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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (10 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
    การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย ส าหรับ 
    โครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)  
  4.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  รา่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
    พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎหมายก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมาย 
    แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ
    ของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. 
    และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
    ชุมชน พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามส่งออกและน าผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ 
    ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  11.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษี 
    เกี่ยวกับส านักงานใหญ่)  
  12.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
    และร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือช่วยเหลือ
    ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
    ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม  
    ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง  
    (พ.ศ. 2559 – 2567)  
  16.  เรื่อง  โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต  
 

ต่างประเทศ 
  17.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการจัดท าร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับ 
    กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือ 
    พาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  18.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
    เอเปคประจ าปี 2561  
  19.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยาน 
    ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของ 
    อากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident   
    Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  20.   เรื่อง  การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
    (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)  
  21.   เรื่อง   การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

แต่งตั้ง 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) 
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจ า  
    (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ) 
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  25.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข
    ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  26.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับส านักงานการบิน
    พลเรือนแห่งประเทศไทย 
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  29.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
 

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

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น  
เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง  กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญ            
ของกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   
  2. ก าหนดให้เพ่ิมบทนิยามศัพท์ค าว่า “เจ้าพนักงานท้องภิ่น” เพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
  3. ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมทางทะเบียน และ                  
ให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์                 
โดยก าหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น  
  4. ก าหนดโทษส าหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  
  5. ก าหนดให้เพ่ิมอ านาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียม              
ท้ายพระราชบัญญัติ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น                    
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญ                     
ของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด   
ให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
เป็นคณะกรรมการระดับชาติ  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพ่ือก าหนดทิศทางและนโยบายหลักด้าน
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สุขภาพของประเทศและประชาชน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
ก ากับดูแล หน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ระบบสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้  เพ่ือสร้างเอกภาพในทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าบริการ
สาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี  อันสอดคล้องกับมาตรา 55 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้รัฐด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง  และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้ งด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และสวัสดิการ             
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้มีการอภิบาลระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้ระบบสุขภาพ               
ของประเทศมีเอกภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)                 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย 
ส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา    
  ก าหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ฯ กรณีการซื้อขาย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย ส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี                   
เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส านักงานอัยการสูงสุด  ส านักงาน คปภ. และส านักงาน ก.ล.ต.   ไปประกอบการพิจารณาด้วย และ
ให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2560 และ 6 มิถุนาย น 
2560) เกี่ยวกับการอ้างบทจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดค านิยาม “ผู้ให้บริการทางการเงิน”  หมายความว่า ผู้ให้บริการทางการเงินประเภท                
ให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนตามที่ก าหนดใน             
พระราชกฤษฎีกา ทั้ งนี้  ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารหรือ                         
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สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน  และผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ  
  2. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน” ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง               
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายการก ากับและส่งเสริม ตลอดจนก ากับดูแลประกอบกิจการ
ทางการเงิน  
  3. ก าหนดให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินขึ้นเป็นหน่วยงานของ 
รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการก ากั บ ส่งเสริม และ
พัฒนาการประกอบกิจการของผู้ให้บริการทางการเงินตามนโยบาย  มติ หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินก าหนด ทั้งนี้ ให้ส านักงานมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได้ 
  4. ก าหนดให้กิจการของส านักงานฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
  5. ก าหนดให้ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานฯ ประกอบด้วย เงินประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ เงินและทรัพย์สินที่มี    
ผู้อุทิศให้ และดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน ทั้งนี้ บรรดารายได้ทั้งปวงที่ส านักงานฯ ได้รับ
จากการด าเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของส านักงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน   
  6. ก าหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อจะกระท าได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการฯ  

 7. ก าหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อต้องขึ้นทะเบียนเป็น                
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อกับส านักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการ
ประกอบธุรกิจ 
  8. ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการฯ มีอ านาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อรายนั้นไม่
ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอ านาจ
ในการจัดการของผู้ให้บริการทางการเงินมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศก าหนดหรือตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกระท าความผิดซ้ าอีกจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการโดยรวม หรือต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
  9. ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง  จ านวนสามคนประกอบด้วย                
ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงาน  และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ                
มีอ านาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง   
  10. ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้ขึ้นทะเบียนต้องระวางโทษปรับ            
ไม่เกิน 100,000 บาท และผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด               
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท  
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  11. ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญาตและผู้ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  12. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  และผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อให้เช่าแบบ                
ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ในวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้  หากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปให้ยื่นค าขออนุญาต
หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณีต่อส านักงานฯ ภายใน 120 วัน และในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย                  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่ส านักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   1.1 ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันชีวิต 
   1.2 แก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต กรณีบุคคลล้มละลาย
ทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี
อ านาจประกาศก าหนดหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต 
   1.3 ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกันชีวิตให้มีความเหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของนายหน้าประกันชีวิตและก าหนดให้นายหน้าประกันชีวิต ทั้งนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิต 
   1.4 ก าหนดอ านาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 
   1.5 ก าหนดเหตุและขั้นตอนในการด าเนินการการพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต 
   1.6 ก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 
   1.7 ก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดต่าง ๆ เพิ่มเติม 
   1.8 ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
    1.8.1 ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณีตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต                
ที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ 
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    1.8.2 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายล าดับรอง 
    1.8.3 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  2. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   2.1 ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 
   2.2 ก าหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ก าหนดอายุใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในการอุทธรณ์ค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ 
   2.3 เพ่ิมกรณีบุคคลล้มละลายทุจริตเป็นลักษณะต้องห้ามและก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับการได้รับการศึกษา
วิชาประกันวินาศภัย 
   2.4 ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความ
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
   2.5 ก าหนดอ านาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของ
ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
   2.6 ก าหนดเหตุและขั้นตอนการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย 
   2.7 ก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งและระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ 
   2.8 ก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดต่าง ๆ เพิ่มเติม 
   2.9 ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
    2.9.1 ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณีผู้ประเมินวินาศภัยที่ออกใบอนุญาตให้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
    2.9.2 ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณีตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ออก
ใบอนุญาตให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ 
    2.9.3 เร่งรัดหน่วยงานในการออกกฎหมายล าดับรอง 
    2.9.4 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได ้

 2. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา                    
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาธรณีวิทยาและสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม                   
เป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
 
7. เรื่อง ร่างกฎหมายก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตเพ่ิมเติม เป็น 5 ประเภท คือ (1) แสตมป์สุราส าหรับสุราที่
ผลิตในราชอาณาจักร (2) แสตมป์สุราส าหรับสุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร (3) แสตมป์ยาสูบส าหรับยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (4) แสตมป์ยาสูบส าหรับยาสูบชนิดอ่ืนที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกา
แรต ขนาดบรรจุต่ ากว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป และ (5) แสตมป์ยาสูบส าหรับยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์
ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่  3 พ.ศ. …. และร่าง
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. เป็นการก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
โอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อส าหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ทั้งนี้ เฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ควบ
รวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยต้องด าเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และต้องด าเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….                
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม               
โดยกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 เพ่ือก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ จากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินระยะท่ี 3 ดังนี้  
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   2.1 การโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อส าหรับธนาคารพาณิชย์ไทยที่
ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ทั้งนี้ เฉพาะ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ควบรวมกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ต้องด าเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องด าเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ใน
ระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ครั้งละ 50 บาท  
   2.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากข้อ 2.1 ครั้งละ 100 บาท  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังนี้  

 
ประเภทค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัติ  

ฉบับละ/บาท 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ตามร่างกฎกระทรวง  

ฉบับละ/บาท 
1. ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

5,000 1,500 

2. ค่าต่ออายุใบอนุญาต  2,500 1,000 
3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

500 200 

4. ค่าใบแทนใบอนุญาต  500 200 
 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและน า
ผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและน าผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมา
จากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่า  
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) นั้น เป็นการต่ออายุมาตรการลงโทษทาง
อาวุธและยุทโธปกรณ์ต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และมาตรการห้ามน าเข้าถ่านไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
   2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
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ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพ่ือต่ออายุมาตรการคว่ าบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  
   2. ก าหนดบทนิยามค าว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และค าว่า “ข้อมติ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
หน่วยงานที่ด าเนินการ  
  3. ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและน าผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และน าผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย บุคคลหรือองค์กรตามที่ก าหนดไว้ในข้อมติ (บุคคลและองค์กรรวม 14 ราย เช่น ABUBAKER, SHARIFF, 
AHMED, ฯลฯ) ยกเว้นการส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสหประชาชาติ 
รวมถึงคณะผู้แทนให้ความช่วยเหลือของสหประชาชาติในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ตามที่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียได้ร้องขอ ซึ่งได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติแล้ว                 
การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อการพัฒนากองก าลังรักษาความม่ันคงแห่งชาติของสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนโซมาเลีย และ
การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ท่ีไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพ่ือน าไปใช้ในด้านมนุษยธรรม  
  4. ก าหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้า                    
ที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจักร  
 
11. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร                
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่)  
  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  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรการภาษี
เกี่ยวกับส านักงานใหญ่ที่เป็นการยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional  Operating  
Headquarters  หรือ ROH1) ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH2)  ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  (International 
Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading Center หรือ ITC)  รวมทั้ง
ออกมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ  (International Business Centre หรือ 
IBC)  มาทดแทน ซึ่งสอดคล้องกันกับโครงการ BEPS  ของ OECD  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Inclusive 
Framework on Base Erosion and Profit Shifting ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
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อันมีผลท าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีโดยต้องยกเลิกและปรับปรุงมาตรการทางภาษีทั้งหมดที่มีลักษณะ
เป็นการกัดกร่อนฐานภาษีของประเทศอ่ืน   
 
12. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง
พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ   
  3. ให้ยุติการด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระส าคัญเป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   2. ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. มีสาระส าคัญเป็นการ
ปรับปรุงสถานะและอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู              
การผลิตปี 2558/2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้ 
  1. รับทราบการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี้จากเดิมต้องช าระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเป็น
เวลาประมาณ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแหล่งรายได้เพ่ือการช าระหนี้ที่ชัดเจนต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาน าเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะ
น าส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายมาใช้เพ่ือการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพันธกรณี
ภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด 
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  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง                  
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงท าความเข้าใจกับบราซิลเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตามที่ไทยเคยแจ้งไว้
กับบราซิล 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560               
(งบกลาง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้กรมปศุสัตว์ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ 7,196 ราย โดยสนับสนุน
แผ่นยางปูพ้ืนรายละ 4 แผ่น รวม 28,784 แผ่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กษ. (กรมปศุสัตว์) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการใช้ ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ปี 2560 จากส านักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 114 ,314,500 บาท และได้
ด าเนินโครงการแล้ว ดังนี้ 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
เพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 

- จัดซื้อถุงมือตรวจโรคให้อาสาปศุสัตว์ จ านวน 50 ,000 ราย รายละ 1 กล่อง 
ขณ ะนี้ ด าเนิ นการจัดซื้ อ เรียบร้อยแล้ ว ก าหนดส่ งมอบ เสร็จสิ้ น ไม่ เกิน               
26 กันยายน 2561 
- จัดหาแผน่ยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ให้อาสาปศุสัตว์ จ านวน 500 ราย รายละ 4 แผ่น 
เสร็จสิ้นแล้ว 

กิจกรรมย่อยที่ 2  
เป ลี่ ยนยางรถแทรก เตอร์                
ในหน่วยงานรัฐ 

- เปลี่ยนยางล้อรถแทรกเตอร์ในหน่วยงานรัฐ จ านวน 50 คัน เสร็จสิ้นแล้ว                 
(มีการปรับเปลี่ยนจ านวนเป้าหมายตามราคาที่แท้จริง) 

2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 
แ ผ่ น ย า งธ ร รม ช าติ ปู พ้ื น                
รถขนส่งปศุสัตว์ 

- จัดหาแผ่นยางปูพื้นรถขนส่งปศุสัตว์ 100 คัน จ านวน 560 แผ่น เสร็จสิ้นแล้ว 

กิจกรรมย่อยที่ 2 
แ ผ่ น ย า งธ ร รม ช าติ ปู พ้ื น                   
คอกโคขุนเพื่อการส่งออก           

- จัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการส่งออก (ในส่วนของงบกลาง) เป้าหมาย
เก ษ ต รก ร  จ าน วน  5 ,285 ราย  ร าย ล ะ  7  แ ผ่ น  ร วม  3 6 ,995  แ ผ่ น                               
(ไม่ได้ด าเนินการในส่วนของงบเหลือจ่าย เนื่องจากไม่มีงบประมาณ)  

  2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอก ในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 
กิจกรรมย่อยที่ 2 แผ่นยางธรรมชาติปูพ้ืนคอกโคขุนเพ่ือการส่งออก เกษตรกรยื่นความจ านงเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
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1,173 ราย ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ,112 ราย (จากจ านวนเป้าหมาย 5,285 ราย) เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้
ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพ่ือการส่งออก เป็นเกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสัตว์แจ้งว่า 
กรมปศุสัตว์มุ่งสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคขุนให้เกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก) ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดก าลัง
ซื้อ โดยกิจกรรมนี้เกษตรกรต้องซื้อแผ่นยางปูพ้ืนคอกสมทบ รายละ 3 แผ่น แผ่นละ 2 ,500 บาท รวมเป็นเงิน                 
7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ รวมทั้งไม่มีตัวอย่าง                       
ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงไม่ม่ันใจว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้แผ่นยางคงเหลือจากการด าเนินการ 28,784 แผ่น     
  3. กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงได้จัดท าโครงการ
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปู พ้ืนคอกปศุสัตว์ด้วยการสนับสนุน
แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ ในส่วนที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อแล้ว ตามกิจกรรมย่อยแผ่นยางธรรมชาติปูพ้ืนคอกโคขุน                  
เพ่ือการส่งออก แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 28 ,784 แผ่น [จัดซื้อแผ่นยางรวม 36,995 
แผ่น – (เกษตรกรยื่นความจ านง 1,173 รายxรัฐสนับสนุนรายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าแผนและแนวทางการใช้ยางพาราเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือสร้างกลไกการดูดซับปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศให้มีความต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียด 
1. โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
กิจกรรมย่อย  : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศส าหรับภาคปศุสัตว์ให้มากข้ึน 
2.2 เพ่ือสร้างฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ                   
การผลิต 
2.3  เพ่ือส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพ  สร้างขวัญ และก าลั งใจแก่อาสาปศุสั ตว์                
ผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ 
2.4 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ กษ. ในการพัฒนาศักยภาพอาสาเกษตร 

3. วิธีด าเนินการ สนับสนุนแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อแล้วให้อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือการ
สาธิต รายละ 4 แผ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย  อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี และมีความเสียสละทุ่มเทท างานให้กับราชการ จ านวน 7 ,196 
คน (7,196 คนxรายละ 4 แผ่น = 28,784 แผ่น) จากจ านวน ผู้ที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ 
จ านวน 53,607 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
4.1 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.2 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี มีความเสียสละทุ่มเทการท างานช่วยเหลือราชการ              
กรมปศุสัตว์ 
4.3 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ 
แกะ ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป 
4.4 มีคอกหรือโรงเรือนส าหรับเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ ที่แข็งแรง 
ปลอดภัย พ้ืนคอกมีความเหมาะสมในการใช้แผ่นยางปู พ้ืน โดยผ่านการพิจารณา                     
ของปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.5 ยินดีเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ 
เพ่ือส่งเสริมและขยายผลการใช้ยางพาราในประเทศ 
4.6 อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับคัดเลือกต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายที่เคยได้รับแผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์      
ไปแล้ว (รายละ 4 แผ่น)                   

5. ระยะเวลา 
ด าเนินโครงการ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

6. งบประมาณ ใช้แผ่นยางปู พ้ืนคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อไว้แล้ว จ านวน 28 ,784 แผ่น (งบประมาณ                       
แผ่นละ 2,500 บาท รวม 71.96 ล้านบาท) 

 
15. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผน
แม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 
และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยอนุมัติวงเงินลงทุนรวมของโครงการรวม 9 ,872.119 ล้านบาท และรัฐบาล
สนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2.15 ต่อปี ในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เห็นควรน ารายได้จากค่าเช่ามาช าระคืนเงินต้นและค่าดอกเบี้ยต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ส าหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงิน
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดย กค.เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ และให้ กคช. พิจารณาใช้เงินรายได้
ของ กคช. ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินและค่าจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับการยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการในแต่ละระยะ ให้ด าเนินการได้ต่อเมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว   
   2. เห็นชอบในหลักการเพ่ิมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน โดยปรับเกลี่ยจากกรอบงบประมาณ 
จ านวน 35,754.25 ล้านบาท ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการ
บริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้ อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มี
หน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามท่ี พม. เสนอ ดังนี้  
   2.1 กรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการรื้อย้ายตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมือง
ชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแต่ละระยะ ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถยื่นค าร้องขอรับ
สิทธิเช่าอาคารพักอาศัยได้ ตามเกณฑ์ที่ กคช. ก าหนด  
   2.2 กรณีท่ีมีผู้ขอรับค่าชดเชยสิทธิ เกินกว่ากรอบงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตาม
แผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให้ กคช. สามารถปรับเกลี่ยระหว่างรายการ 
ภายใต้กรอบลงทุน 35,754.25 ล้านบาท ตามท่ีได้รับอนุมัติไว้  
    2.3 การเข้าอยู่อาศัยโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่  1 -4 หากมีกรณีต้อง
ด าเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่ไม่กระทบสาระส าคัญตามแผนแม่บทโครงการ
ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ให้คณะกรรมการ กคช. 
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ  
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  3. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า  
  1. ความคืบหน้าอาคารพักอาศัยแปลง G ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จ านวน 334 หน่วย มีขนาด
ห้องพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน                   
ทุกประการ และจะเริ่มรื้อย้ายชาวชุมชนที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน
ผู้อยู่อาศัยได้ย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบร้อยแล้ว  
   2. การด าเนินงานตามแผนรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม กคช. ได้พิจารณาและจัดท ารายละเอียดโครงการ
ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 , 3 และ 4 จ านวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ 
กคช. ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุม กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
  3. โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จ านวน 6,212 หน่วย 
เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพ้ืนที่ราชพัสดุของ กค. 
โดย กคช. เป็นผู้ใช้ที่ดินเพ่ือจัดท าโครงการรวม 40.57 ไร่ โดยจะเริ่มภายหลังการย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 
18 – 22 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 2 เข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ในทุกระยะได้วางแผนให้แต่
ละอาคารเดิมมีการรื้อย้ายเพียงครั้งเดียว คือสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ จึงท าการย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นตึก เพ่ือให้ช าว
ชุมชนดินแดงไม่ต้องย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ส าหรับโครงการฯ รองรับผู้อยู่อาศัย
เดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ชั้น จ านวน 10 อาคาร รวมจ านวนหน่วยพักอาศัย 6,212 
หน่วย โดยทุกระยะมีขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร  
 
16. เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซ้ือปัจจัยการผลิต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการ
ผลิต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  โดยให้ อก. (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) ขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500 
ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ที่ กค. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ   
  ทั้งนี้   ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่าง เคร่งครัด และให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลไกในการ
ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินนโยบายของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรให้เป็นไปตาม
พันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก  
  สาระส าคัญของเรื่อง  

1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและ 
น้ าตาลทรายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเพ่ิมมูลค่าอ้อย
และน้ าตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง   
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การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ ส่งผลให้ระบบอ้อยและ
น้ าตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น  โดยเฉพาะการยกเลิการก าหนดโควตาน้ าตาล และยกเลิก
การก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
(160 บาท /ตันอ้อย)  และขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบใหม่  ซึ่งมีระยะเวลาสองปี (ฤดูการผลิตปี 
2560/2561  และปี 2561/2562)  ซึ่งยังคงต้องด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการ
ระบบอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกตกต่ าต่อเนื่องมากว่า 2 ปี  โดยเฉพาะ
ราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 680 บาท/ตันอ้อย  ซึ่งต่ ากว่าต้นทุนการผลิต
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ท าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากท้ังด้านราคาที่ตกต่ าและระบบใหม่สามารถ
เข้ามาแทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัย 
การผลิต  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้  โดยเฉพาะ
ชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายและผู้บริโภคภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้  

1) วิธีด าเนินงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อน าไปจัดหาปัจจัยการผลิต 
ที่จ าเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และเป็น
คู่สัญญากับโรงงาน หรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จ านวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันอ้อยละ
ไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย  โดยธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงิน
ช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง  ส าหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  จะต้อง
แสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่รายย่อยที่อยู่ในสังกัด พร้อมจ านวนตันอ้อย  เพ่ือที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดังกล่าวโดยตรง 

2) ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562 
 

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดท าร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐ
อินเดียส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ท่ีประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้  
  1. ให้ กห. จัดท าความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียส าหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  2. ให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  3. หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสาระส าคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  ทั้งนี้ ให้ กห. รับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง กห. รายงานว่า กองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียได้ร่วมกัน
พิจารณาและเห็นชอบร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียส าหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพ่ือก าหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างความตระหนักรู้
สถานการณ์ทางทะเลและสนับสนุนการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายในทะเล โดยข้อมูลข่าวสารที่อ้างถึงในความ           
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ตกลงฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ (เปิดเผยได้) ที่เก่ียวข้องกับเรือพาณิชย์เท่านั้นและเฉพาะเรือที่ติดตั้งระบบ
รายงานตนอัตโนมัติ (AIS)]  ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เช่น ฝ่ายรับจะน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากฝ่าย
ให้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและไม่น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจะกระท าผ่าน
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ค าพูด การมองเห็น การเขียน หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ลง
นามและสิ้นสุดลงโดยความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่จะท า
การแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการตกลงกันระหว่างสองฝ่ายโดยจะหารือและจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานแยก
ต่างหากภายหลังจากที่ร่างความตกลงฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้  ร่างความตกลงฯ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดท าความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
แล้ว และมีก าหนดจะลงนามในร่างความตกลงฯ ในห้วงเวลาที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารเรือ
สาธารณรัฐอินเดียมีก าหนดการเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2561  
 
18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจ าปี 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจ าปี 
2561 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) 
  2. อนุมัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมเพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ หรือให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ กค. สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจ าปี 2561  เป็น
การแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินการคลังระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคใน 4 
ประเด็นส าคัญ คือ (1) การเร่งรัดการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Accelerating Infrastructure 
Development and Financing) (2 ) การสนั บ สนุ นการ เข้ าถึ งบ ริการท างการ เงิน  (Advancing Financial 
Inclusion) (3) การผลักดันความร่วมมือด้านภาษีและความโปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation 
and Transparency)  และ (4) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan)  ซึ่งการด าเนินการตาม
ร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกเอเปคให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  
  ส าหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์
รว่มฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์กับสมาชิกเอเปค 
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19.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway 
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway 
Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  2. อนุมัติให้ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (พลต ารวจเอก 
วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ คค. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  โดยจะมีการลงนามในระหว่างการประชุม  Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident 
Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ ส านักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศประจ าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561  
  สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยด้านการบินและ  
การประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสอบสวนระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือภายในขอบเขต              
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายของประเทศ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การให้การสนับสนุนการสอบสวนตามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอตามความเหมาะสมและ             
ทรัพยากรที่มี 
  2. การให้ความเชี่ยวชาญและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการสอบสวนตามความเหมาะสม                   
และทรัพยากรที่มี 
  3. การให้โอกาสในการสังเกตการณ์การสอบสวน 
  4. การให้โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการสอบสวนเมื่อสามารถกระท าได้ 
  5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวนเฉพาะทาง 
ตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต 
  6. การร่วมมือพัฒนา เทคนิค วิธีการ มาตรฐานและข้ันตอนการสอบสวน 
  7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ด้านการสอบสวนและการปฏิบัติ และการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต 
  8. การส่งเสริมให้สาธารณะเกิดความเข้าใจเรื่องความเป็นอิสระของการสอบสวนอุบัติเหตุ 
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20.  เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London 
Conference on the Illegal Wildlife Trade)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อเอกสาร จ านวน 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 ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิด
กฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุม
กรุงลอนดอนฯ) พร้อมร่างค ามั่นสัญญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างค ามั่น    
สัญญาฯ) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (ตามข้อ 1.1 – 1.4) 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้ ทส.  
สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
   สาระส าคัญของเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ สรุป ดังนี้ (1) ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืช
ป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2557  (2) แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3) 
แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2559 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงระดับและผลกระทบจาก
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย กรอบการด าเนินงานระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การให้ค ามั่น
และเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการด าเนินการ เช่น การขจัดตลาดที่มีการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมาย การสร้างกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ประเทศไทยยัง
ไม่ได้ร่วมให้การรับรอง เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร่าง
แถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พร้อมร่าง
ค ามั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและเรียกร้องให้ประชาคมโลก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิด
กฎหมาย การสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปิดตลาดที่สัตว์ป่าถูกค้าอย่างผิดกฎหมาย 
  ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 
2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งที่ 4 
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และการร่วมรับรองเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ  เช่น เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์สนับสนุน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและ               
พืชป่าที่ผิดกฎหมายร่วมกับประเทศต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของประเทศไทย 
 
21.  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยให้ความเห็นชอบเอกสารร่างหลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
กฎระเบียบของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเอกสารร่างหลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน (The 
ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core Principles)  ที่คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ให้ความเห็นชอบ มีสาระไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  ร่างหลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนา
แนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่ง
หลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียนไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่องค์กรรายสาขาและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการส าคัญเรื่อง GRP ของอาเซียน 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ  
  (1) มีความชัดเจนของนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบเชิงสถาบัน กฎระเบียบต้องประกอบด้วย
เหตุผลทางนโยบายที่มีความชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น ต้องมีการระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องก าหนดและให้อ านาจการก ากับดูแลที่ชัดเจน
และเหมาะสมส าหรับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ รวมไปถึงการก าหนดความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (2) สร้างประโยชน์โดยก่อให้เกิดต้นทุนและการบิดเบือนตลาดน้อยท่ีสุด กฎระเบียบต้องก่อให้เกิด
ต้นทุน ความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในบริบทของอาเซียนจะมุ่งเน้นให้การ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในภูมิภาคเกิดต้นทุนน้อยที่สุด 
  (3) มีความสอดคล้อง โปร่งใส และสามารถน าไปปฏิบัติได้ กฎระเบียบต้องไม่มีความซ้ าซ้อนหรือ
ขัดแย้งกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ ในบริบทของอาเซียน กฎระเบียบนั้นต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และพันธกรณีหรือข้อริเริ่มของสาขาต่าง ๆ และกฎระเบียบต้องมีความโปร่งใส โดยค านึงถึงผู้ใช้
กฎระเบียบให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  (4) สนับสนุนความร่วมมือด้านกฎระเบียบในภูมิภาค กฎระเบียบต้องอาศัยความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการปรับประสานกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานผู้ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลนั้น รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ในบริบทของอาเซียน จะอาศัยความร่วมมือ
และการประสานงานระหว่างองค์กรรายสาขาหรือหน่วยงานของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง 
  (5) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบในทุกข้ันตอนของกระบวนการออกกฎระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหลักความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม 
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  (6) มีการทบทวนความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้องมีระบบประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกฎระเบียบหลังมีผลบังคับใช้อย่างสม่ าเสมอ และภายหลังการประเมินผลควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบตามความเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน 
 

แต่งตั้ง 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมการจัดหางาน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแ รงงานทรงคุณวุฒิ ) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
23. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจ า  (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)                
(ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นายเชวง ไทยยิ่ง 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง) ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
24. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้
ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
   2. นายเชิดชู  รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี  
  3. นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก  
  4. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศตาม
ข้อ 1. – 4. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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25. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แก้ไของค์ประกอบ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้  
  ต าแหน่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
  เดิม นายพรชาต บุนนาค เป็น นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม  
 
26. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพลเรือนแห่ง 
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ 
ผู้แทนกองทัพอากาศ (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกองทัพอากาศ) ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม จ านวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ
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 และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมในครั้งต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 คน ดังนี้  
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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   2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
  โดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี 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   
  
 

…………………….. 


