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วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม พลโท สรรเสริ ญ แก้ ว ก าเนิ ด โฆษกประจาส านั ก นายกรัฐ มนตรี
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สั งขจัน ทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาส านักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สาหรับ
โครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)
4.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
6.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
พ.ศ. ....
7.
เรื่อง ร่างกฎหมายกาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
8.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. ….
และร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
9.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ….
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออกและนาผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกาหนดให้
ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกาเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่
ต้องห้ามนาเข้าและนาผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561)
ด้วยการสแกน QR Code
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ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษี
เกี่ยวกับสานักงานใหญ่)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม
ขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)
ขออนุมัติดาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม
ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
(พ.ศ. 2559 – 2567)
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
ต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบในการจัดทาร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับ
กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือ
พาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เอเปคประจาปี 2561
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของ
อากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident
Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย
(London Conference on the Illegal Wildlife Trade)
การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)
การแต่งตั้งผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจา
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ)
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แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกากับสานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกากับธุรกิจโรงแรม
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติแทนตาแหน่งที่ว่างลง
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญ
ของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
2. ก าหนดให้ เพิ่ ม บทนิ ย ามศั พ ท์ ค าว่า “เจ้ าพนั ก งานท้ องภิ่ น ” เพื่ อ ให้ มี ห น้ าที่ แ ละอ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์
3. กาหนดให้ ราชการส่ วนท้องถิ่นออกข้อบัญ ญั ติท้องถิ่นเกี่ยวกับ การควบคุมทางทะเบียน และ
ให้ เจ้าของสัตว์ มาแจ้งเพื่อขอขึ้น ทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณี ของหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์
โดยกาหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น
4. กาหนดโทษสาหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
5. กาหนดให้เพิ่มอานาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มัติ ห ลั กการร่ างพระราชบั ญ ญั ติค ณะกรรมการนโยบายสุ ข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให้ รั บ ความเห็ น
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งบประมาณ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญ
ของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
ให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
เป็นคณะกรรมการระดับชาติ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพื่อกาหนดทิศทางและนโยบายหลักด้าน
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สุขภาพของประเทศและประชาชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
กากับดูแล หน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการดาเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ระบบสุ ข ภาพในระดั บ ประเทศ ทั้ งนี้ เพื่ อ สร้ า งเอกภาพในทางนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ด้ านการจั ด ท าบริก าร
สาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี อันสอดคล้องกับมาตรา 55 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้รัฐดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้ งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขซึ่งกาหนดให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่ งชาติเพื่อให้ มีการอภิบาลระบบบริการสุ ขภาพ เพื่อให้ ระบบสุขภาพ
ของประเทศมีเอกภาพการดาเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย
สาหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้น รัษฎากร (ฉบั บ ที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลั งเสนอ และให้ ส่ งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ฯ กรณีการซื้อขาย
ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและห้ อ งชุ ด เพื่ อ ใช้ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ โครงการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารของกรมบั ง คั บ คดี
เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารก ากั บ ดู แ ลผู้ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ.ร. ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สานักงานอัยการสูงสุด สานักงาน คปภ. และสานักงาน ก.ล.ต. ไปประกอบการพิจารณาด้วย และ
ให้ป รับ แก้ไขร่างพระราชบั ญญั ติดังกล่าวให้ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2560 และ 6 มิถุนาย น
2560) เกี่ยวกับการอ้างบทจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดคานิ ยาม “ผู้ให้ บ ริการทางการเงิน ” หมายความว่า ผู้ ให้ บริการทางการเงินประเภท
ให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลั กษณะคล้ายการให้สินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎี ก า ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง สถาบั น การเงิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น ธนาคารหรื อ
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สถาบั นการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ
2. กาหนดให้ มี “คณะกรรมการกากับดูแลผู้ ให้ บริการทางการเงิน ” ซึ่งมีปลั ดกระทรวงการคลั ง
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายการกากับและส่งเสริม ตลอดจนกากับดูแลประกอบกิจการ
ทางการเงิน
3. กาหนดให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินขึ้นเป็นหน่วยงานของ
รัฐ ที่ ไม่ เป็ น ส่ ว นราชการและรั ฐ วิส าหกิ จ โดยมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี อ านาจหน้ าที่ ในการก ากั บ ส่ งเสริม และ
พัฒ นาการประกอบกิจการของผู้ ให้ บ ริการทางการเงินตามนโยบาย มติ หลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิ บัติที่
คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินกาหนด ทั้งนี้ ให้สานักงานมีสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้
4. กาหนดให้กิจการของสานักงานฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
5. กาหนดให้ ทุนและทรัพย์สิ นในการดาเนินงานของสานักงานฯ ประกอบด้วย เงินประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ เงินและทรัพย์สินที่มี
ผู้อุทิศให้ และดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน ทั้งนี้ บรรดารายได้ทั้งปวงที่สานักงานฯ ได้รับ
จากการดาเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของสานักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
6. กาหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อจะกระทาได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัท
จากัด หรื อบริษั ทมหาชนจ ากัด หรื อนิ ติบุ คคลอื่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยได้รับอนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการฯ
7. กาหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อต้องขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อกับสานักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการ
ประกอบธุรกิจ
8. กาหนดให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการฯ มีอานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้ให้ บ ริการทางการเงิน ประเภทให้สิ นเชื่อ หากปรากฏว่าผู้ให้ บริการทางการเงินประเภทให้ สินเชื่อรายนั้นไม่
ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอานาจ
ในการจัดการของผู้ให้บริการทางการเงินมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกาหนดหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทาความผิดซ้าอีกจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการโดยรวม หรือต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
9. ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาโทษปรั บ ทางปกครอง จ านวนสามคนประกอบด้ ว ย
ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงาน และผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ
มีอานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง
10. กาหนดโทษปรับทางปกครองสาหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้ขึ้นทะเบียนต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท และผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศกาหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท
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11. กาหนดโทษทางอาญาสาหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญาตและผู้ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ ง หรื อ ไม่อ านวยความสะดวกแก่พ นั กงานเจ้าหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิน 1 ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิ น
100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
12. กาหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุรกิจสิ นเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ และผู้ ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อให้ เช่าแบบ
ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ในวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปให้ยื่นคาขออนุญาต
หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณีต่อสานักงานฯ ภายใน 120 วัน และในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
5. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่สานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 กาหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันชีวิต
1.2 แก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต กรณีบุคคลล้มละลาย
ทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัยมี
อานาจประกาศกาหนดหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต
1.3 กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกันชีวิตให้มีความเหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น กาหนดหน้าที่และความรับผิดของนายหน้าประกันชีวิตและกาหนดให้นายหน้าประกันชีวิต ทั้งนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิต
1.4 กาหนดอานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต
1.5 กาหนดเหตุและขั้นตอนในการดาเนินการการพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต
1.6 กาหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คาสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จ
1.7 กาหนดบทกาหนดโทษสาหรับการกระทาความผิดต่าง ๆ เพิ่มเติม
1.8 กาหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้
1.8.1 กาหนดบทเฉพาะกาลกรณี ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต
ที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้
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1.8.2 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายลาดับรอง
1.8.3 กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 กาหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันวินาศภัย
2.2 กาหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น กาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย กาหนดอายุใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในการอุทธรณ์คาสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ
2.3 เพิ่ ม กรณี บุ ค คลล้ ม ละลายทุ จ ริ ต เป็ น ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มและก าหนดให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอานาจประกาศกาหนดเกี่ยวกับการได้รับการศึกษา
วิชาประกันวินาศภัย
2.4 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของนายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย ให้ มี ค วาม
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.5 กาหนดอานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
2.6 กาหนดเหตุและขั้นตอนการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย
2.7 กาหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คาสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จ
2.8 กาหนดบทกาหนดโทษสาหรับการกระทาความผิดต่าง ๆ เพิ่มเติม
2.9 กาหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้
2.9.1 กาหนดบทเฉพาะกาลกรณีผู้ประเมินวินาศภัยที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
2.9.2 กาหนดบทเฉพาะกาลกรณี ตัวแทนหรือนายหน้ าประกัน วิน าศภัยที่ ออก
ใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้
2.9.3 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายลาดับรอง
2.9.4 กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติห ลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิ จารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้ ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รั บ ความเห็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้ วิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส าขาธรณี วิ ท ยาและสาขาอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม
เป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
7. เรื่อง ร่างกฎหมายกาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายกาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตเพิ่มเติม เป็น 5 ประเภท คือ (1) แสตมป์สุราสาหรับสุราที่
ผลิตในราชอาณาจักร (2) แสตมป์สุราสาหรับสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร (3) แสตมป์ยาสูบสาหรับยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (4) แสตมป์ยาสูบสาหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกา
แรต ขนาดบรรจุต่ากว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป และ (5) แสตมป์ยาสูบสาหรับยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์
ไทยตามแผนพัฒ นาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการ
ควบรวมกิ จ การของธนาคารพาณิ ช ย์ ไทยตามแผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่ า ง
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. เป็นการกาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
โอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อสาหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ทั้งนี้ เฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ควบ
รวมกิจ การภายในวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 โดยต้องดาเนินการควบรวมกิจการให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และต้องดาเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ….
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงก าหนดค่ าธรรมเนี ย มตามกฎหมายว่ าด้ ว ยรถยนต์ (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2557 เพื่ อ ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ จากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒ นาระบบสถาบัน
การเงินระยะที่ 3 ดังนี้

10
2.1 การโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อสาหรับธนาคารพาณิชย์ไทยที่
ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นระยะที่ 3 ทั้งนี้ เฉพาะ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ควบรวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ต้องดาเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องดาเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ใน
ระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ครั้งละ 50 บาท
2.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากข้อ 2.1 ครั้งละ 100 บาท
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ
ตามร่างกฎกระทรวง
ฉบับละ/บาท
ฉบับละ/บาท
1. ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
5,000
1,500
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. ค่าต่ออายุใบอนุญาต
2,500
1,000
3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
500
200
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
4. ค่าใบแทนใบอนุญาต
500
200
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนา
ผ่ า นไปยั งสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ โซมาเลี ย และก าหนดให้ ถ่ า นไม้ ที่ ส่ งมาจากหรื อ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสหพั น ธ์
สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนาเข้าและนาผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติ ในหลั ก การร่างประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อง ก าหนดให้ อ าวุธ และ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนาผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกาหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมา
จากหรือมีแหล่งกาเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้ องห้ามนาเข้าและนาผ่านมาในราชอาณาจักร
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) นั้น เป็นการต่ออายุมาตรการลงโทษทาง
อาวุธ และยุ ท โธปกรณ์ ต่อ สหพั น ธ์ส าธารณรั ฐ โซมาเลี ย และมาตรการห้ ามนาเข้าถ่านไม้จากสหพั น ธ์ส าธารณรัฐ
โซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
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ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อต่ออายุมาตรการคว่าบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวมาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. ยกเลิ กประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อง กาหนดให้ อาวุธและยุทโปกรณ์ เป็นสิ นค้าที่ ต้องห้ าม
ส่งออกไปสหพัน ธ์ส าธารณรัฐโซมาเลี ย และกาหนดให้ ถ่ านไม้เป็นสิ นค้าที่ต้องห้ามนาเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
2. กาหนดบทนิยามคาว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และคาว่า “ข้อมติ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนของ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
3. กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้อ งห้ามส่งออกและนาผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย และกาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสิ นค้าที่ต้องห้ามส่งออก และนาผ่านไปยังสหพันธ์ส าธารณรัฐ
โซมาเลีย บุคคลหรือองค์กรตามที่กาหนดไว้ในข้อมติ (บุคคลและองค์กรรวม 14 ราย เช่น ABUBAKER, SHARIFF,
AHMED, ฯลฯ) ยกเว้นการส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสหประชาชาติ
รวมถึงคณะผู้แทนให้ความช่วยเหลือของสหประชาชาติในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธ
และยุ ท โธปกรณ์ ตามที่รั ฐ บาลสหพั น ธ์ส าธารณรัฐ โซมาเลี ยได้ร้องขอ ซึ่งได้แจ้งต่ อเลขาธิการสหประชาชาติแล้ ว
การส่ งออกหรื อน าผ่ านอาวุธ และยุ ท โธปกรณ์ เพื่ อการพั ฒ นาหน่ วยงานด้ านความมั่น คงของสหพั นธ์ส าธารณรัฐ
โซมาเลีย การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อการพัฒนากองกาลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนโซมาเลีย และ
การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพื่อนาไปใช้ในด้านมนุษยธรรม
4. ก าหนดให้ ถ่ านไม้ ที่ ส่ งมาจากหรือมี แหล่ งกาเนิ ด จากสหพั น ธ์ส าธารณรัฐ โซมาเลี ยเป็ น สิ น ค้ า
ที่ต้องห้ามนาเข้าและนาผ่านมาในราชอาณาจักร
11. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น รัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสานักงานใหญ่)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการ
ภาษี ROH 1 และ ROH 2 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IHQ 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี
ITC 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษี IBC ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่ างพระราชกฤษฎี ก า รวม 4 ฉบั บ ที่ ก ระทรวงการคลั งเสนอ เป็ น การปรับ ปรุงมาตรการภาษี
เกี่ยวกับสานักงานใหญ่ที่เป็นการยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating
Headquarters หรือ ROH1) สานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH2) สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International
Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center หรือ ITC) รวมทั้ง
ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ
IBC) มาทดแทน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั น กั บ โครงการ BEPS ของ OECD ประเทศไทยได้ เข้ าเป็ น สมาชิ ก Inclusive
Framework on Base Erosion and Profit Shifting ขององค์การเพื่อความร่ว มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒ นา
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อันมีผลทาให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีโดยต้องยกเลิกและปรับปรุงมาตรการทางภาษีทั้งหมดที่มีลักษณะ
เป็นการกัดกร่อนฐานภาษีของประเทศอื่น
12. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง
พระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ
3. ให้ยุติการดาเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสาคัญเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ร่างพระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. มีสาระสาคัญเป็นการ
ปรับปรุงสถานะและอานาจหน้าที่ของสานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
เศรษฐกิจ- สังคม
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้เงินกู้กองทุน อ้อยและน้าตาลทราย เพื่ อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู
การผลิตปี 2558/2559
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รับทราบการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชาระหนี้จากเดิมต้องชาระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเป็น
เวลาประมาณ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งรายได้เพื่อการชาระหนี้ที่ชัดเจนต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณานาเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะ
นาส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทรายมาใช้เพื่อการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพันธกรณี
ภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด
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2. ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง
กระทรวงพาณิชย์ สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงบประมาณ และสานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงทาความเข้าใจกับบราซิลเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อกาหนดภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตามที่ไทยเคยแจ้งไว้
กับบราซิล
14. เรื่อง ขออนุมัติ ปรับเปลี่ยนกิจ กรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560
(งบกลาง)
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้ กรมปศุสั ตว์ดาเนิ น
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แ ผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 7,196 ราย โดยสนับสนุน
แผ่นยางปูพื้นรายละ 4 แผ่น รวม 28,784 แผ่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดาเนินการจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. กษ. (กรมปศุสัตว์) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการใช้ ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ปี 2560 จากสานักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 114,314,500 บาท และได้
ดาเนินโครงการแล้ว ดังนี้
กิจกรรม
รายละเอียด
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมย่อยที่ 1
- จัดซื้อถุงมือตรวจโรคให้ อาสาปศุสัตว์ จานวน 50,000 ราย รายละ 1 กล่อง
เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์
ขณ ะนี้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก าหนดส่ ง มอบเสร็ จ สิ้ น ไม่ เ กิ น
26 กันยายน 2561
- จัดหาแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ให้อาสาปศุสัตว์ จานวน 500 ราย รายละ 4 แผ่น
เสร็จสิ้นแล้ว
กิจกรรมย่อยที่ 2
- เปลี่ ย นยางล้ อ รถแทรกเตอร์ในหน่ ว ยงานรัฐ จ านวน 50 คั น เสร็จ สิ้ น แล้ ว
เป ลี่ ย นยางรถแท รกเตอร์ (มีการปรับเปลี่ยนจานวนเป้าหมายตามราคาที่แท้จริง)
ในหน่วยงานรัฐ
2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน
กิจกรรมย่อยที่ 1
- จัดหาแผ่นยางปูพื้นรถขนส่งปศุสัตว์ 100 คัน จานวน 560 แผ่น เสร็จสิ้นแล้ว
แ ผ่ น ย างธ ร ร ม ช า ติ ปู พื้ น
รถขนส่งปศุสัตว์
กิจกรรมย่อยที่ 2
- จัดซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการส่งออก (ในส่วนของงบกลาง) เป้าหมาย
แ ผ่ น ย างธ ร ร ม ช า ติ ปู พื้ น เก ษ ต รก ร จ าน ว น 5 ,285 ราย ราย ล ะ 7 แ ผ่ น รว ม 3 6 ,9 9 5 แ ผ่ น
คอกโคขุนเพื่อการส่งออก
(ไม่ได้ดาเนินการในส่วนของงบเหลือจ่าย เนื่องจากไม่มีงบประมาณ)
2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอก ในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน
กิจกรรมย่อยที่ 2 แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการส่งออก เกษตรกรยื่นความจานงเข้าร่วมกิจกรรม จานวน
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1,173 ราย ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 4,112 ราย (จากจานวนเป้าหมาย 5,285 ราย) เนื่องจากกรมปศุสั ตว์ได้
ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออก เป็นเกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสัตว์แจ้งว่า
กรมปศุสัตว์มุ่งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนให้เกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก) ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดกาลัง
ซื้อ โดยกิ จ กรรมนี้ เกษตรกรต้ องซื้อ แผ่ น ยางปู พื้ น คอกสมทบ รายละ 3 แผ่ น แผ่ น ละ 2,500 บาท รวมเป็ น เงิน
7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไม่เห็นความสาคัญของการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ รวมทั้งไม่มีตัวอย่าง
ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงไม่มั่นใจว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้แผ่นยางคงเหลือจากการดาเนินการ 28,784 แผ่น
3. กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงได้จัดทาโครงการ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปู พื้นคอกปศุสัตว์ด้วยการสนับสนุน
แผ่ น ยางปู พื้ น คอกปศุสั ตว์ ในส่ วนที่ กรมปศุสั ตว์จัด ซื้อแล้ ว ตามกิจกรรมย่อยแผ่ นยางธรรมชาติปู พื้ น คอกโคขุ น
เพื่อการส่งออก แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 28,784 แผ่น [จัดซื้อแผ่นยางรวม 36,995
แผ่น – (เกษตรกรยื่นความจานง 1,173 รายxรัฐสนับสนุนรายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจาเป็นที่
จะต้องจัดทาแผนและแนวทางการใช้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างกลไกการดูดซับปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศให้มีความต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
1. โครงการ
โครงการส่งเสริมการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์
กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศสาหรับภาคปศุสัตว์ให้มากขึ้น
2.2 เพื่ อสร้ างฟาร์ ม ต้น แบบการใช้ แผ่ นยางปู พื้ น คอกปศุ สั ต ว์ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การผลิต
2.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจแก่ อ าสาปศุ สั ต ว์
ผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ
2.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของ กษ. ในการพัฒนาศักยภาพอาสาเกษตร
3. วิธีดาเนินการ
สนับสนุนแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อแล้วให้อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการ
สาธิต รายละ 4 แผ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี และมีความเสียสละทุ่มเททางานให้กับราชการ จานวน 7,196
คน (7,196 คนxรายละ 4 แผ่น = 28,784 แผ่น) จากจานวน ผู้ที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ
จานวน 53,607 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
4.1 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2 เป็ นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี มีความเสียสละทุ่มเทการทางานช่วยเหลือราชการ
กรมปศุสัตว์
4.3 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบื อ ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ
แกะ ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป
4.4 มี ค อกหรื อ โรงเรื อ นส าหรับ เลี้ ยงโคนม/โคเนื้ อ /กระบื อ /แพะ หรือ แกะ ที่ แข็ งแรง
ปลอดภั ย พื้ น คอกมี ค วามเหมาะสมในการใช้ แ ผ่ น ยางปู พื้ น โดยผ่ า นการพิ จ ารณา
ของปศุสัตว์อาเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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5. ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ
6. งบประมาณ

4.5 ยินดีเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ
เพื่อส่งเสริมและขยายผลการใช้ยางพาราในประเทศ
4.6 อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับคัดเลือกต้องไม่ซ้าซ้อนกับรายที่เคยได้รับแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์
ไปแล้ว (รายละ 4 แผ่น)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ใช้ แ ผ่ น ยางปู พื้ น คอกปศุ สั ต ว์ ที่ จั ด ซื้ อ ไว้ แ ล้ ว จ านวน 28 ,784 แผ่ น (งบประมาณ
แผ่นละ 2,500 บาท รวม 71.96 ล้านบาท)

15. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผน
แม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการการดาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดิน แดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3
และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยอนุมัติวงเงินลงทุนรวมของโครงการรวม 9,872.119 ล้านบาท และรัฐบาล
สนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2.15 ต่อปี ในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เห็ น ควรนารายได้จากค่าเช่ามาชาระคืน เงินต้นและค่าดอกเบี้ยต่อไป ตามความเห็ นของส านักงบประมาณ
สาหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงิน
ภายในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดย กค.เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ และให้ กคช. พิจารณาใช้เงินรายได้
ของ กคช. สาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินและค่าจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับการยกเว้น
การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการในแต่ละระยะ ให้ดาเนินการได้ต่อเมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
2. เห็ น ชอบในหลั ก การเพิ่ ม หมวดค่ าใช้จ่ายเกี่ย วกั บที่ ดิ น โดยปรับ เกลี่ ยจากกรอบงบประมาณ
จานวน 35,754.25 ล้านบาท ตามแผนแม่บ ทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการ
บริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้ อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มี
หน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามที่ พม. เสนอ ดังนี้
2.1 กรณี ที่มีห น่ วยพั กอาศัยคงเหลื อจากการรื้อย้ายตามแผนแม่บทโครงการฟื้ นฟูเมือง
ชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแต่ละระยะ ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถยื่นคาร้องขอรับ
สิทธิเช่าอาคารพักอาศัยได้ ตามเกณฑ์ที่ กคช. กาหนด
2.2 กรณีที่มีผู้ขอรับค่าชดเชยสิทธิ เกินกว่ากรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตาม
แผนแม่บทโครงการฟื้น ฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให้ กคช. สามารถปรับเกลี่ยระหว่างรายการ
ภายใต้กรอบลงทุน 35,754.25 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติไว้
2.3 การเข้ า อยู่ อ าศั ย โครงการฟื้ น ฟู เมื อ งชุ ม ชนดิ น แดง ระยะที่ 1-4 หากมี ก รณี ต้ อ ง
ดาเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณีจาเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบสาระสาคัญตามแผนแม่บทโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ให้คณะกรรมการ กคช.
เป็นผู้มีอานาจพิจารณาดาเนินการ
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3. ให้ พม. (การเคหะแห่ งชาติ) รับความเห็ นของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. ความคืบหน้าอาคารพักอาศัยแปลง G ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จานวน 334 หน่วย มีขนาด
ห้องพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน
ทุกประการ และจะเริ่มรื้อย้ายชาวชุมชนที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน
ผู้อยู่อาศัยได้ย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามแผนรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม กคช. ได้พิจารณาและจัดทารายละเอียดโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จานวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ
กคช. ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุม กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จานวน 6,212 หน่วย
เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพื้นที่ราชพัสดุของ กค.
โดย กคช. เป็นผู้ใช้ที่ดินเพื่อจัดทาโครงการรวม 40.57 ไร่ โดยจะเริ่มภายหลังการย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต
18 – 22 ซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 2 เข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ในทุกระยะได้วางแผนให้แต่
ละอาคารเดิมมีการรื้อย้ายเพียงครั้งเดียว คือสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ จึงทาการย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นตึก เพื่อให้ช าว
ชุมชนดินแดงไม่ต้องย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างดาเนินการก่อสร้าง สาหรับโครงการฯ รองรับผู้อยู่อาศัย
เดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ชั้น จานวน 10 อาคาร รวมจานวนหน่วยพักอาศัย 6,212
หน่วย โดยทุกระยะมีขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร
16. เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อ ซื้อปัจจัยการ
ผลิต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให้ อก. (สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย) ขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500
ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ กค. อนุมัติให้กัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามพั น ธกรณี ภ ายใต้ อ งค์ ก ารการค้ า โลกอย่ างเคร่ งครั ด และให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิ ชย์ไปพิจารณา
ดาเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และให้ กระทรวงพาณิ ชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลไกในการ
ติดตามและก ากับ ดูแลการดาเนิ น นโยบายของหน่ วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการอุดหนุน สิ นค้ าเกษตรให้ เป็น ไปตาม
พันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทรายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าอ้อย
และน้าตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง
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การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ ส่งผลให้ระบบอ้อยและ
น้าตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิการกาหนดโควตาน้าตาล และยกเลิก
การกาหนดราคาจาหน่ายน้าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
(160 บาท /ตั น อ้ อ ย) และขณะนี้ อ ยู่ ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นของระบบใหม่ ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาสองปี (ฤดู ก ารผลิ ต ปี
2560/2561 และปี 2561/2562) ซึ่งยังคงต้องดาเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการ
ระบบอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้าตาลทรายในตลาดโลกตกต่าต่อเนื่องมากว่า 2 ปี โดยเฉพาะ
ราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 680 บาท/ตันอ้อย ซึ่งต่ากว่าต้นทุนการผลิต
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ทาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่าและระบบใหม่สามารถ
เข้ามาแทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทาโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย
การผลิต เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ โดยเฉพาะ
ชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตที่จาเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายและผู้บริโภคภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้
1) วิธีดาเนินงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อนาไปจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่จาเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และเป็น
คู่สัญญากับโรงงาน หรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จานวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันอ้อยละ
ไม่ เกิ น 50 บาท รายละไม่ เกิ น 5,000 ตัน อ้อ ย โดยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรจะโอนเงิน
ช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่ สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง สาหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จะต้อง
แสดงบั ญ ชีรายชื่อชาวไร่รายย่ อยที่อยู่ ในสั งกัด พร้อมจานวนตันอ้อย เพื่ อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดังกล่าวโดยตรง
2) ระยะเวลาดาเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562
ต่างประเทศ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐ
อินเดียสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้
1. ให้ กห. จัดทาความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสาหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2. ให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
3. หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสาระสาคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ กห. รับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญ ของเรื่ อง กห. รายงานว่า กองทัพ เรือและกองทัพ เรือสาธารณรัฐ อินเดียได้ร่วมกัน
พิจารณาและเห็น ชอบร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสาหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพื่อกาหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ เรื อ พาณิ ช ย์ ที่ ป ระกอบอาชี พ โดยสุ จ ริ ต เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการสร้า งความตระหนั ก รู้
สถานการณ์ทางทะเลและสนับสนุนการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายในทะเล โดยข้อมูลข่าวสารที่อ้างถึงในความ
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ตกลงฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ (เปิดเผยได้) ที่เกี่ยวข้องกับเรือพาณิชย์เท่านั้นและเฉพาะเรือที่ติดตั้งระบบ
รายงานตนอัตโนมัติ (AIS)] ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เช่น ฝ่ายรับจะนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากฝ่าย
ให้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและไม่นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจะกระทาผ่าน
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ คาพูด การมองเห็น การเขียน หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ลง
นามและสิ้นสุดลงโดยความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่จะทา
การแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการตกลงกันระหว่างสองฝ่ายโดยจะหารือและจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงานแยก
ต่ า งหากภายหลั ง จากที่ ร่ า งความตกลงฯ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว ทั้ งนี้ ร่ า งความตกลงฯ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทาความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
แล้ว และมีกาหนดจะลงนามในร่างความตกลงฯ ในห้วงเวลาที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญ ชาการทหารเรือ
สาธารณรัฐอินเดียมีกาหนดการเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2561
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจาปี 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั กการต่อร่างแถลงการณ์ ร่วมรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั งเอเปคประจาปี
2561 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ)
2. อนุ มั ติ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมเพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ หรือให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ กค. สามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจาปี 2561 เป็น
การแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินการคลังระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคใน 4
ประเด็นสาคัญ คือ (1) การเร่งรัดการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Accelerating Infrastructure
Development and Financing) (2) การสนั บ สนุ น การเข้ าถึ ง บ ริ ก ารท างการเงิ น (Advancing Financial
Inclusion) (3) การผลักดันความร่วมมือด้านภาษีและความโปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation
and Transparency) และ (4) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ซึ่งการดาเนินการตาม
ร่างแถลงการณ์ ร่ วมดังกล่ าวสอดคล้ องกับ นโยบายรัฐ บาล เช่น การส่ งเสริมการลงทุ น ในโครงสร้างพื้ นฐาน การ
สนับ สนุน การเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกเอเปคให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
สาหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์กับสมาชิกเอเปค
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19. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบั ติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี
2. อนุมัติให้ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (พลตารวจเอก
วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่
ขัดกับ หลั กการที่ คณะรัฐ มนตรีได้ให้ ความเห็ น ชอบไว้ ให้ คค. ดาเนิน การได้ โดยให้ นาเสนอคณะรัฐ ม นตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
โดยจะมี ก ารลงนามในระหว่ า งการประชุ ม Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident
Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ ส านั กงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศประจาภูมิภ าค
เอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561
สาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านการบินและ
การประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสอบสวนระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือภายในขอบเขต
เพื่อประโยชน์ ร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายของประเทศ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การให้ ก ารสนั บ สนุ น การสอบสวนตามที่ ฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดร้ อ งขอตามความเหมาะสมและ
ทรัพยากรที่มี
2. การให้ ค วามเชี่ ย วชาญและสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการสอบสวนตามความเหมาะสม
และทรัพยากรที่มี
3. การให้โอกาสในการสังเกตการณ์การสอบสวน
4. การให้โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการสอบสวนเมื่อสามารถกระทาได้
5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวนเฉพาะทาง
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต
6. การร่วมมือพัฒนา เทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวน
7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ด้านการสอบสวนและการปฏิบัติ และการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต
8. การส่งเสริมให้สาธารณะเกิดความเข้าใจเรื่องความเป็นอิสระของการสอบสวนอุบัติเหตุ
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20. เรื่ อ ง การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม กรุ ง ลอนดอนว่ า ด้ ว ยการค้ า สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ผิ ด กฎหมาย (London
Conference on the Illegal Wildlife Trade)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อเอกสาร จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1.1 ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Declaration
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2557 (ปฏิญญาลอนดอนฯ)
1.2 แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Kasane Statement
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณ์คาซาเนฯ)
1.3 แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Hanoi Statement
on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณ์ฮานอยฯ)
1.4 ร่ างแถลงการณ์ ข องการประชุ ม กรุงลอนดอนว่ าด้ ว ยการค้ าสั ต ว์ป่ าและพื ช ป่ าผิ ด
กฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุม
กรุ งลอนดอนฯ) พร้ อมร่ างคามั่ น สั ญ ญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างค ามั่ น
สัญญาฯ)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (ตามข้อ 1.1 – 1.4)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ ของไทย และไม่ขัด กับ หลั กการที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมั ติห รือให้ ความเห็ น ชอบไปแล้ ว ให้ ทส.
สามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาระสาคัญของเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ สรุป ดังนี้ (1) ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืช
ป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2557 (2) แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3)
แถลงการณ์ ฮานอยว่าด้ วยการค้ าสั ตว์ป่ าและพื ช ป่าผิ ด กฎหมาย พ.ศ. 2559 เป็ นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ท าง
การเมืองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงระดับและผลกระทบจาก
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย กรอบการดาเนินงานระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การให้คามั่น
และเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการดาเนินการ เช่น การขจัดตลาดที่มีการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมาย การสร้างกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ประเทศไทยยัง
ไม่ ได้ ร่ ว มให้ ก ารรั บ รอง เนื่ อ งจากประเทศไทยไม่ ได้ เข้ าร่ว มการประชุ ม ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร่า ง
แถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พร้อมร่าง
คามั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและเรียกร้องให้ประชาคมโลก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิด
กฎหมาย การสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปิดตลาดที่สัตว์ป่าถูกค้าอย่างผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ผิ ด กฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) ครั้งที่ 4 ระหว่า งวัน ที่ 11 – 12 ตุ ล าคม
2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งที่ 4
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และการร่ ว มรั บ รองเอกสาร ทั้ ง 4 ฉบั บ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศไทยในด้ านต่ าง ๆ เช่ น เป็ น การส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์สนับสนุน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฎหมายร่วมกับประเทศต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของประเทศไทย
21. เรื่อง การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยให้ความเห็นชอบเอกสารร่างหลักการสาคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
กฎระเบียบของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเอกสารร่างหลักการสาคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน (The
ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core Principles) ที่คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ให้ความเห็นชอบ มีสาระไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ร่างหลักการสาคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา
แนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่ง
หลักการสาคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียนไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่องค์กรรายสาขาและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการสาคัญเรื่อง GRP ของอาเซียน
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ
(1) มีความชัดเจนของนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบเชิงสถาบัน กฎระเบียบต้องประกอบด้วย
เหตุผลทางนโยบายที่มีความชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น ต้องมีการระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องกาหนดและให้อานาจการกากับดูแลที่ชัดเจน
และเหมาะสมสาหรับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ รวมไปถึงการกาหนดความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สร้างประโยชน์โดยก่อให้เกิดต้นทุนและการบิดเบือนตลาดน้อยที่สุด กฎระเบียบต้องก่อให้เกิด
ต้นทุน ความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในบริบทของอาเซียนจะมุ่งเน้นให้การ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในภูมิภาคเกิดต้นทุนน้อยที่สุด
(3) มีความสอดคล้อง โปร่งใส และสามารถนาไปปฏิบัติได้ กฎระเบียบต้องไม่มีความซ้าซ้อนหรือ
ขัดแย้งกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ ในบริบทของอาเซียน กฎระเบียบนั้นต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และพันธกรณีหรือข้อริเริ่มของสาขาต่าง ๆ และกฎระเบียบต้องมีความโปร่งใส โดยคานึงถึงผู้ใช้
กฎระเบียบให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4) สนับสนุนความร่วมมือด้านกฎระเบียบในภูมิภาค กฎระเบียบต้องอาศัยความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการปรับประสานกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานผู้กากับดูแลกฎระเบียบและ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลนั้น รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ในบริบทของอาเซียน จะอาศัยความร่วมมือ
และการประสานงานระหว่างองค์กรรายสาขาหรือหน่วยงานของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
(5) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนหลักความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม
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(6) มีการทบทวนความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้องมีระบบประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกฎระเบียบหลังมีผลบังคับใช้อย่างสม่าเสมอ และภายหลังการประเมินผลควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบตามความเหมาะสม เพื่อนาไปสู่การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน
แต่งตั้ง
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
แรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมการจั ด หางาน ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการแรงงาน (นั ก วิ ช าการแ รงงานทรงคุ ณ วุ ฒิ ) ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
23. เรื่อ ง การแต่ งตั้ งผู้ที่ จ ะด ารงต าแหน่ งกรรมการร่ างกฎหมายประจา (นั กกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุ ณ วุฒิ )
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นายเชวง ไทยยิ่ง
ผู้อานวยการสถาบั นพัฒ นานักกฎหมายมหาชน (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง) สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้
ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
3. นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก
4. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศตาม
ข้อ 1. – 4. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
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25. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แก้ไของค์ประกอบ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ตาแหน่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
เดิม นายพรชาต บุนนาค เป็น นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
26. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ
ผู้แทนกองทัพอากาศ (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกองทัพอากาศ) ให้ดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกากับ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกากับธุรกิจโรงแรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมและกากับธุรกิจโรงแรม จานวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระ
สองปี ดังนี้
1. นายปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 1
2. นายสิทธิพร หาญญานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 2
3. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 3
4. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 4
5. นายสมคิด ใจยิ้ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงแรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกากับธุรกิจโรงแรมในครั้งต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดาเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทน
ตาแหน่งที่ว่างลง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 คน ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โดยให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
29. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นาวาตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสาวศศดิศ ชูชนม์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
……………………..

