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http://www.thaigov.go.th 
 
  วนัน้ี (17 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิและพนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร ์
ผูช้่วยโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี ไดร้ว่มแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
  2.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  3.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการเพื่อสนบัสนุนการควบรวมธนาคาร 
    พาณชิยไ์ทย) 
  4.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดผา้อนามยัชนิดสอดเป็นเครือ่งส าอาง พ.ศ. ....  
  5.  เรือ่ง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช ้
พ.ศ. ....  
  6.   เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  7.   เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม  
    รวม 6 ฉบบั  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  8.  เรือ่ง  ขออนุมตัจิดัท าโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าใน 
     กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ล าลกูกา คลองสอง)  
  9.  เรือ่ง   โครงการทุนการศกึษา ภายใต้มูลนิธทิุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระ
บรม     โอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)  
  10.  เรือ่ง   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial     Technology : FinTech)  
 

ต่างประเทศ 
 
  11.  เรือ่ง  การด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตเิกี่ยวกบั
     สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 

  12.  เรือ่ง  การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัฮงัการเีกี่ยวกบัการ
     ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัในฮงัการี
โดยรว่มมอืกบั    วทิยาลยัพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรฐัมนตร ีฉบบัวนัที ่17 เมษายน 2561 
ดว้ยการสแกน QR Code 
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  13.   เรือ่ง   กรอบการเจรจาความตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลความปลอดภยั
อาหารของ    อาเซยีน  
  14.  เรือ่ง  บนัทกึความเขา้ใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั 
    กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรฐัควิบาว่าดว้ยความร่วมมอืในสาขา
สาธารณสุข    และการวจิยัทางการแพทย ์
  15.  เรือ่ง  ร่างปฏิญญาระดับรฐัมนตรสี าหรบัการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คมนาคม    ขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 

 
แต่งตัง้ 

 
  16.  เรือ่ง  ขอแจง้เปลีย่นแปลงโฆษกส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคม    แห่งชาต ิ 
  17.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  18.  เรือ่ง  แต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (ต าแหน่งทีป่รกึษานายกรฐัมนตร)ี  
  19.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ี 
  20.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ี 
  21.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู  
     (กระทรวงการคลงั)  
  22.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัประเภทบรหิารระดบัสงู 
(กระทรวงการคลงั) 
  23.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ข้าราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคม     แห่งชาต ิและเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ)  
 

************** 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัสถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบ ดงันี้  
  1. อนุมตัิหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงาน 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป   
  2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคญัของ
กฎหมายล าดบัรองทีต่อ้งออกตามรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรบัความเห็นของส านักงาน ก.พ. และข้อสังเกตของส านักงาน 
ก.พ.ร. ไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  รา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว แบ่งออกเป็น 6 หมวด และบทเฉพาะกาลรวมทัง้สิน้ 68 มาตรา  
สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้  

1. ก าหนดใหส้ถาบนัพระบรมราชชนกเป็นสถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะทางของรฐัทีจ่ดัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิในดา้นการแพทย ์การพยาบาล การสาธารณสุข และ 
สหเวชศาสตร ์มฐีานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ อยู่ในสงักดั 
สธ. โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อผลติและพฒันาบุคลากรตามความต้องการของ สธ. ให้การศกึษา ส่งเสรมิวชิาการ
และวชิาชพี           ท าการสอน ท าการวจิยั ท าการฝึกอบรม และให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยมุ่งเน้น
การผลติและพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขเป็นส าคญั  
  2. ก าหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยการ
สาธารณสุข        สิรนิธร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้าจงัหวดั
เพชรบุร ีวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุร ีวทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม และวทิยาลยัเทคโนโลยทีาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก ทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการของ
สถาบนั  
  3. ก าหนดให้สถาบนัแบ่งส่วนงานออกเป็น (1) ส านักงานอธกิารบด ี(2) คณะ และ (3) ส านัก               
และใหส้ถาบนัมอี านาจใหค้วามร่วมมอืกบัสถาบนัศกึษาอื่นทัง้ในและต่างประเทศ โดยรบัสถานศกึษาชัน้สงูหรอื
สถาบนัอื่นเขา้สมทบในสถาบนั หรอืจดัการศกึษาหรอืด าเนินการวจิยัร่วมกบัสถานศกึษาชัน้สูงหรอืสถาบนัอื่น
ในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอืขององคก์ารระหว่างประเทศได ้ 
  4. ก าหนดให้รายได้และผลประโยชน์ของสถาบนั รวมทัง้ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพสัดุ 
เบีย้ปรบัทีเ่กดิจากการผดิสญัญาลาศกึษา และเบีย้ปรบัทีเ่กดิจากการผดิสญัญาการซือ้ทรพัยส์นิหรอืสญัญาจา้ง
ท าของทีด่ าเนินการโดยใชเ้งนิงบประมาณ ไมเ่ป็นรายไดท้ีต่อ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ  
  5. ก าหนดใหเ้งนิและทรพัยส์นิที่มผีู้อุทศิให้แก่สถาบนัต้องจดัการตามเงื่อนไขทีผู่้อุทศิก าหนด
ไวแ้ละตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั  
  6. ก าหนดให้มสีภาสถาบนั ประกอบด้วยนายกสภาสถาบนั อุปนายกสภาสถาบนั กรรมการ            
สภาสถาบนัผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหน่ง และกรรมการสภาสถาบนั และให้สภาสถาบนัมี
อ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนด  
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  7. ก าหนดให้มสีภาวชิาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวชิาการและกรรมการสภาวชิาการ มี
อ านาจหน้าทีใ่นการเสนอแนะนโยบายและแผนพฒันาทางวชิาการของสถาบนัต่อสภาสถาบนั ก าหนดคุณภาพ
และมาตรฐานวชิาการของสถาบนั เป็นตน้  
  8. ก าหนดให้มอีธกิารบดเีป็นผู้บงัคบับญัชาสูงสุด และรบัผดิชอบการบรหิารงานของสถาบนั 
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม โดยใหอ้ธกิารบดมีอี านาจและ
หน้าทีต่ามทีก่ าหนด  
  9. ก าหนดให้สถาบนัจดัให้มกีารประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาของสถาบนั  
  10. ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สิน สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจา้ง อตัราก าลงั งบประมาณ และรายได้ของสถาบนัพระบรมราช
ชนก ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่วทิยาลยันักบรหิารสาธารณสุข และแก้วกลัยาสกิขาลยั ไป
เป็นของ                     สถาบนัพระบรมราชชนกตามพระราชบญัญัตินี้ ตามรายการที่รฐัมนตรปีระกาศ
ก าหนดโดยตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  
 
2. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบดงันี้  
  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
  2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของ
กฎหมายล าดบัรองทีอ่อกตามรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ   
  3. ใหก้ระทรวงการคลงัรบัขอ้สงัเกตของส านักงบประมาณและฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยตุธิรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ค าว่า “พนักงาน” และเพิ่มบทนิยามค าว่า “กองทุน”และ 
“สถานศกึษา” เพื่อใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้  
  2. แกไ้ขเพิม่เตมิพืน้ทีใ่นการตัง้ส านกังานใหญ่ของส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล  
  3. แก้ ไขเพิ่ม เติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่ งรัฐบาล ซึ่ งมีปลัด
กระทรวงการคลงัเป็นประธาน โดยมอี านาจหน้าทีเ่พิม่เตมิในการก าหนดจ านวนและรปูแบบของสลากกนิแบ่ง
รฐับาล วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและการแต่งตัง้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนต าแหน่งทีว่่าง  
  4. แก้ไขเพิม่เตมิอ านาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลและผู้รกัษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง้ เลื่อนเงนิเดือนพนักงานและลูกจ้างเพื่อลดภารกิจของ
คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาล  
  5. แก้ไขเพิ่มเติมการจดัสรรเงนิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาล และการจดั
การเงนิดงักล่าวรวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิขึน้  
  6. แก้ไขเพิม่เติมการเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร การบญัชขีองส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
และ การประกาศหมายเลขสลากกนิแบ่งรฐับาลทีส่ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลจ าหน่ายเอง  
  7. ก าหนดใหม้กีารจดัตัง้กองทุนบรหิารสลากกนิแบ่งรฐับาลเพื่อพฒันาสงัคม  
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  8. แก้ไขเพิม่เตมิบทก าหนดโทษส าหรบัความผดิในกรณีการเสนอขาย หรอืขายสลากกนิแบ่ง
รฐับาลเกนิราคาที่ก าหนดในสลากกนิแบ่ง และก าหนดเพิม่เตมิความผดิในกรณีการขายสลากกนิแบ่งรฐับาลใน
สถานศกึษา และการขายสลากกนิแบ่งรฐับาลแก่บุคคลซึง่มอีายตุ ่ากว่ายีส่บิปีบรบิูรณ์  
 
 
 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการเพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชยไ์ทย) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงันี้  
  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... (มาตรการเพื่ อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย) ตามที่
กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัขอ้สงัเกต
ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้  
  2. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการให้มี               
การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสงัหารมิทรพัย์หรอือาคารชุดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเครือ่งจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยเครือ่งจกัร
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบรวมธนาคารพาณชิยไ์ทย ตามที ่กค. เสนอต่อไปดว้ย  
  3. ให ้กค. รบัความเหน็ของส านกังบประมาณไปพจิารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงนิได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ส าหรบัผลประโยชน์ที่ได้
จากการ ที่ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวควบเขา้กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดให้แก่กนัซึ่งตรีาคาเป็นเงนิได้เกนิกว่า
เงนิทุน  
  2. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคาร
พาณิชย์ ส าหรบัเงนิได้พึงประเมนิ รายรบั หรอืการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรอืเนื่องมาจากการที่ธนาคาร
พาณชิยด์งักล่าว        ควบเขา้กนัหรอืโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั  
  3. ก าหนดใหย้กเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์
ส าหรบัมูลค่าของฐานภาษี รายรบั หรอืการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรอืเนื่องมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์
ดงักล่าวโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่กนั  
  4. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีส าหรบัเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรอืการ
เปลี่ยนแปลงหรอืท าให้ดีขึ้นซึ่งทรพัย์สินอนัเนื่องมาจากการควบเข้ากนัหรอืการรบัโอนกิจการทัง้หมดหรอื
บางส่วน แต่ไมใ่ช่เป็น การซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ ใหแ้ก่  
   4.1 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกดิจากการควบรวมแล้วมสีนิทรพัย์รวมเกนิกว่า 4 ล้าน
ลา้นบาท สามารถหกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 2 เท่า (ร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจ านวนทีจ่่าย
จรงิ)  
   4.2 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกดิจากการควบรวมแล้วมสีนิทรพัย์รวมเกนิกว่า 3 ล้าน
ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 4 ล้านล้านบาท สามารถหกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.75 เท่า (ร้อยละ 75 
ของรายจา่ย            ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ)  
   4.3 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกดิจากการควบรวมแล้วมสีนิทรพัย์รวมเกนิกว่า 2 ล้าน
ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 3 ลา้นลา้นบาท สามารถหกัรายจา่ยจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.5 เท่า (ร้อยละ 50 ของ
รายจา่ยตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ)   



 

 

 

6 

   4.4 ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เกดิจากการควบรวมแล้วมสีนิทรพัย์รวมเกนิกว่า 1 ล้าน
ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 2 ล้านล้านบาท สามารถหกัรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.25 เท่า (ร้อยละ 25 
ของรายจา่ย            ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ)   
ทัง้น้ี รายจ่ายท่ีสามารถน าไปหกัรายจ่ายได้จะต้องเป็นรายจ่ายตามท่ีก าหนด และเป็นรายจ่ายท่ีได้จ่าย
ไปตามความข้างต้นต้องจ่ายไปตัง้แต่วนัท่ีควบเข้ากนัหรือรบัโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด  
 
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดผา้อนามยัชนิดสอดเป็นเคร่ืองส าอาง พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดผา้อนามยัชนิดสอดเป็นเครือ่งส าอาง            
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา               
แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สธ. เสนอว่า  
  1. เนื่ องจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ .ศ. 2558 ก าหนดนิยาม 
“เครื่องส าอาง” หมายความว่า (1) วตัถุทีมุ่่งหมายส าหรบัใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรอืกระท าดว้ย
วธิอีื่นใดกบัส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย ์และให้หมายความถึงการใช้กบัฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ             ความสะอาด ความสวยงาม หรอืเปลีย่นแปลงลกัษณะทีป่รากฏหรอืระงบักลิน่กาย 
หรอืปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นัน้                ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีและรวมตลอดทัง้เครื่องประทนิต่าง ๆ ส าหรบัผวิ
ดว้ย แต่ไม่รวมถงึเครือ่งประดบั และเครือ่งแต่งตวั ซึง่เป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย (2) วตัถุทีมุ่่งหมายส าหรบั
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องส าอางโดยเฉพาะ               หรอื (3) วตัถุอื่นที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงให้
เป็นเครือ่งส าอาง  
  2. ปัจจุบนัมผี้าอนามยั 2 ชนิด คอื ผ้าอนามยัใช้ภายนอกและชนิดสอด ซึ่งผ้าอนามยัชนิดใช้
ภายนอกถูกจดัเป็นเครื่องส าอาง เพราะมวีตัถุประสงค์การใช้เพื่อความสะอาดและใช้ภายนอกร่างกาย ส่วน
ผา้อนามยัชนิดสอดมวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื่อความสะอาด โดยต้องสอดเขา้ไปในช่องเปิดของรา่งกายซึง่เป็น
ผลติภณัฑท์ี่อาจมคีวามเสีย่งในการตดิเชื้อ แต่ปรากฏว่าผ้าอนามยัชนิดสอด ไม่เขา้ข่ายเป็นเครื่องส าอางตาม
บทนิยามมาตรา 4 (1)         แห่งพระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558  
  3. ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขอนามัย และ                   
ความปลอดภัยของผู้ใช้ สมควรก าหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอางตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง               พ.ศ. 2558 จงึได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามยัชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง 
พ.ศ. .... ขึน้ โดย สธ. ไดจ้ดัใหม้ ี            การรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีแลว้  
  4. ในคราวประชุมคณะกรรมการเครื่องส าอางเมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มมีติเห็นชอบ                  
รา่งกฎกระทรวงดงักล่าว  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ผ้าอนามยัชนิดสอด” หมายความว่า ผ้าอนามยัที่ใช้สอดใส่เขา้ใน              
ช่องคลอด เพื่อดดูซบัเลอืดประจ าเดอืน (ระด)ู  
  2. ก าหนดใหผ้า้อนามยัชนิดสอดเป็นเครือ่งส าอาง 
 
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเกบ็รกัษากา๊ซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลงังานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พจิารณา                 แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
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  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว” “สถานที่ใช้” “ถังก๊าซหุงต้ม” “ถงัเก็บและ             
จา่ยก๊าซ” “ก าแพงกนัไฟ” และ “บรเิวณอนัตราย”  
  2. ก าหนดใหก้ารคดิปรมิาณก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในถงัก๊าซหุงต้มใหค้ดิค านวณปรมิาณ 1 ลติร 
เท่ากบั 0.5 กโิลกรมั   
  3. ก าหนดลกัษณะของถังก๊าซหุงต้ม การออกแบบ การผลติหรอืสร้างและการทดสอบและ
ตรวจสอบถงัเกบ็และจา่ยก๊าซ  
  4. ก าหนดสถานทีใ่ช้ ลกัษณะที่สอง แผนผงัและรูปแบบ การเก็บถงัก๊าซหุงต้ม การวางระบบ
ท่อ    ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและอุปกรณ์ในสถานทีใ่ช ้รวมถงึการป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
  5. ก าหนดสถานที่ใช้ ลกัษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจากถงัก๊าซหุงต้ม การเกบ็ถงั
ก๊าซหุงต้ม แผนผงัและรปูแบบ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและอุปกรณ์ในสถานทีใ่ช้ การตัง้กลุ่มถงั
ก๊าซหุงตม้ รวมถงึการป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
  6. ก าหนดวธิกีารป้องกันและระงบัอคัคภียั รวมถึงต้องจดัให้มพีนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน ้ ามัน
เชือ้เพลงิใน          การประกอบกจิการสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภทสถานทีใ่ช้ 
 
6.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติเครื่องมอืแพทย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่                 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครัง้หนึ่งรวมกับ               ร่างพระราชบญัญัติเครื่องมอืแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจ
พจิารณาแลว้ แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตต่ิอไป  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  1. เพิ่มบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ให้สอดคล้องกบัค าสัง่หวัหน้าคณะ
รกัษา                     ความสงบแห่งชาตดิงักล่าว 
  2. แกไ้ขเพิม่เตมิอายขุองใบรบัจดแจง้ จากหนึ่งปีเป็นสองปีนบัแต่วนัทีป่รากฏในใบรบัจดแจง้ 
  3. ก าหนดกระบวนการพจิารณาอนุญาตเครือ่งมอืแพทย ์ดงันี้ 
   3.1 ก าหนดให้มผีู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรเอกชน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าหน้าทีใ่นการประเมนิเอกสารทางวชิาการ การตรวจวเิคราะห ์การตรวจสถาน
ประกอบการ หรอืการตรวจสอบ เพื่อใหก้ระบวนการพจิารณาอนุญาตเครื่องมอืแพทยเ์ป็นไปดว้ยความสะดวก
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ทัง้ในกระบวนการพจิารณาอนุญาตของส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ทัง้นี้ 
บุคคล หน่วยงานหรอืองคก์รดงักล่าว ตอ้งไดร้บัการขึน้บญัชจีากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
   3.2 ก าหนดให้ระยะเวลาในกระบวนการพจิารณาอนุญาตเครื่องมอืแพทยต์้องไม่เกนิ
ก าหนดระยะเวลาที่ ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน รวมทัง้การแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอต้องเป็นไปตาม
พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรง่รดักระบวนการพจิารณาอนุญาตเครือ่งมอืแพทยใ์หแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 
  4. ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มอี านาจ
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข ในการไดม้าซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ องคก์รผูเ้ชีย่วชาญ หน่วยงานของ
รฐั หรอืองค์กรเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ก าหนดค่าขึน้บญัชทีี่จะจดัเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผูเ้ชี่ยวชาญ หน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะ
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จดัเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตเครื่องมอืแพทย ์ตลอดจนก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงือ่นไขในกระบวนการพจิารณาอนุญาตเครือ่งมอืแพทย ์
  5. ก าหนดใหค้่าขึน้บญัชแีละค่าใชจ้่ายทีจ่ดัเกบ็ ใหเ้ป็นเงนิของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ ากจิการในอ านาจหน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ได้จดัเก็บแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ และก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงนิ
ดงักล่าวไว้ ได้แก่ เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรอืหน่วยงานตามมาตรา 33/1 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามแผนงานหรอืโครงการทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อการคุม้ครองผู้บรโิภคด้านเครื่องมอืแพทย ์
เป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพหน่วยงานและเจา้หน้าที่ เพื่อพฒันาระบบงานที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
พจิารณาอนุญาตเครื่องมอืแพทย ์และ             เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินการพจิารณาอนุญาตเครื่องมอื
แพทย ์
 
 
7.  เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสงักดักระทรวงยติุธรรม รวม 6 ฉบบั  
  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยตุธิรรม รวม 6 ฉบบั ดงันี้  

1. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤต ิ กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. 

.... 
3. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. .... 
4. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม  

พ.ศ. .... 
5. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานกจิการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. .... 
6. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. .... 

ทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และใหส้ านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรสี่งรา่งกฎกระทรวง
ดงักล่าว รวม 6 ฉบบั  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมพจิารณาลงนาม และประกาศในราชกจิจานุเบกษา
ต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง เป็นการปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤตติาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. 2556  ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวง
ยตุธิรรม               พ.ศ. 2545 ปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการกรมบงัคบัคด ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมบงัคบัคด ี                กระทรวงยุตธิรรม  พ.ศ. 2556 ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมพนิิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยุตธิรรม 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2)                 พ.ศ. 2556  ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
กจิการยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิม่เติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556  และปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยตุธิรรม                พ.ศ. 2558 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
8. เร่ือง ขออนุมติัจดัท าโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ล าลกูกา คลองสอง)  
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  คณะรฐัมนตรพีจิารณาการขออนุมตัจิดัท าโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (ล าลูกกา คลองสอง) ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์(พม.) เสนอ  แลว้มมีตดิงันี้  

1. อนุมตักิารจดัท าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยัตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
และ 

ปรมิณฑล (ล าลูกกา คลองสอง) จ านวน 820 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 903.376 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงนิกู้
ภายในประเทศ 814.564 ล้านบาท เงนิรายได้ 88.812 ล้านบาท โดยให้การเคหะแห่งชาติสามารถด าเนิน
โครงการได้เมื่อรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาตแิลว้  

2. มอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูจ้ดัหาและเป็นผูค้ ้าประกนัเงนิกู ้จ านวน 814.564  
ล้านบาท ทัง้นี้  ให้การเคหะแห่งชาติท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ ตาม
ความเหน็ของกระทรวงการคลงั 

3. ใหก้ารเคหะแห่งชาตดิ าเนินการดงัต่อไปนี้  
3.1 ในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัขิองผูซ้ือ้ใหน้ าฐานขอ้มลูผูม้รีายไดน้้อยตาม 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรฐัของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการ 
โดยใหค้วามส าคญักบัผูม้รีายไดน้้อยตามโครงการดงักล่าวเป็นล าดบัแรก  

3.2 ในการด าเนินโครงการ ให้ค านึงถึงความต้องการที่อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แทจ้รงิ 

และเหมาะสม  เช่น  สภาพ ขนาด  และรูปแบบที่อยู่อาศยัสภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทัง้              
ความคุม้ค่าในการด าเนินการและการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดม้าตรฐาน  

3.3 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การซื้อ การบริหารโครงการและการท าสัญญาซื้อขายให้
รอบคอบ 

เพื่อใหผู้ม้รีายไดน้้อยไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเองไดอ้ยา่งแทจ้รงิและป้องกนัการขายสทิธิต่์อหรอืการเกง็ก าไร
ของ             ผูท้ีต่อ้งการแสวงผลประโยชน์ 

3.4 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์รบัความเห็นของส านัก
งบประมาณ  

และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  

1. ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายในการเสรมิสรา้งความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้าสรา้งโอกาสใน
การ 

เขา้ถึงสวสัดกิารสงัคมและที่อยู่อาศยั โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตมิอบหมายให้ พม. เป็นหน่วยงานหลกัในการ
แก้ไขปัญหาทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย ภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 10 ปี (พ.ศ. 2559 -
2568)  และไดเ้หน็ชอบแผนการลงทุนโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัของ กคช. ปี 2558-2560 ซึง่โครงการพฒันาที่
อยู่อาศัยตาม            แนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ กคช. เป็นโครงการภายใต้แผนทัง้ 2 แผน
ดงักล่าวขา้งตน้  

2. กคช.  ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  (ล าลูกกา คลองสอง) ซึ่งได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาตแิลว้ ในการประชุมครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559 โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้   

1) เพื่อพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีไ่ดม้าตรฐานในชุมชนทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมส าหรบัผูม้ ี
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รายได้น้อยและผู้มรีายได้ปานกลาง ที่ต้องการมทีี่อยู่อาศยัใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ในระดบัราคา            
ทีก่ลุ่มเป้าหมายรบัภาระได ้

2) เพื่ อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  

ยกระดบัคุณภาพชวีติดา้นการอยู่อาศยั และเสรมิสรา้งความเสมอภาคและโอกาสในการไดร้บับรกิารโครงสรา้ง
พืน้ฐานจากภาครฐัอยา่งเท่าเทยีมกนั  

3) เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิโดยการฟ้ืนฟูภาคธุรกจิการก่อสรา้ง ตามกรอบยทุธศาสตร ์                   
การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื 
 
9. เร่ือง  โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร  (ม.ท.ศ.)  
  คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรฐัวิสาหกิจในสงักัดด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการ
ทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
(ม.ท.ศ.) ตามที่ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) เสนอ และมอบให้ สลค. ด าเนินการและประสานงานกบั
กระทรวงการคลงั (กค.)                    กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลงังาน (พน.)  กระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้น าความกราบ
บั งค มทู ล ขอพ ระราชท าน                     พ ระราช ว โรก าส ให้ น ายก รัฐมนต รีแ ล ะคณ ะเข้ า
เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท 
 
 
 
 
  สาระส าคญัของเร่ือง  

1. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มี
พระราชด ารใิห้ด าเนินการขึน้เมื่อปี 2552 เมื่อครัง้ยงัทรงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ดว้ยพระราชปณิธานที่มุ่งสรา้งความรู ้สรา้งโอกาสแก่เยาวชนไทยทีม่ฐีานะยากจย  ยากล าบาก 
แต่ประพฤตดิ ีมคีวามสามารถในการศกึษา ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีม่ ัน่คง  ต่อเนื่องในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายจนส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนอนัเป็นการลงทุนเพื่อพฒันา
ความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร  มพีระราชด ารใิห้จดัตัง้มูลนิธทิุนการศึกษาพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึน้ ทรงเป็นองคป์ระธานกรรมการ และทรงใหน้ าโครงการทุนการศกึษาฯ มาอยู่
ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ม.พ.พ.) 
เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องและยัง่ยนืต่อไป โดยที่การด าเนินงานโครงการทุนการศกึษาฯ มกีลไกคณะกรรมการ
มลูนิธฯิ ก ากบัดูแลอ านวยการระดบันโยบายและคณะกรรมการบรหิารจดัการทุนพระราชทานก ากบัการบรหิาร
ด าเนินงานโครงการ  มคีณะอนุกรรมการช่วยขบัเคลื่อนประสานความร่วมมอืกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทัง้กลไก
คณะกรรมการระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดั  

2. การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552-2560 ส่งผลให้มี
นกัเรยีนที ่
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เรยีนด ีประพฤตดิ ี แต่มฐีานะยากจน ยากล าบากไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างมัน่คงต่อเนื่องดว้ยการไดร้บั
ทุนพระราชทานไปแลว้รวม 9 รุน่ โดยในปี 2561 มนีักเรยีนทุนยงัคงสถานะความเป็นนักเรยีนทุนฯ รวมทัง้สิ้น 
1,059 ราย ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 474 ราย ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 585 
ราย รวมเงนิทุนที่ไดจ้ดัสรรไปแล้วเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 318,336,524 บาท และนับตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
มนีักเรยีนอยู่ในระบบครบทุกระดบัตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึระดบัปรญิญาตร ี โดยมกีารใช้จ่าย
เงนิทุนพระราชทานคงทีน่บัจากปีดงักล่าว ประมาณ 70 ลา้นบาทต่อปี  

3. การดูแลและพฒันาศกัยภาพนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาฯ หน่วยงานต่าง 
ๆ ที ่

เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ  กระทรวงศึกษาธกิาร 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ มท. สศช. สลค. และ มพพ. ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่
กระบวนการคดัเลอืก 
คดัสรรนักเรยีนทุนในแต่ละรุ่น / ปี การพฒันาศกัยภาพนักเรยีนทุนดา้นการศกึษา การเรยีนรู ้ทกัษะ และสมรร
ถะด้านต่าง ๆ รวมถงึการเสรมิสรา้งความมจีติอาสา และการส านึกในสถาบนัทางสงัคมที่ส าคญัของชาตผิ่าน
โครงการและกจิกรรมอยา่งหลากหลาย  

4. การขอความร่วมมือหน่วยงานและรฐัวิสาหกิจในสงักดัด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
(CSR)   

การด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรทีี่ผ่านมา สลค. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสมทบ
ทุนการศกึษาในโครงการทุนการศกึษาฯ โดยมหีน่วยงานและรฐัวสิาหกจิร่วมสมทบทุนในปี 2557-2560 รวม
เป็นเงนิ 264.130 ลา้นบาท 
 
10. เร่ือง  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology 
: FinTech)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนวทางการพฒันาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยทีางการเงนิ 
(Financial Technology : FinTech)  ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ  
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า อุตสาหกรรม FinTech มคีวามส าคญัต่อการใหบ้รกิารทางการเงนิและจะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ  ในวงกว้าง ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้มกีารส่งเสรมิอุตสาหกรรม FinTech  อย่าง
จรงิจงั เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวนั   เป็นต้น หากประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม 
FinTech ที่ชดัเจน รวมทัง้มกีารสนับสนุนจากภาครฐัอย่างเพยีงพอ จะท าให้เกิดแรงขบัเคลื่อนในการส่งเสรมิ
และพฒันาอุตสาหกรรม FinTech ในวงกว้าง จงึเหน็สมควรให้มแีนวทางการพฒันาและส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
FinTech ดงันี้  

1. พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอิเลก็ทรอนิกสข์องประเทศ เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารและ 
ผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิสามารถท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั  โดย กค. อยูร่หว่าง
ผลกัดนัโครงการดงัต่อไปนี้  
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์

แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ส่งเสรมิการบูรณาการระบบการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในระบบ
ภาครฐัและภาคเอกชน  ซึ่งหนึ่งในโครงการภายใต้แผนดังกล่าว คือ  การพัฒนาระบบโอนเงนิพร้อมเพย ์
(PromptPay)  โดยตัง้แต่เริม่โครงการเมือ่เดอืนมกราคม – พฤศจกิายน 2560 มกีารโอนเงนิผ่านระบบดงักล่าว
สูงถงึ 390,000 ลา้นบาท  และในปัจจุบนั กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอยู่ระหว่างการต่อยอดระบบเรยีกเก็บ



 

 

 

12 

เงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ (Request to Pay)  เพื่อให้การช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึน้อกีดว้ย  

1.2 โครงการพฒันาระบบการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Digital  
Identification Platform) กค. ร่วมกบักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมในการพฒันาระบบการพสิูจน์และ
ยนืยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มปีระสทิธภิาพปลอดภยั และสะดวกต่อการใช้งาน ทัง้นี้ ยงั
สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลในการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรจิ (Ease of Doing Business) 
อกีดว้ย  

2. ผลกัดันหน่วยงานภาครฐัเป็นผู้ให้และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ี
เก่ียวข้องกบั  

FinTech  กค. ควรมีการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized  
Financial Institutions : SFIs) เข้ามามสี่วนร่วมในการเป็นทัง้ผู้ให้และผู้ใช้บรกิารผลติภัณฑ์และบรกิารทาง
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบั  FinTech  มากขึน้ เช่น การรบัจ่ายเงนิภาครฐัทางอิเลก็ทรอนิกส ์ การบูรณาการระบบ
ภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์ 
การจ่ายสวสัดกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ การเพิม่ช่องทางในการใหบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสข์อง SFIs เป็น
ตน้  เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม FinTech อกีทางหนึ่ง 

3. จัดตั ้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน  (Institute for Financial 
Innovation  

and Technology : InFinIT) โดยมวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อส่งเสรมิและพฒันาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสรมิ
และพฒันาอุตสาหกรรม FinTech (FinTech Ecosystem) ในประเทศไทย (2) เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการ 
FinTech ได้พบปะและเสนอผลติภณัฑ์หรือบรกิารทางการเงนิของตนแก่ผู้ที่สนใจลงทุนหรอืผู้ที่ต้องการน า
นวตักรรมไปใช้  (3) เพื่อผลกัดนัให้มกีารน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการให้บรกิารทางการเงนิในประเทศ
ไทยในทุกภาคส่วน ซึง่รวมถงึการส่งเสรมิการสรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมผลติภณัฑห์รอืบรกิารทางการเงนิ
ที่เกี่ยวขอ้งกบั FinTech ของ SFIs  (4) เพื่อร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน 
FinTech และฝึกฝนทกัษะที่จ าเป็นให้แก่นักเรยีนและนักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรม 
FinTech หรอืเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (Talent Pipeline) เพื่อส่งเสรมิ FinTech Ecosystem ในระยะยาว 
(5) เพื่อบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสรมิ FinTech ระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธ.ป.ท.)  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (ส านักงาน คปภ.) รวมทัง้หน่วยงาน
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมและธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัสาธารณรฐั
แอฟริกากลาง 

           คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้  
1.  เหน็ชอบรบัรองการด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ(United 

Nations Security Council: UNSC) ที ่2399 (ค.ศ. 2018) เกีย่วกบัสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 

  2.  กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง
เป็น 

ประจ าทุกปี และเนื้อหาของข้อมติใหม่มไิด้เปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของมาตรการลงโทษที่มอียู่เดมิ ให้ กต. 
ด าเนินการไปได้โดยไมต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณา และหากกรณีที่  UNSC จะรบัรองข้อมติเพื่อ
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เปลี่ยนแปลงสาระส าคญัหรอืยกเลกิมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง ให้ กต. เสนอเรื่องทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงสาระส าคญัหรอืยกเลกิมาตรการลงโทษดงักล่าวใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป  

  3.   มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลงั 
(กค.) 

กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาต ิ(สมช.) ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ(ตช.) ส านักงานคณะกรรมกฤษฎกีา (สคก.) ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ส านักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานอยัการสงูสุด (อส.) และ
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ถือปฏิบตัิ และปรบัปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษ สาธารณรฐั
แอฟรกิากลาง โดยเฉพาะรายชื่อบุคคลและองคก์รทีต่้องถูกมาตรการลงโทษ (หา้มเดนิทางและอายดัทรพัยส์นิ) 
ใ ห้ ทั น ส มั ย ต า ม ข้ อ มู ล เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( United Nstions: UN) 
(https://www.un.org/sc/suboug/en/sanctions/2127/) รวมทัง้แจง้ผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งให้ กต.
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป ทัง้นี้ UN จะปรบัปรุงรายชื่อบุคคล องค์กร และเรอืที่ถูก
มาตรการลงโทษภายใตห้วัขอ้ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
            สาระส าคญัของเร่ือง 
               กต. รายงานว่า 

  1. UNSC   ไดต้ดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ จงึไดม้ขีอ้มตทิี ่2127 (ค.ศ. 2013) เมือ่วนัที ่5  

ธนัวาคม 2556 ขอ้มตฯิ ที ่2134 (ค.ศ. 2014) เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2557 ขอ้มตฯิ ที ่2196 (ค.ศ. 2015)  
เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2558 ขอ้มตฯิ ที ่2262 (ค.ศ. 2016) เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2559 และขอ้มตฯิ ที ่2339  
(ค.ศ. 2017) เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2560 โดยก าหนดมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น ซึง่รวมถงึการลงโทษทางอาวุธ  
การหา้มเดนิทาง และการอายดัทรพัยส์นิ เพื่อช่วยฟ้ืนฟูและสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสนัตภิาพและความมัน่คง 
ในสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 

  2.  โดยที่สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐแอฟริการกลางยังคงมีความอ่อนไหวและไม่
แน่นอน UNSC 

จงึได้รบัรองข้อมติ ที่ 2399 (ค.ศ. 2018) เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2561 เพิ่มเติม โดยมีสาระส าคัญเพื่อคง
มาตรการลงโทษทางอาวุธ การหา้มเดนิทาง และการอายดัทรพัยส์นิต่อสาธารณรฐัแอฟรกิากลางตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้มตฯิ ที ่2339 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนขอ้ยกเวน้ทีเ่กีย่วขอ้งออกไป จนถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 ซึง่ไทยมี
พนัธกรณทีีจ่ะตอ้งด าเนินการตามขอ้มตฯิ       

 
12. เร่ือง การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัฮงัการีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในฮงัการีโดยร่วมมือกบัวิทยาลยัพระพทุธศาสนาธรรมเกท 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ ดงันี้  

1. เหน็ชอบและอนุมตัใิหม้กีารลงนามรา่งความตกลงระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัฮงัการ ี
เกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการโีดยร่วมมือกับวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาธรรมเกท (AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND HUNGARY 
ON THE FUNCTIONING OF THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY IN 
HUNGARY IN COOPERATION WITH THE DHARMA GATE BUDDHIST COLLEGE) ทัง้นี้  หากก่อนลง
นามมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงถ้อยค าของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ ให้  ศธ.  โดย
ส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) หารอืร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยกรมสนธสิญัญาและกฎหมาย เพื่ อ
พจิารณาด าเนินการในเรือ่งนัน้ ๆ  แทนคณะรฐัมนตร ีโดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกีครัง้  

2. อนุมตัแิละมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)   ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษาเป็น 

https://www.un.org/sc/suboug/en/sanctions/2127/
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ผูล้งนามในรา่งความตกลงฯ  
3. มอบหมายให ้กต. จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ใหแ้ก่ผูล้งนามตามขอ้ 2 
4. มอบหมายให ้กต. จดัท าหนงัสอืแจง้ฝ่ายฮงัการเีป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านช่องทางการทตู 

เพื่อด าเนินการใหร้า่งความตกลงฯ มผีลผกูพนั   
  สาระส าคัญของร่างความตกลงฯ  เป็นการรบัรองและสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัในฮงัการโีดยร่วมมอืกบัวทิยาลยัพระพุทธศาสนาธรรมเกทในสาขา
พระพุทธศาสนศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก  เช่น ภาคคีู่สญัญาใหค้วามมัน่ใจว่าจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจุฬาภรณราชวทิยาลยัในฮงัการ ีโดยรว่มมอืกบัวทิยาลยัพระพุทธศาสนาธรรมเกท
ในสาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษาและจะให้การยอมรบัซ่ึงกันและกนัซ่ึงประกาศนียบตัรท่ีออกให้เป็น
หลกัฐานท่ีแสดงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาชีพ  การรบัรองว่า
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมสีถานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีด่ าเนินงานอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 
และการค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนัจากการด าเนินงานและเจตนารมณ์ของภาคคีู่สญัญาในการสนับสนุนและ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เพิม่เตมิซึง่ความรว่มมมอืทางวชิาการในสาขาพุทธศาสนาศกึษา  โดยระบุองคก์รหลกั
ที่ ร ับผิดชอบในการด าเนินงานตามความตกลงนี้  ได้แ ก่  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศกึษาธกิารแห่งราชอาณาจกัรไทย และกระทรวงศกัยภาพมนุษยข์องฮงัการ ี 
 
13.  เร่ือง  กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลความปลอดภยัอาหารของอาเซียน  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบกรอบการเจรจาความตกลงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดแูละความปลอดภยัอาหาร
ของอาเซยีน 
  2. มอบหมายใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายพจิารณา
ใชดุ้ลยพนิิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรือ่งทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อไป 

 สาระส าคญัของเร่ือง  
 กษ. รายงานว่า 

  กรอบการเจรจาฯ ดงักล่าว จะน ามาใชใ้นการประชุมคณะท างานเฉพาะกจิ Task Force on 
development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) ครัง้ที ่1 
ระหว่างวนัที ่24 – 26 เมษายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเอกสารนโยบายดา้น
ความปลอดภยัอาหารของอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2558 และเอกสารกรอบการก ากบัดแูลดา้นความปลอดภยัอาหาร
ของอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏบิตั ิซึง่จ าเป็นตอ้งจดัท าเครือ่งมอืทางกฎหมายในการก ากบัดแูล
ความปลอดภยัอาหารของอาเซยีนใหม้ขีอบเขตครอบคลุมการก าหนดหลกัการ ขอ้ก าหนด กระบวนการ และ
กลไกการประสานงานของอาเซยีนและของประเทศสมาชกิ รวมถงึการพฒันาพธิสีานของภูมภิาค 
  ทัง้นี้ กรอบการเจรจาฯ มีขอบเขตและสาระส าคญั คอื (1) ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบยีบ
ส าหรบัสนิคา้เกษตรและอาหารใหม้คีวามปลอดภยัในระดบัสากล (2) ก าหนดขอบขา่ยและเงือ่นไขในการ
ยอมรบัผลการตรวจสอบรบัรองและมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (3) พฒันาพธิสีารของภูมภิาค
ส าหรบัใชใ้นการควบคุมและด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัอาหารของอาเซยีน (4) 
พฒันากลไกการประสานงานของอาเซยีนและของประเทศสมาชกิเพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นความ
ปลอดภยัอาหารของอาเซยีนและลดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน และ (5) สนบัสนุนการ
ปฏบิตัติามความตกลงฯ เช่น การระงบัขอ้พพิาททีอ่าจเกดิขึน้ ความโปรง่ใส การเพิม่บทบาทของอาเซยีนและ
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนในเวทรีะหว่างประเทศ การมผีลใชบ้งัคบัและการแกไ้ขความตกลง รวมทัง้ประเดน็
อื่นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
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14. เร่ือง บนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสขุแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวง
สาธารณสขุแห่งสาธารณรฐัคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสขุและการวิจยัทางการแพทย ์
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดงันี้  

1. เห็นชอบต่อบนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทยกับ
กระทรวง 

สาธารณสุขแห่งสาธารณรฐัควิบาว่าดว้ยความรว่มมอืในสาขาสาธารณสุขและการวจิยัทางการแพทย์ 
2. อนุมตัิให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจฯ ทัง้นี้ 

หากม ี
การแก้ไขถ้อยค าหรอืประเดน็ทีม่ใิช่สาระส าคญัของบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าว ให้คณะรฐัมนตรมีอบหมายให้ผู้
ลงนามเป็นผูใ้ชดุ้ลยพนิิจในเรือ่งนัน้ ๆ  โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี  

3. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศจดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ใหแ้ก่ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข 

สาระส าคญัของบนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั 
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรฐัควิบาว่าดว้ยความร่วมมอืในสาขาสาธารณสุขและการวจิยัทางการแพทย ์
เป็นการส่งเสรมิและพฒันาความร่วมมอืดา้นสาธารณสุขและแลกเปลีย่นทางวชิาการระหว่างไทยกบัสาธารณรฐั
คิวบาในสาขาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การวิจยัทางการแพทย์  เภสัชวิทยา  และเทคโนโลยีชีวภาพ 
นโยบายเกี่ยวกับเภสัชกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ระบบสุขภาพและการสาธารณสุ ขมูลฐาน  
แพทยศาสตรศ์กึษา เทคโนโลยชีวีภาพ  และหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า  
 
15. เร่ือง ร่างปฏิญญาระดบัรฐัมนตรีส าหรบัการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทาง
น ้าภายในประเทศ 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรสี าหรบัการประชุมระหว่างประเทศว่าดว้ยการคมนาคม
ขนส่งทางน ้าภายในประเทศ และหากมคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรงุแกไ้ขร่างปฏญิญาฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพนิิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณาอกีครัง้ 

  2. อนุมตัิให้รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรนิทร์ ชูโชติถาวร) ร่วม ให้การ
รบัรองรา่งปฏญิญาฯ โดยการลงนาม 

  สาระส าคญัของร่างปฏิญญาฯ มีวตัถปุระสงค ์ดงันี้ 
  1. เพื่อส่งเสรมิบทบาทของการขนส่งทางน ้าภายในประเทศเนื่องจากเป็นรปูแบบการขนส่ง 
ทีม่คีวามปลอดภยัสูง ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย และมปีระสทิธภิาพสูงจากมมุมองทางเศรษฐกจิ ท าให้มี
ความสมดุลในการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิเช่นเดยีวกบัการขนส่งรปูแบบอื่น 

  2. เพื่อพจิารณาประเดน็ทา้ทายทีเ่กี่ยวกบัการเป็นรปูแบบการขนส่งทีม่กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื 
  3. เพื่อส่งเสรมิให้มกีารลงทุนพฒันาด้านโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 
กองเรอืภายในประเทศ และท่าเรอืภายในประเทศให้ทนัสมยั โดยส่งเสรมิเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรมและ
การใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก 
  4. เพื่อส่งเสรมิให้สาขาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศมคีวามน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของ
ตลาดและผูท้ างานดา้นการขนส่ง และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนใหบ้รรจปุระเดน็เหล่านี้ไวใ้น
ยทุธศาสตรด์า้นการขนส่งของประเทศและตดิตามความกา้วหน้าต่อไปดว้ย 
 

แต่งตัง้ 
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16. เร่ือง ขอแจ้งเปล่ียนแปลงโฆษกส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(สศช.) เสนอการแต่งตัง้โฆษก สศช. และรองโฆษก สศช. ซึง่ สศช. ไดม้กีารเปล่ียนแปลงโฆษก 
สศช. จากเดมิ             นายประพนัธ ์มสุกิพนัธ ์เป็น นายดนุชา พิชยนันท ์และแต่งตัง้ นางสาวกญัญา
รกัษ์ ศรีทองรุ่ง เป็นรองโฆษก สศช. เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธข์อง สศช. เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 
17. เร่ือง การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัเิป็นหลกัการมอบหมายใหร้ฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาราชการแทน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกรณทีีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขไมอ่าจปฏบิตัริาชการได ้
และไมม่ผีูด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรอืมแีต่ไมอ่าจปฏบิตัริาชการได ้จ านวน 2 
ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดงันี้  
  1. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
  2. รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดุม คชินทร) 
  โดยใหค้รอบคลุมถงึกรณทีีไ่มม่ผีูด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขดว้ย และ
ใหย้กเลกิมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่17 มกราคม 2560 เรือ่ง การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป  
 
18. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรฐัมนตรี)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นายสนธยา 
คณุปล้ืม ใหด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง ต าแหน่งทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 
2561 เป็นตน้ไป  
 
19. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นายอิทธิพล 
คณุปล้ืม เป็นกรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ีทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งตัง้และ
มอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตร ี(ปฏบิตัหิน้าทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา) 
 
20. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นายสนัติ กีระ
นันทน์ เป็นกรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ีทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งตัง้และ
มอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงอุตสาหกรรม  
 
21. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงการคลงั)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอเลื่อนขา้ราชการพลเรอืนสามญัต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดบัสูง ราย นายประสงค ์พนูธเนศ อธบิด ี(นักบรหิารสูง) กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั                
ให้ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั แทน
ต าแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากนายสมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั ได้ยื่นหนังสอืขอลาออกจากราชการ 
ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 และกระทรวงการคลงัได้มคี าสัง่อนุญาตให้ นายสมชยั สจัจพงษ์  ลาออกจาก
ราชการ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561  
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  ทัง้นี้  ตัง้แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ และไม่ก่อนวันที่  1 
พฤษภาคม 2561  
 
22. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงการคลงั) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอโอนขา้ราชการพลเรอืนสามญัในสงักดั
ไปแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 4 ราย ดงันี้  
  1. โอน นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ ผูอ้ านวยการ (นกับรหิารสงู) ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั ไปด ารงต าแหน่งอธบิด ี(นกับรหิารสงู) กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั  
  2. โอน นายประภาศ คงเอียด ผูอ้ านวยการ (นกับรหิารสงู) ส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลงั ไปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ (นกับรหิารสงู) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
กระทรวงการคลงั  
  3. โอน นายภมิูศกัด์ิ อรญัญาเกษมสขุ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง
สงู) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั ไปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ (นกับรหิารสงู) ส านกังานบรหิาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั  
  4. โอน นางสาวชุณหจิต สงัขใ์หม่ ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบการเงนิการคลงั (นกัวชิาการ
คลงัทรงคุณวุฒ)ิ กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ไปด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสงู) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั   
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้ และไมก่่อนวนัที ่1 พฤษภาคม 
2561 
 
23. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเสนอรบัโอนขา้ราชการเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทนโดย
ไดด้ าเนินการตามกฎหมายแลว้ ดงันี้  
  1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ขอรบัโอนนายทศพร               
ศิริสมัพนัธ์ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ มาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(นักบรหิารระดบัสูง) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ี  
  2. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ขอรบัโอนนายปกรณ์ นิลประพนัธ์ รอง
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา มาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                              
(นกับรหิารระดบัสงู) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ส านกันายกรฐัมนตร ี 
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป 
 

................... 


