลงการณร่์วมฯ  

  ทัง้น้ี ในกรณีที่มคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมเพิ่มเติมจากที่คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติ

อนุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบไปแลว้ หากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิ หรือใหค้วาม

เหน็ชอบไว ้ให ้กค. สามารถดาํเนินการได ้โดยใหน้าํเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ชี้แจงเหตผุลและประโยชนท์ี่

ไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักลา่ว 

  สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเอเปคประจาํปี 2561 เป็นการแสดง

เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมอืดา้นการเงนิการคลงัระหว่างกนัของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคใน 4 ประเด็นสาํคญั 

คือ (1) การเร่งรดัการลงทนุและระดมทนุเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (Accelerating Infrastructure Development and 

Financing) (2) การสนบัสนุนการเขา้ถึงบริการทางการเงิน (Advancing Financial Inclusion) (3) การผลกัดนัความ

ร่วมมือดา้นภาษีและความโปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation and Transparency)  และ (4) การ

ดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิการเซบู (Cebu Action Plan)  ซึ่งการดาํเนินการตามร่างแถลงการณ์ร่วมดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

นโยบายรฐับาล เช่น การส่งเสริมการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน การสนบัสนุนการเขา้ถึงบริการทางการเงนิ เป็นตน้ ท ัง้น้ี 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัจะร่วมกบัรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัของประเทศสมาชิกเอเปคใหก้ารรบัรองร่าง

แถลงการณ์ร่วมฯ ดงักล่าว ในการประชุมรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: 

APEC FMM) คร ัง้ที ่25 ในวนัที ่17 ตลุาคม 2561 ณ กรุงพอรต์มอรส์บ ีรฐัเอกราชปาปวันิวกนีิ  

  สาํหรบัประโยชนท์ี่ประเทศไทยจะไดร้บัจากการเขา้ร่วมการประชมุฯ การร่วมรบัรองร่างแถลงการณร่์วมฯ 

เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมอืดา้นต่าง ๆ และเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์

กบัสมาชกิเอเปค 

  

19.  เรื่อง ขออนุมตัิการจดัทําและลงนามบนัทึกความเขา้ใจดา้นการสอบสวนอากาศยานประสบอุบตัิเหตุและอุบตัิการณ์

ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบตัิเหตุของอากาศยานในราชอาณาจกัรกบั Aviation and Railway Accident 

Investigation Board (ARAIB) สาธารณรฐัเกาหล ี

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. อนุมตัิการจดัทาํและลงนามบนัทึกความเขา้ใจดา้นการสอบสวนอากาศยานประสบอุบตัิเหตุและ

อบุตักิารณร์ะหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบตัเิหตขุองอากาศยานในราชอาณาจกัรกบั Aviation and Railway Accident 

Investigation Board (ARAIB) สาธารณรฐัเกาหล ี

  2. อนุมตัิใหป้ระธานกรรมการสอบสวนอุบตัิเหตุของอากาศยานในราชอาณาจกัร (พลตาํรวจเอก วเิชียร 

พจนโ์พธิ์ศร)ี หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูล้งนามฝ่ายไทยในร่างบนัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว 
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  ทัง้น้ี หากมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระสาํคญัและไม่ขดักบั

หลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้คค. ดาํเนินการได ้โดยใหน้าํเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้

ใหช้ี้แจงเหตุผลและประโยชนท์ี่ประเทศไทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 

30 มถินุายน 2558 (เรื่อง การจดัทาํหนงัสอืสญัญาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ) ดว้ย 

  โ ดยจ ะมีก า รล งน าม ใน ร ะหว่ า ง ก า รปร ะชุ ม  Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident 

Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ สาํนกังานสาขาองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศประจาํภูมภิาคเอเชีย

แปซฟิิก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที ่11 – 12 ตลุาคม 2561  

  สาระสําคญัของบนัทึกความเขา้ใจฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความปลอดภยัดา้นการบินและ  การ

ประสานงานเกี่ยวกบักิจกรรมการสอบสวนระหว่างท ัง้สองฝ่าย ซึ่งท ัง้สองฝ่ายจะใหค้วามร่วมมือภายในขอบเขต              

เพื่อประโยชนร่์วมกนั ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ข ัน้ตอนการปฏิบตัิ ตลอดจนนโยบายของประเทศ ในประเด็น

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. การใหก้ารสนับสนุนการสอบสวนตามที่ ฝ่ ายหน่ึงฝ่ายใดรอ้งขอตามความเหมาะสมและ             

ทรพัยากรทีม่ ี

  2. การใหค้วามเชี่ยวชาญและสิ่งอํานวยความสะดวกดา้นการสอบสวนตามความเหมาะสม                   

และทรพัยากรทีม่ ี

  3. การใหโ้อกาสในการสงัเกตการณก์ารสอบสวน 

  4. การใหโ้อกาสในการเขา้ร่วมฝึกอบรมดา้นการสอบสวนเมือ่สามารถกระทาํได ้

  5. การแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกี่ยวกบัเทคนิค วิธีการ มาตรฐานและข ัน้ตอนการสอบสวนเฉพาะทาง ตามที่

กฎหมายและกฎเกณฑอ์นุญาต 

  6. การร่วมมอืพฒันา เทคนิค วธิกีาร มาตรฐานและข ัน้ตอนการสอบสวน 

  7. การแลกเปลี่ยนขอ้มูลประสบการณ์ดา้นการสอบสวนและการปฏิบตัิ และการพฒันานโยบายและ

กฎหมายตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑอ์นุญาต 

  8. การส่งเสรมิใหส้าธารณะเกดิความเขา้ใจเรื่องความเป็นอิสระของการสอบสวนอบุตัเิหต ุ

 

20.  เรื่อง การเขา้ร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on 

the Illegal Wildlife Trade)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 

ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบต่อเอกสาร จาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  

   1.1 ปฏญิญาลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิกฎหมาย (London Declaration on  

Illegal Wildlife Trade)  พ.ศ. 2557 (ปฏญิญาลอนดอนฯ) 

   1.2 แถลงการณ์คาซาเนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผดิกฎหมาย (Kasane Statement on 

Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณค์าซาเนฯ) 
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   1.3 แถลงการณ์ฮานอยว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Hanoi Statement on 

Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณฮ์านอยฯ)  

   1.4 ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผิดกฎหมาย 

(Illegal Wildlife Trade Conference Statement) คร ัง้ที่ 4 พ.ศ. 2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนฯ) 

พรอ้มร่างคาํม ัน่สญัญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างคาํม ัน่สญัญาฯ) 

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายร่วม

รบัรองเอกสารท ัง้ 4 ฉบบั (ตามขอ้ 1.1 – 1.4) 

  ทัง้น้ี ในกรณีที่มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาํคญัหรือไม่ขดัต่อ

ผลประโยชนข์องไทย และไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดม้มีติอนุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบไปแลว้ ให ้ทส. สามารถ

ดาํเนินการได ้ โดยใหน้ําเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ชี้ แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยไดร้บัจากการ

ปรบัเปลี่ยนดงักล่าวดว้ย ตามนยัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 2558 (เรื่อง การจดัทาํหนงัสอืสญัญาเกี่ยวกบั

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ) 

   สาระสาํคญัของเอกสาร ท ัง้ 4 ฉบบั สรุป ดงัน้ี (1) ปฏญิญาลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิ

กฎหมาย พ.ศ. 2557  (2) แถลงการณ์คาซาเนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3) แถลงการณ์

ฮานอยว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิกฎหมาย พ.ศ. 2559 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมอืงเพือ่ร่วมกนัแกไ้ข

ปญัหาการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิกฎหมาย โดยมกีารกล่าวถงึระดบัและผลกระทบจากการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิกฎหมาย 

กรอบการดาํเนินงานระหว่างประเทศในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว การใหค้าํม ัน่และเรียกรอ้งใหป้ระชาคมโลกสนบัสนุนการ

ดาํเนินการ เช่น การขจดัตลาดที่มกีารคา้ผลติภณัฑส์ตัวป่์าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย การสรา้งกรอบทางกฎหมายและการ

ยบัย ัง้ที่มปีระสทิธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสารท ัง้ 3 ฉบบั ประเทศไทยยงัไม่ไดร่้วมใหก้ารรบัรอง เน่ืองจากประเทศไทยไม่ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุมในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพชื

ป่าผดิกฎหมาย คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2561 พรอ้มร่างคาํม ัน่สญัญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง

การเมอืงและเรยีกรอ้งใหป้ระชาคมโลกร่วมกนัแกไ้ขปญัหาการคา้สตัวป่์าและพชืป่าผดิกฎหมาย โดยมกีารกลา่วถงึผลกระทบ

จากการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผิดกฎหมาย การสรา้งพนัธมติรเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปญัหาดงักล่าว การปิดตลาดที่สตัวป่์าถูกคา้

อย่างผดิกฎหมาย 

  ทัง้น้ี จะมกีารรบัรองเอกสารท ัง้ 4 ฉบบั ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าผดิ

กฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) คร ัง้ที่ 4 ระหว่างวนัที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุง

ลอนดอน สหราชอาณาจกัร ซึ่ง ทส. พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ร่วมประชุมกรุงลอนดอนฯ คร ัง้ที่ 4 และการร่วมรบัรอง

เอกสาร ท ัง้ 4 ฉบบั จะเป็นประโยชนต่์อประเทศไทยในดา้นต่าง ๆ เช่น เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ที่ดีของประเทศไทยใน

การแสดงเจตนารมณ์สนบัสนุน และส่งเสริมการแกไ้ขปญัหาการคา้สตัวป่์าและพืชป่าที่ผดิกฎหมายร่วมกบัประเทศต่าง ๆ 

เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของประเทศไทย 
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21.  เรื่อง  การใหค้วามเหน็ชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหร้องนายกรฐัมนตรดีา้นเศรษฐกจิ (นายสมคิด จาตศุรพีทิกัษ)์ ในฐานะคณะ

มนตรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของไทยใหค้วามเหน็ชอบเอกสารร่างหลกัการสาํคญัเรื่องแนวปฏบิตัิทีด่ดีา้นกฎระเบยีบของ

อาเซยีน ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ 

  สาระสาํคญัของเอกสารร่างหลกัการสาํคญัเรื่องแนวปฏบิตัทิี่ดีดา้นกฎระเบยีบของอาเซยีน (The 

ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core Principles)  ทีค่ณะมนตรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะใหค้วาม

เหน็ชอบ มสีาระไม่ก่อใหเ้กดิพนัธกรณีภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ จงึไมเ่ป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายเป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 178 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 รวมท ัง้จะไมม่ี

การลงนามเอกสารดงักลา่ว โดยมสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

  ร่างหลกัการสาํคญัเรื่องแนวปฏบิตัิทีด่ดีา้นกฎระเบยีบของอาเซยีน มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ช่วยพฒันาแนว

ปฏบิตัดิา้นกฎระเบยีบของประเทศสมาชกิอาเซยีน และส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นกฎระเบยีบภายในภมูภิาค ซึง่หลกัการ

สาํคญัเรื่องแนวปฏบิตัทิีด่ีดา้นกฎระเบยีบของอาเซยีนไม่มผีลผูกพนัทางกฎหมาย แต่องคก์รรายสาขาและประเทศสมาชิก

อาเซยีนสามารถนาํไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ซึง่หลกัการสาํคญัเรื่อง GRP ของอาเซยีน ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 

6 ประการ คือ  

  (1) มคีวามชดัเจนของนโยบาย วตัถปุระสงค ์และกรอบเชงิสถาบนั กฎระเบยีบตอ้งประกอบดว้ยเหตผุล

ทางนโยบายทีม่คีวามชดัเจน มกีารระบวุตัถปุระสงค ์นอกจากนัน้ ตอ้งมกีารระบุหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานผู ้

ปฏบิตัแิละหน่วยงานสนบัสนุนที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ตอ้งกาํหนดและใหอ้าํนาจการกาํกบัดูแลทีช่ดัเจนและเหมาะสมสาํหรบั

หน่วยงานผูป้ฏบิตั ิรวมไปถงึการกาํหนดความร่วมมอืกบัองคก์รต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  (2) สรา้งประโยชนโ์ดยก่อใหเ้กดิตน้ทุนและการบดิเบอืนตลาดนอ้ยทีสุ่ด กฎระเบยีบตอ้งก่อใหเ้กิดตน้ทนุ 

ความเสีย่ง และผลกระทบเชงิลบต่อทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งนอ้ยทีสุ่ด ท ัง้น้ี ในบริบทของอาเซยีนจะมุง่เนน้ใหก้ารปฏบิตัิตาม

พนัธกรณีในภมูภิาคเกดิตน้ทนุนอ้ยทีสุ่ด 

  (3) มคีวามสอดคลอ้ง โปร่งใส และสามารถนาํไปปฏบิตัไิด ้กฎระเบยีบตอ้งไมม่คีวามซํา้ซอ้นหรอืขดัแยง้

กบักฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ ในบริบทของอาเซยีน กฎระเบยีบนัน้ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันป์ระชาคมอาเซยีน ค.ศ. 

2025 และพนัธกรณีหรอืขอ้รเิริ่มของสาขาต่าง ๆ และกฎระเบยีบตอ้งมคีวามโปร่งใส โดยคาํนึงถงึผูใ้ชก้ฎระเบยีบใหส้ามารถ

นาํไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

  (4) สนบัสนุนความร่วมมอืดา้นกฎระเบยีบในภูมภิาค กฎระเบยีบตอ้งอาศยัความร่วมมอืในการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูหรอืการปรบัประสานกฎเกณฑร่์วมกนัระหว่างภาครฐั หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลกฎระเบยีบและหน่วยงานที่

อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลนัน้ รวมท ัง้องคก์รระหว่างประเทศ ในบริบทของอาเซยีน จะอาศยัความร่วมมอืและการประสานงาน

ระหว่างองคก์รรายสาขาหรอืหน่วยงานของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวขอ้ง 

  (5) สรา้งการมส่ีวนร่วมระหว่างกลุม่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี มกีารวางแนวทางการสรา้งความร่วมมอืของกลุม่

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างเป็นระบบในทกุข ัน้ตอนของกระบวนการออกกฎระเบยีบ เพือ่สนบัสนุนหลกัความโปร่งใสและการมี

ส่วนร่วม 
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  (6) มกีารทบทวนความสอดคลอ้ง ประสทิธิภาพ และประสทิธผิล ตอ้งมรีะบบประเมนิประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลของกฎระเบยีบหลงัมผีลบงัคบัใชอ้ย่างสม ํา่เสมอ และภายหลงัการประเมนิผลควรมกีารปรบัปรุงกฎระเบยีบตาม

ความเหมาะสม เพือ่นาํไปสู่การยกระดบัความสามารถทางการแขง่ขนัของอาเซยีน 

 

แต่งตัง้ 

22. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหดํ้ารงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงแรงงาน) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตัง้ นายศกัด์ิสกล จินดาสวสัด์ิ รองอธิบดี

กรมการจดัหางาน ใหด้าํรงตาํแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นกัวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สาํนกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงแรงงาน ตัง้แต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป   

 

23 . เรื่อง การแต่งตั้งผู ้ที่ จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)                

(สาํนักนายกรฐัมนตร)ี  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตัง้ นายเชวง ไทยยิ่ง 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน (ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (นิตกิาร) สูง) สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ให ้

ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจาํ (นกักฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สาํนกั

นายกรฐัมนตรี ต ัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป   

 

24. การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั (สงักดักระทรวงการต่างประเทศ) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั สงักดั

กระทรวงการต่างประเทศ ใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จาํนวน 4 ราย ดงัน้ี  

  1. นายธนา เวสโกสทิธ์ิ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรฐัอิตาล ีใหด้าํรง

ตาํแหน่ง อธบิดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย  

   2. นายเชิดชู  รกัตะบตุร อธบิดีกรมสนธสิญัญาและกฎหมาย ใหด้าํรงตาํแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรฐัอติาล ี 

  3. นายดามพ ์บญุธรรม อคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพูชา ให ้

ดาํรงตาํแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงราบตั ราชอาณาจกัรโมรอ็กโก  

  4. นางสาววนัทนีย ์วพิธุวงศส์กลุ อคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวยีดนาม ใหด้าํรงตาํแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ บนัดารเ์สรเีบกาวนั บรูไนดารุสซาลาม  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่สบัเปลีย่นหมนุเวยีนและ

ทดแทนผูเ้กษยีณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต ัง้ขา้ราชการใหไ้ปดาํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทูตประจาํต่างประเทศตามขอ้ 1. – 4. 

ไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั  
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25. เรื่อง แต่งต ัง้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลและเลขานุการผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่าํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิในฐานะสาํนกังานเลขานุการ

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้สนอ การแกไ้ของคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามคาํส ัง่สาํนกันายกรฐัมนตร ีที ่338/2560 เรื่อง แกไ้ของคป์ระกอบผูแ้ทนพเิศษของ

รฐับาลในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี  

  ตาํแหน่งผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลและเลขานุการผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  

  เดิม นายพรชาต บนุนาค เป็น นายฉตัรพงศ ์ฉตัราคม  

 

26. เรื่อง แต่งต ัง้ผูแ้ทนกองทพัอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกาํกบัสาํนักงานการบนิพลเรอืนแห่ง 

ประเทศไทย 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ พลอากาศเอก ภานุพงศ ์เสยยงคะ 

ผูแ้ทนกองทพัอากาศ (ซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อจากกองทพัอากาศ) ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกาํกบัสาํนกังาน

การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คนัธสร กรรมการเดมิที่เกษยีณอายุราชการ เมือ่วนัที ่1 

ตลุาคม 2561 ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่10 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 

27. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสง่เสรมิและกาํกบัธุรกจิโรงแรม  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ

ส่งเสรมิและกาํกบัธุรกจิโรงแรม จาํนวน 5 คน แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิดมิทีด่าํรงตาํแหน่งครบวาระสองปี ดงัน้ี  

    1. นายปกอนนัท ์โลหะภณัฑส์มบูรณ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒโิรงแรม ประเภท 1  

   2. นายสทิธพิร หาญญานนัท ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒโิรงแรม ประเภท 2  

  3. นายเทยีนประสทิธิ์ ไชยภทัรานนัท ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒโิรงแรม ประเภท 3    

   4. นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิติร   กรรมการผูท้รงคุณวุฒโิรงแรม ประเภท 4  

  5. นายสมคิด ใจยิ้ม     กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นโรงแรม  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่10 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป และใหก้ระทรวงมหาดไทยดาํเนินการแต่งต ัง้กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการส่งเสรมิและกาํกบัธุรกจิโรงแรมในคร ัง้ต่อไปใหเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามนยัมติคณะรฐัมนตร ี

เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2559 เรื่อง การดาํเนินการแต่งต ัง้กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิห ้

เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  

 

 

 

 

 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่10 ตลุาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     26 

28. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตแิทนตาํแหน่งที่

ว่างลง 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีสนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตแิทนตาํแหน่งทีว่่าง จาํนวน 2 คน ดงัน้ี  

  1. ผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง  นายทศพร ศิรสิมัพนัธ ์เลขาธกิารคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

   2. ผูท้รงคุณวุฒซิึง่มใิช่ขา้ราชการ นายชาญศิลป์ ตรนุีชกร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

  โดยใหอ้ยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งต ัง้ไวแ้ลว้ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่

วนัที ่10 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 

29. เรื่อง แต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพ

สถานพยาบาล  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒเิดมิทีจ่ะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งสี่ปี ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2561 ดงัน้ี 

  1. นายสุรเชษฐ ์สถตินิรามยั     ประธานกรรมการ  

  2. รองศาสตราจารยจ์รุิตม ์ศรีรตันบลัล ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  3. ศาสตราจารยด์วงมณี เลาหประสทิธพิร     กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  4. นายธีรพล โตพนัธานนท ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  5. นาวาตร ีบุญเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  6. รองศาสตราจารยป์ระคิณ สุจฉายา   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  7. นายพรีพล สุทธวิเิศษศกัดิ์    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  8. นางสาวศศดศิ ชูชนม ์     กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่25 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป   

  

 

…………………….. 
 


