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  วนันี้ (7 พฤศจกิายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบ
รฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี   
พร้อมด้วย พนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตัิ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 
 

กฎหมาย 
   
  1.   เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัขิา่วกรองแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  2.   เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา พ.ศ. .... 
  3.  เรือ่ง  ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขของบุคคล           
    ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตักิารแทนเจา้พนกังานบงัคบัคด ีพ.ศ. .... 
  4.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดท่า ที ่หรอืสนามบนิในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นด่าน
ศุลกากร     (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (สนามบนิบุรรีมัย)์  
  5.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดกรณกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
(ฉบบัที ่..)     พ.ศ. .... 
  6.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ 
    ยกเวน้รษัฎากร  (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการบรจิาค
ใหแ้ก่    สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตามสญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวง
การ    ช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาต)ิ  
  7.  เรือ่ง  ร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ย     การยกเว้นรษัฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
ปลายปี 2560)  
  8.  เรือ่ง ร่างพระราชกฤษฎกีา จ านวน 1 ฉบบั และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 ฉบบั 
     ออกตามความในพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2560 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  9.  เรือ่ง  แนวทางการด าเนินโครงการบรจิาคเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุขา้กองทุนผูส้งูอายุ 
  10.  เรือ่ง  การใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน ้าลด 
 

ต่างประเทศ 
 
  11.  เรือ่ง  การลงนามกรอบความรว่มมอืหุน้ส่วนระหว่างไทยกบัสหประชาชาต ิฉบบัปี  
    ค.ศ. 2017 -2021 



 

 

 

2 

 12.  เรือ่ง  การเขา้เป็นภาคคีวามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน – ฮ่องกง และความตกลงด้าน            
   การลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี   กบัรฐับาลของประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
 13.  เรือ่ง   ขอความเหน็ชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกบัการเจรจา RCEP  ในช่วงการ
ประชุม   สุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่31 
 14.  เรือ่ง   การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรบัรองในการ
ประชุม 
   สุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่31 และการประชุมสุดยอดทีเ่กีย่วขอ้ง  
  15.  เรือ่ง  การประชุมผูน้ ากรอบความรว่มมอืลุ่มน ้าโขงกบัญีปุ่่ น ครัง้ที ่9 
  16. เรือ่ง  การจดัตัง้ส านกังานเศรษฐกจิและการคา้ฮ่องกงประจ าประเทศไทย 
  17.  เรือ่ง  ขออนุมตักิารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตร
และ    สหกรณ์แห่งราชอาณาจกัรไทย และกรมปศุสตัวแ์ละประมง กระทรวงกสกิรรม
     และป่าไมแ้ห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความ
รว่มมอืดา้น     ประมง 
  18.  เรือ่ง  เอกสารส าคญัที่จะมกีารรบัรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที่ 
25     และการประชุมรฐัมนตรเีอเปค ครัง้ที ่29 
 

แต่งตัง้ 
  19.  เรือ่ง  การขอเลื่อนฐานะกงสุลกติตมิศกัดิป์ระจ ากรงุโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรยี  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  20.  เรือ่ง  การแต่งตัง้โฆษกและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  
  21.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรอง 
    คุณภาพสถานพยาบาล 
  22.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู  
    (ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี 
  23.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการการ
     รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัขิ่าวกรองแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ตามทีส่ านกัข่าวกรองแห่งชาต ิ(สขช.) เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้
รบัความเหน็ของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมและส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาด้วย 
แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัติ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข่าวกรอง
แห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2528 โดยก าหนดใหม้ศีูนยป์ระสานข่าวกรองแห่งชาตเิป็นหน่วยงานภายใน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรอืน
ร่วมกบัหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ ก าหนดเครื่องมอืหรอือุปกรณ์เกี่ยวกบักจิการการข่าวกรอง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการปฏบิตังิานเกี่ยวกบักจิการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าว
กรองทางการสื่อสาร และ            การรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรอืน รวมทัง้การเขา้ถงึขอ้มลูหรอืเอกสารที่
เป็นประโยชน์แก่การขา่วกรองและ               การต่อตา้นขา่วกรอง 
 
2.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา พ.ศ. ....  และใหส้่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ร ับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานปลัด                 
ส านกันายกรฐัมนตรไีปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ
พจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
  2. เหน็ชอบให้ยกเว้นการปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม 2554 (เรื่อง ร่าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั ้งมหาวิท ยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม
สถาบันอุดมศึกษา) ที่ก าหนดให้การจัดตัง้มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ให้ใช้แนวทางหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบนัอุดมศกึษา 
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  1. จดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา เป็นสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐัและอยู่ภายใต้การ
ดแูลอุปถมัภข์องมลูนิธสิยามบรมราชกุมาร ีเพื่อโรงเรยีนจติรลดา 
  2. ก าหนดใหส้ถาบนัเป็นสถานศกึษาซึง่มวีตัถุประสงคเ์น้นการใหก้ารศกึษาดา้นทกัษะวชิาชีพ
และเทคโนโลยบีนฐานของวทิยาศาสตร ์เพื่อใหโ้อกาสส าหรบับุคคลทัว่ไปและผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นอาชวีศกึษา
ในการศกึษาดา้นวชิาชพีเฉพาะทางระดบัอาชวีศกึษาและระดบัอุดมศกึษา 
  3. ก าหนดให้สภาสถาบนัเป็นองค์กรบรหิารสูงสุดของสถาบนั  การด าเนินการต่าง ๆ ของ
สถาบนั รวมทัง้การก าหนดทศิทาง เป้าหมายของสถาบนัและวางนโยบายการด าเนินการด้านการบรหิารงาน
บุคคล การเงนิ และวชิาการ โดยนายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบนัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่
ปี และอาจจะไดร้บัเลอืกหรอืทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหมอ่กีได้ 
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  4. ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้รบัผิดชอบการบริหารงานของสถาบันโดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสีปี่และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหมอ่กีได้ 
  5. ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบนัแต่งตัง้โดย
ความเหน็ชอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผู้สอบบญัชขีองสถาบนั และให้จดัท ารายงานผลการ
สอบบญัชแีละการเงนิเสนอต่อสภาสถาบนัภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวนันับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีเพื่อให้สภาสถาบนั
เสนอต่อรฐัมนตร ี
  6. ก าหนดให้รายได้ของสถาบนั ได้แก่ เงนิพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั เงนิอุดหนุน
ทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี เงนิอุดหนุนทีม่ลูนิธสิยามบรมราชกุมาร ีเพื่อโรงเรยีนจติรลดาจดัสรรให ้เงนิ
และทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหแ้ก่สถาบนั เงนิกองทุนทีร่ฐับาลหรอืสถาบนัจดัตัง้ขึน้ และรายไดห้รอืผลประโยชน์จาก
กองทุนดงักล่าว รายได้หรอืผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพสัดุที่สถาบนัปกครอง ดูแล ใช้ หรอืจดัหา
ประโยชน์ เป็นตน้  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขของบคุคลท่ีได้รบัมอบหมาย 
ให้ปฏิบติัการแทนเจ้าพนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไขของบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตักิารแทนเจา้พนักงานบงัคบัคด ีพ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงยุตธิรรม 
(ยธ.) เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  ยธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบบัที ่30) พ.ศ. 2560 มผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2560 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินภาค 4 ลกัษณะ 
2 การบงัคบัคดตีามค าพพิากษาหรอืค าสัง่ ทัง้ลกัษณะ อนัมผีลเป็นการยกเลกิบทบญัญตัเิกี่ยวกบัอ านาจทัว่ไป
ของเจา้พนักงานบงัคบัคดแีละบญัญตัิขึ้นใหม่ รวมถงึบทบญัญตัทิี่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขของบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตักิารแทนเจา้พนกังานบงัคบัคด ี
ดังนัน้ จึงควรปรบัปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายให้ปฏบิตักิารแทนเจา้พนักงานบงัคบัคด ีพ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
อนัจะท าใหก้ารบงัคบัคดขีองบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ปฏบิตักิารแทนเจา้พนักงานบงัคบัคด ีมคีวามรวดเรว็ 
โปรง่ใส เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  ปรบัปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายใหป้ฏบิตักิารแทนเจา้พนกังานบงัคบัคด ีพ.ศ. 2551 ดงันี้  
  1. แกไ้ขบทนิยามค าว่า “เจา้พนกังานบงัคบัคดผีูม้อบหมาย” เป็น “ผูม้อบหมาย” เนื่องจากเป็น
การใชค้ าซ ้า และตดัความหมายทีใ่หห้มายความรวมถงึเจา้พนักงานบงัคบัคดทีีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าที่
แทนออก เนื่องจากเป็นนิยามของเจา้พนกังานบงัคบัคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งอยูแ่ลว้  
  2. ก าหนดคุณสมบตัขิองผูร้บัมอบหมายใหค้รอบคลุมถงึนิตบิุคคล จากเดมิทีก่ าหนดใหเ้ฉพาะ
บุคคลธรรมดา  
  3. ก าหนดกจิการทีจ่ะมอบหมายใหบุ้คคลปฏบิตักิารแทนไดใ้น 3 เรือ่ง  
   3.1 การขายทอดตลาดทรพัยส์นิ  
   3.2 การจดัท าบญัชรีบัจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูม้สี่วนได ้ 
   3.3 การประเมนิราคาทรพัยส์นิ  
  4. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารในการวางและคนืหลกัประกนัของผูร้บัมอบหมาย  
  5. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเพกิถอนชื่อผูร้บัมอบหมาย   
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4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ท่ี หรือสนามบินในราชอาณาจกัรให้เป็นด่านศลุกากร (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... (สนามบินบรีุรมัย)์  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดท่า ที ่หรอืสนามบนิในราชอาณาจกัร
ใหเ้ป็นด่านศุลกากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (สนามบนิบุรรีมัย)์ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหต้รวจพจิารณารวมกบัรา่งกฎกระทรวงก าหนดท่า ที ่หรอื
สนามบนิในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นด่านศุลกากร และก าหนดทีใ่ด ๆ ใหเ้ป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... เป็นฉบบั
เดยีวกนั แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดเพิม่เตมิให ้สนามบนิบุรรีมัย ์จงัหวดับุรรีมัย ์ตัง้อยูเ่ลขที ่143 ต าบลรอ่นทอง อ าเภอส
ตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์เป็นด่านศุลกากร โดยเพิม่เตมิความในล าดบัที ่33  
 
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดกรณกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุดงัต่อไปนี้ สามารถใชว้ธิเีฉพาะเจาะจงได ้โดยการเชญิ
ผูป้ระกอบการทีม่อีาชพีขายหรอืรบัจา้งนัน้โดยตรงมายื่นเสนอราคา  
  1. การจา้งเอกชนซึง่เป็นบุคคลธรรมดาเพื่อปฏบิตังิานประจ าในหน่วยงานของรฐั เช่น งาน
รกัษาความปลอดภยั งานท าความสะอาด งานดแูลตน้ไม ้สนามหญา้และสวนหยอ่ม งานพาหนะ งานผลติและ
พมิพเ์อกสาร งานผลติสื่อการประชาสมัพนัธ ์งานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
   2. การจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิ จ านวนไมเ่กนิ 10,000 ลติร เพื่อใชใ้นการปฏบิตัริาชการตาม
ภารกจิของหน่วยงานของรฐั  
  3. การจดัซือ้จดัจา้งพสัดุเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉุีกเฉินตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉุีกเฉิน พ.ศ. 2556 หรอื
ระเบยีบอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานของรฐั 
  4. การจดัซือ้จดัจา้งพสัดุทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาต ิ 
  5. การจดัซือ้จดัจา้งพสัดุจากหน่วยงานในสงักดัหรอืหน่วยงานอื่นทีอ่ยูใ่นความควบคุม หรอืนิติ
บุคคลอื่นทีอ่ยูใ่นเครอืของหน่วยงานของรฐั  
  6. การจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยเรง่ด่วน ซึง่หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป หรอืวธิคีดัเลอืกอาจ
ล่าชา้เสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัหรอืประโยชน์สาธารณะโดยรวม  
 
6. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  (ฉบบัท่ี 
..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษาท่ีจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยตาม
สญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการบรจิาคใหแ้ก่สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้
ขึน้ในประเทศไทยตามสญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาต)ิ ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
และมอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัรบัความเหน็ของส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปพจิารณาด าเนินการต่อไป
ดว้ย  
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  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ก าหนดให้บคุคลธรรมดาท่ีบริจาคเงินใหแ้ก่สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตาม
สญัญาระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการช านญัพเิศษแห่งสหประชาชาต ิสามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนได้
เป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินท่ีบริจาค แต่เมือ่รวมกบัการจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเพื่อสนบัสนุนการศกึษา
ส าหรบัโครงการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบแลว้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิ
หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหยอ่นอื่น ๆ แลว้  
   2. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แ ก่
สถานศึกษาที่จ ัดตัง้ขึ้นในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงก ารช านัญพิเศษแห่ง
สหประชาชาตสิามารถน ามาหกัเป็นรายจ่ายได้เป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายท่ีบริจาค แต่เมื่อรวมกบั
รายจา่ยทีจ่่ายไปเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อสนบัสนุนการศกึษาส าหรบัโครงการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบ 
และรายจ่ายทีจ่่ายไป เป็นค่าใชจ้่ายในการจดัสรา้งและการบ ารุงรกัษาสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรอืสนาม
กีฬาของเอกชนที่เ ปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทัว่ไป โ ดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะหรอืสนามกฬีาของทางราชการแลว้ ต้องไม่เกนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายเพื่อการ
กุศลสาธารณะ หรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจา่ยเพื่อการศกึษา หรอืเพื่อการกฬีา  
  3. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ให้แก่บคุคลธรรมดาหรือบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล ส าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการโอนทรพัยส์นิหรอื
การขายสนิค้า หรอืส าหรบัการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการบรจิาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้นโดยผู้โอน
จะตอ้งไมน่ าต้นทุนของทรพัยส์นิหรอืสินคา้ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษดีงักล่าวมาหกัเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  
  4. ก าหนดให้การบริจาคท่ีกระท าตัง้แต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบัถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามมาตรการในครัง้นี้  
 
7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รษัฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560)  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (มาตรการภาษเีพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2560) ตามที่
กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ด าเนินการต่อไปได ้ 
  กค. เสนอว่า  
  1. เดมิในช่วงปลายปี 2559 ได้มกีฎกระทรวง ฉบบัที่ 323 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร โดยมสีาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้เสยีภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดาสามารถน าค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรอืค่าบรกิารให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษมีลูค่าเพิม่ ในระหว่างวนัที ่14 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มาหกัลดหยอ่นไดต้ามจ านวนที่
จา่ยจรงิแต่ไมเ่กนิ 15,000 บาท  
   2. กค. พจิารณาแลว้เหน็ว่า เพื่อใหก้ารบรโิภคภาคเอกชนที่ขยายตวัในเกณฑด์อียู่แลว้มกีาร
ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการปรบัตัวดีขึ้นของรายได้ครวัเรอืน อันจะส่งผลดีต่อร ะบบ
เศรษฐกจิในภาพรวม สมควรให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 โดยการให้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการซ้ือสินค้า หรือรับบริการจากผู้ประกอบการท่ีอยู่ ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผู้มีเงินได้ท่ีซ้ือสินค้าหรือรบับริการในระหว่างวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 
3 ธนัวาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในการซื้อสินค้าและรบับรกิารในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งเป็น
มาตรการในท านองเดยีวกบันโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2559 ตามขอ้ 1.  
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  3. การซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต้องเ ป็นการซื้อสนิค้า
เพื่อใชใ้นประเทศหรอืบรกิารเพื่อใชใ้นประเทศเท่านัน้ และตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 แต่สนิคา้นัน้
ไม่รวมถงึการซือ้สุรา เบยีร ์ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เรอื น ้ามนั ก๊าซส าหรบัเตมิยานพาหนะ และ
การบรกิารนัน้ไม่รวมถงึการจ่ายค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิน าเทีย่วและ
มคัคุเทศก ์การจา่ยค่าทีพ่กัในโรงแรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  
   สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดใหม้กีารยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาให้กบัผู้มเีงนิได้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ส าหรบั
เงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสนิค้าหรอืค่าบรกิารให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ในระหว่าง
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560 ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
ภายใต้หลกัการ ดงัน้ี  
  1. ผู้มเีงนิได้ต้องซื้อสินค้าหรอืรบับรกิารและช าระราคาค่าสนิค้าหรอืค่าบรกิารในช่วงเวลา
ดงักล่าว และต้องมหีลกัฐานการซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารเป็นใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรษัฎากร  
   2. การซือ้สนิค้าหรอืรบับรกิารที่ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นการซือ้สนิค้า
เพื่อใชใ้นประเทศหรอืบรกิารเพื่อใชใ้นประเทศเท่านัน้ และต้องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 แต่สินค้า
นั้นไม่รวมถึงการซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เรือ น ้ามนั ก๊าซส าหรบัเติม
ยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวตาม
กฎหมายว่าด้วยธรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์การจ่ายค่าท่ีพกัในโรงแรมให้แก่ผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด  
  
8. เร่ืองร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน 1 ฉบบั และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 ฉบบั ออกตามความใน
พระราชบญัญติัศลุกากร พ.ศ. 2560 
                   คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวง รวม 16 ฉบบั ออก
ตามความในพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ดงันี้  
                   1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตบางท้องที่ในจงัหวดัสระแก้ว จงัหวดัประจวบคีรีข ันธ์ 
จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัตาก จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัตรงั จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัสตูล 
จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการใช้ราคาและก าหนดราคา
ศุลกากร พ.ศ. .... 

3. รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารลดเงนิเพิม่ พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรอืสนามบนิ ในราชอาณาจกัรให้เป็นด่านศุลกากร และ

ก าหนดทีใ่ด ๆ ใหเ้ป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... 
5. รา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยื่นใบขนสนิค้าและการเสยี

อากรส าหรบัก๊าซธรรมชาตแิละพลงังานไฟฟ้าทีน่ าเขา้มาในหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. .... 
7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรอืประเภทของสนิคา้อนัตราย การเกบ็และการขนถ่ายสนิคา้

อนัตรายทีอ่ยู่ในเขตศุลกากรและทีน่ าออกไปจากเขตศุลกากร รวมทัง้วธิกีารจดัเกบ็อากรส าหรบัสนิคา้อนัตราย
ดงักล่าว พ.ศ. .... 

8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรกัษาของในที่เก็บรกัษาหรอืในคลงัสนิค้าของ
ศุลกากร พ.ศ. .... 
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9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และ
การแจง้เลกิการด าเนินการเกีย่วกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โรงพกัสนิคา้ ทีม่ ัน่คง และท่าเรอืรบัอนุญาต พ.ศ. ....  

10. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาต
จดัตัง้เขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

11. ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูย้ ื่นค าขอรบัใบอนุญาตจดัตัง้
เขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

12. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข การแจง้เลกิการด าเนินการเขต
ปลอดอากร พ.ศ. .... 

13. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาต
ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

14. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรบัใบอนุญาต
ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

15. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรส าหรบัของที่
น าเข้ามาในราชอาณาจกัรเพื่อน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. .... 

16. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ที่ได้รบัยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวกบั  การควบคุมการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรการครอบครองหรอืการ
ใชป้ระโยชน์                ซึง่ของในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

ทัง้นี้ ร่างพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวง จ านวน 16 ฉบบั เป็นการออกกฎหมายตาม
พระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. 2560 เพื่อให้พระราชบญัญตัิศุลกากรดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัโดยสมบูรณ์และ
สามารถปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยรา่งพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวง รวม 16 ฉบบั มี
สาระส าคญัเกี่ยวกบัการก าหนดเขตควบคุมศุลกากร ราคาศุลกากร ด่านศุลกากร ค่าธรรมเนียมหรอืยกเว้น
ค่าธรรมเนียม การยื่นใบขนสนิค้าและการเสยีอากร การยกเว้นอากร การเก็บและการขนถ่ายสนิค้าอนัตราย 
การจดัตัง้และการแจง้เลกิเขตปลอดอากร คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูย้ ืน่ค าขอต่าง ๆ เป็นตน้  

 
เศรษฐกิจ- สงัคม 

 
9. เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายเุข้ากองทุนผูส้งูอาย ุ
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบ ดงันี้ 
  1. รบัทราบแนวทางการด าเนินโครงการบรจิาคเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุขา้กองทุนผูส้งูอายุ 
ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 
  2. เหน็ชอบเปลีย่นชื่อโครงการสละสทิธกิารรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุโดยสมคัรใจ เป็น “โครงการ
บรจิาคเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเขา้กองทุนผูส้งูอายุ” และมอบหมายใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์เป็นผู้จ้างกรมธนารกัษ์จดัท าเหรยีญเชิดชูเกียรติ และจดัส่งให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุตาม
โครงการบรจิาคเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุขา้กองทุนผูส้งูอาย ุ 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กระทรวงการคลงั รายงานว่า 
  การรบัแจ้งบริจาคเบีย้ยงัชีพ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผูส้งูอาย ุมดีงันี้ 
  1. ผูสู้งอายุทีต่้องการบรจิาคเบี้ยยงัชพีสามารถแสดงความจ านงได้ทีห่น่วยรบัแจง้การบรจิาค 
ไดแ้ก่ ส านักงานเขต กทม. อบต. เทศบาล และพทัยาทีต่นไดล้งทะเบยีนรบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุไว ้โดยน าบตัร
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ประจ าตวัประชาชน พรอ้มกรอกแบบฟอรม์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทัง้นี้ ผู้บรจิาคสามารถยกเลกิการ
บรจิาคได ้
  2. หน่วยรบัแจง้การบรจิาคจดัส่งเงนิบรจิาคและขอ้มลูของผูบ้รจิาคใหแ้ก่กองทุนผูสู้งอายุตาม
ขัน้ตอนที่ก าหนด โดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุและพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) จะจดัส่งใบเสรจ็ใหแ้ก่ผูบ้รจิาคต่อไป 
  ทัง้นี้ เหรยีญเชดิชูเกยีรตเิป็นเหรยีญพระคลงั ชนิดทองแดงชุบทอง ความสงูประมาณ  
3.5 เซนติเมตร สลกัข้อความ “ร า่รวย สุขภาพดี อายุยืน”และข้อความ “เหรียญเชิดชูเกียรติ ส าหรบัผู้
บริจาค              เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ” 
 
10. เร่ือง การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟเูกษตรกรผู้ประสบอทุกภยัหลงัน ้าลด 
 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน ้าลด 
ตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กรอบวงเงนิงบประมาณ 4,715.19 ลา้นบาท เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้
ประสบอุทกภยัหลงัน ้าลด และอนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิ
ส ารองจา่ยเพื่อกรณฉุีกเฉินหรอืจ าเป็น กรอบวงเงนิรวม 4,703.78 ลา้นบาท ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอดงันี้ 
  1. เห็นชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยัครวัเรอืนละ 3,000 บาท 
เนื่องจากพายุตาลสัและเซนิกา กรณีจงัหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภยัหรอื.... , น ้าไหลหลาก หรอื น ้าเอ่อล้นตลิง่) ช่วงภยัตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม ถงึ 15 สงิหาคม 2560 
โดยไมไ่ดร้ะบุว่าเกดิจากพายตุาลสัและเซนิกาใหส้ามารถด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อ
วนัที ่8 สงิหาคม 2560                ไดเ้ช่นเดยีวกนักบัจงัหวดัที่ประกาศเขตฯ ทีร่ะบุชื่อพายุตาลสัและเซนิกา 
กรอบวงเงนิ 3,592.66 ลา้นบาท 
  2. เห็นชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยัครวัเรอืนละ 3,000 บาท 
เนื่องจากพายุทกซูร ีหย่อมความกดอากาศต ่า และร่องมรสุม (พื้นที่ได้รบัผลกระทบขยายจากช่วงพายุตาลสั
และเซนิกา) ช่วงภยัตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม ถงึ 31 ตุลาคม 2560 ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนด ทัง้นี้ อตัราการ
ช่วยเหลือ ขัน้ตอนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมทัง้การขออนุมตัิงบประมาณให้เป็นไปตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2560 กรอบวงเงนิ 750 ลา้นบาท 
  3. เหน็ชอบการช่วยเหลอืเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการปรบัเปลี่ยนระบบผลติขา้วในพื้นที่ลุ่มต ่า 
13 ทุ่ง กรอบวงเงนิ 127.61 ลา้นบาท 
  4. เหน็ชอบการชดเชยดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี 6 เดอืน จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 622 แห่ง 
จ านวนสมาชกิ 138,317 ราย มลูหนี้ตน้เงนิกู ้15,568 ลา้นบาท ดอกเบีย้ทีข่อชดเชย จ านวน 233.51 ลา้นบาท 
  

ต่างประเทศ 
 
11. เร่ือง การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกบัสหประชาชาติ ฉบบัปี ค.ศ. 2017 -2021 
  คณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบการลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับ
สหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework : UNPAF) ฉบบัปี ค.ศ. 2017 - 2021 รวมถึงการ
ปรบัเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมอืดงักล่าว  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมาย
หน่วยงานที่มภีารกจิเกี่ยวขอ้งตดิตามและร่วมกบัทมีงานสหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย (United Nations 
Country Team : UNCT) ขบัเคลื่อนการด าเนินการภายใตก้รอบ UNPAF ต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
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  1. กต. ไดจ้ดัพธิลีงนามกรอบ UNPAF ฉบบัปี ค.ศ. 2017-2021 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 
โดยปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและนาง Deirdre Boyd ผูป้ระสานงานสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย พรอ้มผูแ้ทนหน่วยงานภายใต ้UNCT เป็นผูล้งนามฝ่ายสหประชาชาต ิ
  2. กต. ได้ปรบัเปลี่ยนถ้อยค าของร่างกรอบ UNPAF ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไม่ขดักบั
หลกัการที่คณะรฐัมนตรไีด้ให้ความเห็นชอบไว้ ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุม
พฒันาการทีเ่ป็นปัจจบุนัและรฐับาลใหค้วามส าคญั ดงันี้ 
   2.1 การปรบัถอ้ยค าตามความเหน็ของ พณ. 
    2.1.1 ปรับเพิ่มเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมใน
ยุทธศาสตรผ์ลลพัธท์ี ่3 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการน าแนวปฏบิตัดิา้นการด าเนินธุรกจิและการลงทุนทีค่รอบคลุม
ทุกภาคส่วนและยัง่ยนืมาใชด้ว้ย 
    2.1.2 ปรบัเพิ่มประเด็นเรื่องการขยายการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมใน
ยทุธศาสตรผ์ลลพัธท์ี ่4 เพื่อใหส้อดรบักบันโยบาย Thailand 4.0 ทีมุ่ง่เน้นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
   2.2 การปรบัถอ้ยค าตามความเหน็ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    2.2.1 ปรบัเพิม่ข้อความในหน้า 11 ภายใต้ข้อ III.SITUATION ANALYSIS 
หัวข้อย่อย Environment, Natural Resources, Climate Change and Disaster Resilience วรรค 3 ซึ่งระบุ
รายละเอียดการด าเนินงานของไทยภายใต้ความตกลงปารีส เพื่อความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสาร 
Nationally Determined Contribution 
    2.2.2 แก้ไขข้อความในภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมค าให้ชัดเจนในฉบับ
แปลภาษาไทยใน indicators ขอ้ 6 ภายใต ้Annex I: Results Matrix 
    2.2.3 ขอ้ใหใ้ชข้อ้มลูแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
พ.ศ. 2558 - 2593 NAMAs Roadmap และ NDC Roadmap ในคอลมัน์ Baseline & Target (2021) 
    2.2.4 เพิ่มชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้รบัผิดชอบหลกัของ SDG 7 คอื กระทรวง
พลงังาน และกระทรวงมหาดไทย ภายใต ้Means of Verification และ Role of Partners ทีจ่ะตอ้งเป็น 
ผูป้ระเมนิการด าเนินงานและรวบรวมขอ้มลู  
    2.2.5 เพิม่เตมิรายละเอยีดภายใต้หวัขอ้ Risk and Assumption เกี่ยวกบัการ
ขาดกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น เครื่องมอืทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตรใ์นการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
อยา่งบรูณาการในภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 
    2.2.6 ก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกให้สอดคล้องกับการแสดง
เจตจ านงในการลดก๊าซของประเทศไทย รวมทัง้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะกลางดา้นการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภายใตแ้ผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 
 
12. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุน
ระหว่างรฐับาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนกบัรฐับาลของประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติ                  แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงพาณชิย ์(พณ.) เสนอ ดงันี้  

1. เหน็ชอบรา่งความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)  และรา่งความตกลงด้าน
การ 

ลงทุนระหว่างรฐับาลของเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีกบัรฐับาลของประเทศสมาชกิ
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (AHKIA)   

2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิยห์รอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการ 
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กระทรวงพาณิชย ์ ลงนามในร่างความตกลงฯ ทัง้สองฉบบั ทัง้นี้ หากมกีารแก้ไขถ้อยค าทีม่ใิช่สาระส าคญัและ
ไม่ขดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้พณ. ด าเนินการได ้ โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรี
ทราบภายหลงั  พรอ้มทัง้ใหช้ีแ้จงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบัจากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าว  ตาม
หลกัเกณฑข์องมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 30 มถุินายน 2558 (เรื่อง การจดัท าสญัญาเกี่ ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ)  และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาแลว้เสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างความตกลงฯ ทัง้สอง
ฉบบัก่อนแสดงเจตนาใหค้วามตกลง              มผีลผกูพนัต่อไป 

3. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศออกหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Power)  ให ้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยห์รอืผูแ้ทนที่ได้รบัมอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยล์งนามใน
ร่างความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)  และร่างความตกลงดา้นการลงทุนระหว่างรฐับาลของ
เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีกบัรฐับาลของประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(AHKIA)  

4. มอบหมายกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
ความ 

ตกลงการค้าเสรอีาเซยีน – ฮ่องกง (AHKFTA)   มผีลใช้บงัคบัภายในวนัที่ 1 มกราคม 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
ร่างความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-ฮ่องกง (AHKFTA)   เมื่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบต่อความตก
ลงการคา้เสรอีาเซยีน-ฮ่องกง (AHKFTA)  แลว้ 

5. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสตัยาบนัสารของความตกลงการค้า
เสร ี

อาเซยีน-ฮ่องกง (AHKFTA)   และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรฐับาลของเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนีกบัรฐับาลของประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (AHKIA)  
ใหแ้ก่เลขาธกิารอาเซยีนเพื่อรบัทราบการใหส้ตัยาบนัความตกลงทัง้สองฉบับ เมื่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีติ
เหน็ชอบต่อความตกลงทัง้สองฉบบัดงักล่าวแลว้ 

สาระส าคญัของเร่ือง  
พณ. รายงานว่า  อาเซียนและฮ่องกงได้ก าหนดให้มีการลงนามในร่างความตกลง 
AHKFTA และ 

ร่างความตกลง AHKIA  ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 31 (ASEAN  Summit) ในวันที่ 12 
พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลปิปินส ์และก าหนดใหค้วามตกลงทัง้สองฉบบัมผีลใชบ้งัคบัวนัที ่
1 มกราคม 2562 โดยสรปุไดด้งันี้  

1) รา่งความตกลง AHKFTA มจี านวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการคา้สนิคา้   
การคา้บรกิาร และความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 

2) ร่างความตกลง AHKIA มจี านวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุน
และการ 

ส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลกั คอื (1) การคุ้มครองการลงทุน
ใหแ้ก่นักลงทุนของภาคหีลงัจากทีไ่ดเ้ขา้มาจดัตัง้ธุรกจิแลว้ในอกีภาคหีนึ่ง รวมถงึการปฏบิตัต่ิอการลงทุนด้วย
ความเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัและการใหค้วามคุม้ครองและความมัน่คงอยา่งครบถว้น   และการคุม้ครองเรือ่ง
การเวนคนืและการชดเชย  และการโอนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รบัการ
ลงทุน เป็นต้น  และ (2) การส่งเสรมิและการอ านวยความสะดวกการลงทุน อาทิ  การสร้างบรรยากาศที่
เอื้ออ านวยต่อการลงทุน การท าใหก้ระบวนการส าหรบัการยื่นขอและการอนุมตักิารลงทุนง่ายขึน้ การส่งเสรมิ
การเผยแพรข่อ้มลูดา้นการลงทุน และการจดัตัง้ศูนยก์ารลงทุนแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีวในแต่ละภาค ีเป็นตน้ 
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13. เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเก่ียวกบัการเจรจา RCEP  ในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน  
ครัง้ท่ี 31 
 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ  ดงันี้  

1. เหน็ชอบรา่งแถลงการณ์รว่มเกีย่วกบัการเจรจา (Regional Comprehensive Economic  
Partnership : RCEP)  ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 31 และหากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขร่าง
เอกสาร                   ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัหรอืไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้พณ. ด าเนินการ
ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี   

2. เหน็ชอบทีไ่ทยจะร่วมในการแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกบัการเจรจา RCEP  ในการประชุมสุด
ยอด 

อาเซยีน ครัง้ที ่31 โดยใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูร้ว่มในการแถลงการณ์ดงักล่าว  
 (จะมกีารแถลงการณ์ร่วมฯ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที่ 31 ระหว่างวนัที่ 10-14 
พฤศจกิายน 2560 ณ กรงุมะนิลา สาธารณรฐัฟิลปิปินส)์  
 สาระส าคญัของแถลงการณ์ร่วมฯ มีดงัน้ี  
 1. ผู้น าจะรบัทราบถึงศกัยภาพของภมิูภาค RCEP  ในการเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัของ
การ 
เจริญเติบโตและการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นย ้าที่จะสรุปผลการเจรจาเพื่อให ้RCEP  
เป็นความตกลงทีท่นัสมยั  ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั มี
การปฏบิตั ิ               ทีพ่เิศษและแตกต่าง มกีารพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ  
 2. ท่ีประชุมจะมีการประกาศผลลพัธจ์ากการเจรจาท่ีผ่านมา ครอบคลุม 3 ประเดน็หลกั   
ไดแ้ก่ 1) การเปิดตลาดการคา้สนิคา้ การคา้บรกิารและการลงทุน 2) กฎเกณฑ ์ และ 3) ความรว่มมอื  
 
 
 
 3. ท่ีประชุมจะมีการเจรจาในเร่ืองต่าง ๆ 18 ประเดน็ ตามโครงรา่งความตกลง RCEP ดงันี้  
1) การคา้สนิคา้ 2) กฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ 3) พธิกีารศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้  4) มาตรการ
สุขอนามยัและสุขอนามนัพืช 5) มาตรการ กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรบัรอง                
6) มาตรการเยยีวยาทางการคา้ 7) การคา้บรกิาร 8) การบรกิารการเงนิ  9) การบริการโทรคมนาคม 10) การ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 11) การลงทุน  12) การแข่งขัน  13) ทรัพย์สินทางปัญญา 14) พาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ 15) วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 16) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 17) การ
จดัซือ้จดัจา้งโดยรฐั             18) การระงบัขอ้พพิาท  

 
14. เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือการรบัรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียน               ครัง้ท่ี 31 และการประชุมสดุยอดท่ีเก่ียวข้อง  
 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้  

1. เหน็ชอบต่อเอกสารทีจ่ะมกีารรว่มลงนามและ/หรอืรบัรองในการประชุมสุดยอดอาเซยีน  
ครัง้ที ่31 และการประชุมสุดยอดทีเ่กี่ยวขอ้ง ระหว่างวนัที ่13-14 พฤศจกิายน 2560 ณ กรงุมะนิลา สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์รวมทัง้สิน้ 23 ฉบบั โดยหากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์ของไทย  ให ้กต. หรอืส่วนราชการเจา้ของเรื่องด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพื่อคณะรฐัมนตรทีราบต่อไป  

2. ใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายรว่มลงนามและ/หรอืรบัรองเอกสาร  
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รวมทัง้สิน้ 22 ฉบบั   
3. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายลงนามใน              

ตราสารขยายจ านวนอคัรภาคใีนสนธสิญัญามติรภาพและความร่วมมอืในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  จ านวน 1 
ฉบบั  ทัง้นี้ หากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศมไิดเ้ป็นผูล้งนามในตราสารดงักล่าว อนุมตัใิห ้ กต. มี
หนงัสอื                มอบอ านาจเตม็ (Full  Power)  ใหก้บัผูแ้ทนเพื่อลงนามในตราสารฯ ต่อไป 
 
15. เร่ือง การประชุมผูน้ ากรอบความร่วมมือลุ่มน ้าโขงกบัญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 9 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบในหลกัการต่อรา่งถอ้ยแถลงรว่มการประชุมผูน้ ากรอบความรว่มมอืลุ่มน ้าโขง 
กบัญีปุ่่ น ครัง้ที ่9 และหากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุแก้ไขรา่งเอกสารดงักล่าวทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  2. อนุมตัใิหน้ายกรฐัมนตรรีบัรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมดงักล่าว ทัง้นี้ การประชุมดงักล่าว
จะจดัขึน้ในวนัที ่13 พฤศจกิายน 2560 ณ กรงุมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ 
  สาระส าคญัของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ใหค้วามส าคญักบัความคบืหน้าของการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวใหม่ ค.ศ. 2015 และร่วมเฉลมิฉลองโอกาสการครอบรอบ 50 ปีการก่อตัง้อาเซียน 
บทบาทของญี่ปุ่ นในอนุภูมิภาคผ่านข้อริเริ่มใหม่ ๆ เช่น ยุทธศาสตร์อินโด -แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง 
เช่นเดยีวกบัความคบืหน้าของโครงการทีส่่งเสรมิโครงสรา้งพืน้ฐานและเสรมิสรา้งความเชื่อมโยงดา้นกายภาพ 
(Hard Connectivity) และความเชื่อมโยงด้านที่จบัต้องไม่ได้ (Soft Connectivity) เช่น ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบยีบและการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง รวมทัง้เน้นย า้ถงึความส าคญัของการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัของการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืและมคีุณภาพ และแนวคดิการพฒันาอุตสาหกรรม
ลุ่มน ้าโขงทีม่คีวามเชื่อมโยง (Connected Mekong Industrial Development) นอกจากนี้  ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
แสดงความตัง้ใจที่จะประสานงานร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ และส านักงานความร่วมมอืพัฒนา
เศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน) และกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศของไทย กบัองคก์าร
ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่ น โดยเน้นความส าคญัของการบรหิารจดัการแหล่งน ้าและการอนุรกัษ์
แมน่ ้าโขงซึง่จะตอ้งรว่มมอืกบัคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงอย่างใกลช้ดิ            ในประเดน็เหล่านี้ ตลอดจนการ
ให้ความส าคญัต่อประเด็นด้านระบบการดูแลสุขภาพ การรกัษาเสถียรภาพ และการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชนกบัประชาชนในอุณภูมภิาคลุ่มน ้าโขงรวมทัง้ยนืยนัการจัดการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมอืลุ่มน ้า
โขงกบัญีปุ่่ น ครัง้ที ่10 ทีป่ระเทศญีปุ่่ น 
 
16. เร่ือง การจดัตัง้ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบในหลกัการให้มกีารจดัตัง้ส านักงานเศรษฐกจิและการค้าฮ่องกง 
(Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO)  ในประเทศไทยของรฐับาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  และรบัทราบการที่ กต. เป็นหวัหน้าคณะเจรจากบัรฐับาลเขต
บรหิารพเิศษฮ่องกงและรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีเกี่ยวกบัเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัตามค าขอของรฐับาล
เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง และการจดัตัง้คณะท างานยกร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองการด าเนินงานของส านักงาน
เศรษฐกจิและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... โดยให้ กต. ด าเนินการให้ถูกต้องตามขัน้ตอนของ
กฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตร ี               ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
17. เร่ือง ขออนุมติัการลงนามในบนัทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจกัรไทย และกรมปศุสตัว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบและอนุมตัิให้มกีารลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กษ. แห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และกรมปศุสตัว์และประมง กระทรวงกสกิรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่าดว้ยความรว่มมอืดา้นประมง 
  2. อนุมตัใินหลกัการว่า ก่อนทีจ่ะมกีารลงนาม หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขบนัทกึ
ความเขา้ใจฯ ในประเดน็ทีไ่ม่ใช่หลกัการส าคญั ให ้กษ. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา
อกี 
  3. อนุมตัใิหอ้ธบิดกีรมประมงเป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจฯ 
  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนังสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 
ใหแ้ก่   ผูล้งนามในขอ้ 3  
(ทัง้สองฝ่ายเหน็พ้องให้มกีารลงนามร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ในวนัที่ 14 พฤศจกิายน 2560 ก่อนการจดังาน
เฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นวนัที ่15 พฤศจกิายน 
2560               ณ โรงแรมดุสติธานี กรงุเทพฯ) 
  บนัทึกความเข้าใจฯ ฉบบันี้มสีาระส าคญัเพื่อการส่งเสรมิความร่วมมอืทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลและเทคโนโลย ีความร่วมมอืเพื่อการพฒันาด้านการประมง  รวมถงึความร่วมมอืด้านการ
บงัคบัใชก้ฎหมายในสาขาประมงภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบยีบของแต่ละฝ่าย รวมถงึความร่วมมอื
ในสาขาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
18. เร่ือง เอกสารส าคญัท่ีจะมีการรบัรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ท่ี 25 และการ
ประชุมรฐัมนตรีเอเปค ครัง้ท่ี 29 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที่ 25 และอนุมตัใิห้นายกรฐัมนตรหีรอื
ผูแ้ทนรบัรองเอกสารดงักล่าว ซึง่การประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที ่29 จะจดัขึน้ระหว่ างวนัที ่10 – 11 
พฤศจกิายน 2560 ณ นครดานงั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
  2. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครัง้ที่ 29 และอนุมัติให้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยห์รอืผูแ้ทนร่วมรบัรองเอกสาร
ดังกล่าว ซึ่งการประชุมรฐัมนตรีเอเปค ครัง้ที่ 29 จะจดัขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ นครนาดัง 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
  3. หากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคญั 
หรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. และกระทรวงพาณิชยส์ามารถด า เนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  สาระส าคญัของร่างเอกสารฯ ทัง้ 2 ฉบบั มีดงัน้ี 
  1. ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ท่ี 25 (ปฏิญญาดานัง) เป็นเอกสารทีแ่สดงถงึ
ความมุ่งมัน่และปฏญิาณของผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคภายใต้ “การสร้างพลวตัใหม่และการส่งเสริมการ
พฒันาไปสู่อนาคตร่วมกนั”ได้แก่ (1) การส่งเสรมิการเตบิโตอย่างมนีวตักรรมและการจา้งงานที่ครอบคลุม
และยัง่ยนื (2) การสรา้งแรงขบัเคลื่อนใหม่เพื่อผลกัดนัการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค (3) การส่งเสรมิขดี
ความสามารถและนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (4) การเสรมิสรา้งความมัน่คง
ทางอาหารและการเกษตรอย่างยัง่ยนืเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  (5) การส่งเสรมิ
อนาคตรว่มกนั  

ทัง้น้ี ร่างปฏิญญาดงักล่าวประกอบด้วยเอกสารภาคผนวก จ านวน 4 ฉบบั ได้แก่ 
ภาคผนวก A - ภาคผนวก D เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการสู่การบรรลุเป้าหมายดงักล่าว ดงันี้  
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ภาคผนวก A: วาระการด าเนินการเพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้าในการสรา้งโอกาสทาง
เศรษฐกจิ การเงนิ และสงัคมในภมูภิาคเอเปค 

ภาคผนวก B: กรอบความรว่มมอืว่าดว้ยการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นยคุดจิทิลั 
ภาคผนวก C: ยุทธศาสตรเ์อเปคว่าด้วยการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม 

และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises : MEMEs) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยัง่ยืนและมี
นวตักรรม (รเิริม่โดยประเทศไทยและสาธารณรฐัเปร)ู 

ภาคผนวก D:ขอ้รเิริม่เอเปคในการส่งเสรมิสตารท์อพัทีม่นีวตักรรม 
  2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรฐัมนตรีเอเปค ครัง้ท่ี 29 เป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชุม
รฐัมนตรเีอเปค ครัง้ที ่29 เพื่อสรปุความกา้วหน้าในการด าเนินการต่าง ๆ ของเอเปค (1) การส่งเสรมิการบูรณา
การทางเศรษฐกจิของภูมภิาค (2) การส่งเสรมิการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื มนีวตักรรมและครอบคลุม (3) การเสรมิสรา้ง
ขดีความสามารถในการแข่งขนัและนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) (4) 
การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางอาหารและเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนืในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
(5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation : ECOTECH) และ
ผลลพัธด์า้นต่าง ๆ (6) การมองไปขา้งหน้า  

ทัง้น้ี ร่างถ้อยแถลงร่วมดงักล่าวจะมีเอกสารภาคผนวกประกอบด้วย 5 ฉบบั ได้แก่ 
ภาคผนวก A – ภาคผนวก E เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 
   ภาคผนวก A: การด าเนินการของเอเปคเพื่อไปสู่ปี 2563 (ค.ศ. 2020) และอนาคต 
   ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมอืเอเปคว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสข์า้มพรมแดน 
   ภาคผนวก C: แผนปฏบิตักิารส าหรบักรอบการท างานของโครงการเอเปคแบบหลาย
ปีต่อเนื่องดา้นความมัน่คงอาหารและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศปี 2561 - 2563 
   ภาคผนวก D: แผนปฏบิตัิการส าหรบักรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาชนบท-เขต
เมอืงเพื่อสรา้งเสรมิความมัน่คงอาหารและการเตบิโตอยา่งมคีุณภาพ 
   ภาคผนวก E: แนวปฏบิตัทิีด่เีลศิของเอเปคส าหรบัส่งเสรมิอุตสาหกรรมสนบัสนุน 

แต่งตัง้ 
 
19. เร่ือง การขอเล่ือนฐานะกงสุลกิตติมศกัด์ิประจ ากรงุโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรีย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเลื่อนฐานะ  นายวิคตอร ์ซามู
อีลอฟ เมลาเมด (Mr.Viktor Samuilov  Melamed) กงสุลกติตมิศกัดิป์ระจ ากรุงโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรยี 
เป็น กงสุลใหญ่กติตมิศกัดิ ์ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรฐับลัแกเรยี ทัง้น้ี โดยคงสถานะของสถานที่ท าการกงสุล 
เป็น สถานกงสุลกติตมิศกัดิ ์ไวเ้ช่นเดมิ  
 
20. เร่ือง การแต่งตัง้โฆษกและรองโฆษกกระทรวงอตุสาหกรรม  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมคี าสัง่แต่งตัง้โฆษก
กระทรวงอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ใหม่ ดงันี้ 1. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม                   
รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 2. นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  
 
21.  เ ร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายจกัรก์ฤษ เพ่ิมพูล                 
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน                     
รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ทัง้นี้                         
ตัง้แต่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 เป็นต้นไป และใหม้วีาระเท่ากบัระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของคณะกรรมการบรหิาร                 
สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตแิต่งตัง้ไวแ้ลว้  
 
22. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู (ส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีร่องนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) เสนอแต่งตัง้ นาง
อดุมพร เอกเอ่ียม ผูช้่วยเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีใหด้ ารงต าแหน่ง รอง
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม
แต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  
 
23. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดงัต่อไปนี้                      
1. นายไกรฤทธ์ิ อชุุกานนทช์ยั ประธานกรรมการ 2. นายอมร พิมานมาศ (ผูแ้ทนองคก์รพฒันาภาคเอกชน
ในดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป  

…………………………….. 


