
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พ.อ.อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม ครม.ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
กฎหมาย 
 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย

ให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงาน ก.พ.ร.ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2528 โดยกําหนดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใน เพ่ือทําหน้าที่เป็น

หน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
ร่วมกับหน่วยข่าวกรองอ่ืนภายในประเทศ กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เก่ียวกับกิจการการข่าวกรอง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรอง
ทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่การ
ข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง 

 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.และสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 (เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา) ที่กําหนดให้การ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ให้ใช้แนวทางหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 
 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
1. จัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์

ของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา 

มติคณะรฐัมนตร ี
วันท่ี       7       เดือน            พฤศจิกายน             พ.ศ.         2560         . 
หนังสือพิมพ์                           แนวหน้า                                            . 
URL : http://www.naewna.com/politic/301829/ 
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2. กําหนดให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เน้นการให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี
บนฐานของวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้โอกาสสําหรับบุคคลทั่วไปและผู้สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการศึกษาด้าน
วิชาชีพเฉพาะทางระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3. กําหนดให้สภาสถาบันเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของสถาบัน  การดําเนินการต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้ง
การกําหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบันและวางนโยบายการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และ
วิชาการ โดยนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจจะได้รับเลือก
หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่อีกได้ 

4. กําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันโดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่อีกได้ 

5. กําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และให้จัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอต่อสภาสถาบันภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี 

6. กําหนดให้รายได้ของสถาบัน ได้แก่ เงินพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาล
จัดสรรให้เป็นรายปี เงินอุดหนุนที่มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดาจัดสรรให้ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้
อุทิศให้แก่สถาบัน เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว รายได้
หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุที่สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ เป็นต้น 
 
3.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของ

บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

ยธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 
2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง ทั้งลักษณะ อันมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดีและ
บัญญัติขึ้นใหม่ รวมถึงบทบัญญัติที่ให้อํานาจในการออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ของบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี ดังน้ัน จึงควรปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 
2551 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว อันจะทําให้การบังคับคดีของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการ
แทนเจ้าพนักงานบังคับคดี มีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551 ดังน้ี 
1. แก้ไขบทนิยามคําว่า "เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมาย" เป็น "ผู้มอบหมาย" เน่ืองจากเป็นการใช้คําซ้ํา 

และตัดความหมายที่ให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่แทนออก เน่ืองจาก
เป็นนิยามของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่แล้ว 

2. กําหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบหมายให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคล จากเดิมที่กําหนดให้เฉพาะบุคคลธรรมดา 
3. กําหนดกิจการที่จะมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติการแทนได้ใน 3 เรื่อง 
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3.1 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
3.2 การจัดทําบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้ 
3.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 

4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการวางและคืนหลักประกันของผู้รับมอบหมาย 
5. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนช่ือผู้รับมอบหมาย 
 

4.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สนามบินบุรรีัมย์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่าน
ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินบุรีรัมย์) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณารวมกับร่างกฎกระทรวงกําหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้
เป็นด่านศุลกากร และกําหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... เป็นฉบับเดียวกัน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
กําหนดเพ่ิมเติมให้ สนามบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังอยู่เลขที่ 143 ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมย์ เป็นด่านศุลกากร โดยเพ่ิมเติมความในลําดับที่ 33 
 

5.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังต่อไปนี้ สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ โดยการเชิญผู้ประกอบการท่ีมี

อาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมายื่นเสนอราคา 
1. การจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐ เช่น งานรักษาความ

ปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งาน
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2. การจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนไม่เกิน 10,000 ลิตร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 

3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หรือระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน
ของรัฐ 

4. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เก่ียวกับความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
5. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในความควบคุม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่

อยู่ในเครือของหน่วยงานของรัฐ 
6. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยเร่งด่วน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะโดยรวม 
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6.เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศกึษาท่ีจัดต้ังขึน้ในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย
กับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตาม
สัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับ
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสัญญาระหว่าง

รัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เป็นจํานวนสองเท่าของ
จํานวนเ งินที่บริจาค  แต่ เมื่ อรวมกับการจ่ ายเ ป็นค่ าใ ช้จ่ ายเ พ่ือสนับสนุนการศึกษาสํ าหรับโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว 

2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติสามารถนํามาหักเป็นรายจ่าย
ได้เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไป เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการ
บํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บ
ค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไร
สุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือการ
กีฬา 

3. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือสําหรับการกระทํา
ตราสารอันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้นโดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. กําหนดให้การบริจาคท่ีกระทําต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการในครั้งน้ี 

 
7.เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

กค. เสนอว่า 
1. เดิมในช่วงปลายปี 2559 ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 323 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําค่าใช้จ่าย
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เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในระหว่างวันที่ 14 
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอยู่แล้วมีการขยายตัวดีขึ้น
อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ครัวเรือน อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 
สมควรให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 โดยการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการซื้อ
สินค้า หรือรับบริการจากผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการใน
ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เพ่ือเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในการซ้ือสินค้าและรับ
บริการในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งเป็นมาตรการในทํานองเดียวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 ตามข้อ 1. 

 3. การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพ่ือใช้ใน
ประเทศหรือบริการเพ่ือใช้ในประเทศเท่าน้ัน และต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้าน้ันไม่รวมถึงการ
ซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ นํ้ามัน ก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ และการบริการน้ันไม่
รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าที่
พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้เท่าที่ได้

จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ภายใต้หลักการ ดังน้ี 

1. ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชําระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้อง
มีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 

2. การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพ่ือใช้ใน
ประเทศหรือบริการเพ่ือใช้ในประเทศเท่าน้ัน และต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้าน้ันไม่รวมถึงการ
ซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ นํ้ามัน ก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ และการบริการน้ันไม่
รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าที่
พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
8.เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จํานวน 15 ฉบับ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 16 ฉบับ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัด
สงขลา เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้ราคาและกําหนดราคาศุลกากร พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพ่ิม พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่า ที่ หรือสนามบิน ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร และกําหนดที่ใด ๆ ให้

เป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... 
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5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับ

ก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่

ในเขตศุลกากรและที่นําออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอากรสําหรับสินค้าอันตรายดังกล่าว พ.ศ. .... 
8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ. .... 
9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการแจ้งเลิก

การดําเนินการเก่ียวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. .... 
10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดต้ังเขตปลอด

อากร พ.ศ. .... 
11. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอด

อากร พ.ศ. .... 
12. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การแจ้งเลิกการดําเนินการเขตปลอดอากร 

พ.ศ. .... 
13. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตประกอบ

กิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
14. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใน

เขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
15. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพ่ือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

16. ร่างกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับ  การ
ควบคุมการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของใน
เขตปลอดอากร พ.ศ. .... 

ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง จํานวน 16 ฉบับ เป็นการออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 เพ่ือให้พระราชบัญญัติศุลกากรดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 16 ฉบับ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนด
เขตควบคุมศุลกากร ราคาศุลกากร ด่านศุลกากร ค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม การย่ืนใบขนสินค้าและการ
เสียอากร การยกเว้นอากร การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตราย การจัดต้ังและการแจ้งเลิกเขตปลอดอากร 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอต่าง ๆ เป็นต้น 

 
เศรษฐกิจ - สังคม 
 

9.เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี 
1. รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการบริจาคเ บ้ียยังชีพผู้สู งอายุเข้ากองทุนผู้สู งอายุ ตามที่

กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
2. เห็นชอบเปลี่ยนช่ือโครงการสละสิทธิการรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยสมัครใจ เป็น "โครงการบริจาคเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ" และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้จ้าง
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กรมธนารักษ์จัดทําเหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดส่งให้แก่ผู้บริจาคเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบริจาคเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
 

สาระสําคัญของเร่ือง 
กระทรวงการคลัง รายงานว่า การรับแจ้งบริจาคเบ้ียยังชีพ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ มีดังน้ี 
1. ผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบ้ียยังชีพสามารถแสดงความจํานงได้ที่หน่วยรับแจ้งการบริจาค ได้แก่ 

สํานักงานเขต กทม. อบต. เทศบาล และพัทยาที่ตนได้ลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไว้ โดยนําบัตรประจําตัว
ประชาชน พร้อมกรอกแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งน้ี ผู้บริจาคสามารถยกเลิกการบริจาคได้ 

2. หน่วยรับแจ้งการบริจาคจัดส่งเงินบริจาคและข้อมูลของผู้บริจาคให้แก่กองทุนผู้สูงอายุตามขั้นตอนที่
กําหนด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) จะจัดส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาคต่อไป 

ทั้งน้ี เหรียญเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญพระคลัง ชนิดทองแดงชุบทอง ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร สลัก
ข้อความ "ร่ํารวย สุขภาพดี อายุยืน"และข้อความ "เหรียญเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้บริจาค เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ" 

 
10. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือฟืน้ฟเูกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้าํลด 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังนํ้าลด ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กรอบวงเงินงบประมาณ 4,715.19 ล้านบาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยหลังนํ้าลด และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น กรอบวงเงินรวม 4,703.78 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังน้ี 

1. เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท เน่ืองจากพายุ
ตาลัสและเซินกา กรณีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือ.... , นํ้า
ไหลหลาก หรือ นํ้าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 โดยไม่ได้ระบุว่าเกิดจากพายุ
ตาลัสและเซินกาให้สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้
เช่นเดียวกันกับจังหวัดที่ประกาศเขตฯ ที่ระบุช่ือพายุตาลัสและเซินกา กรอบวงเงิน 3,592.66 ล้านบาท 

2. เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท เน่ืองจากพายุ
ทกซูรี หย่อมความกดอากาศตํ่า และร่องมรสุม (พ้ืนที่ได้รับผลกระทบขยายจากช่วงพายุตาลัสและเซินกา) ช่วงภัย
ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ทั้งน้ี อัตราการช่วยเหลือ ขั้นตอนการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการขออนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2560 กรอบวงเงิน 750 ล้านบาท 

3. เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 13 ทุ่ง กรอบ
วงเงิน 127.61 ล้านบาท 

4. เห็นชอบการชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 6 เดือน จํานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 622 แห่ง จํานวน
สมาชิก 138,317 ราย มูลหน้ีต้นเงินกู้ 15,568 ล้านบาท ดอกเบ้ียที่ขอชดเชย จํานวน 233.51 ล้านบาท 
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ต่างประเทศ 
 
11.เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ.2017 -2021 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United 
Nations Partnership Framework : UNPAF) ฉบับปี ค.ศ. 2017 - 2021 รวมถึงการปรับเปลี่ยนร่างกรอบความ
ร่วมมือดังกล่าว  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องติดตาม
และร่วมกับทีมงานสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United Nations Country Team : UNCT) ขับเคลื่อนการ
ดําเนินการภายใต้กรอบ UNPAF ต่อไป 
 

สาระสําคัญของเร่ือง 
กต.รายงานว่า 
1. กต. ได้จัดพิธีลงนามกรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ.2017-2021 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและนาง Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย พร้อมผู้แทนหน่วยงานภายใต้ UNCT เป็นผู้ลงนามฝ่ายสหประชาชาติ 

2. กต. ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างกรอบ UNPAF ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ครอบคลุมพัฒนาการที่เป็น
ปัจจุบันและรัฐบาลให้ความสําคัญ ดังน้ี 

2.1 การปรับถ้อยคําตามความเห็นของ พณ. 
2.1.1 ปรับเพ่ิมเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ 3 เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงการนําแนวปฏิบัติด้านการดําเนินธุรกิจและการลงทุนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและยั่งยืนมาใช้ด้วย 
2.1.2 ปรับเพ่ิมประเด็นเรื่องการขยายการแลกเปล่ียนด้านนวัตกรรมในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ 4 เพ่ือให้

สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
2.2 การปรับถ้อยคําตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2.1 ปรับเพ่ิมข้อความในหน้า 11 ภายใต้ข้อ III.SITUATION ANALYSIS หัวข้อย่อย Environment, 
Natural Resources, Climate Change and Disaster Resilience วรรค 3 ซึ่งระบุรายละเอียดการดําเนินงานของ
ไทยภายใต้ความตกลงปารีส เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสาร Nationally Determined Contribution 

2.2.2 แก้ไขข้อความในภาษาอังกฤษและเพ่ิมเติมคําให้ชัดเจนในฉบับแปลภาษาไทยใน indicators ข้อ 
6 ภายใต้ Annex I: Results Matrix 

2.2.3 ข้อให้ใช้ข้อมูลแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 NAMAs 
Roadmap และ NDC Roadmap ในคอลัมน์ Baseline & Target (2021) 

 2.2.4 เพ่ิมช่ือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของ SDG 7 คือ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ Means of Verification และ Role of Partners ที่จะต้องเป็นผู้ประเมินการดําเนินงาน
และรวบรวมข้อมูล 

2.2.5 เพ่ิมเติมรายละเอียดภายใต้หัวข้อ Risk and Assumption เก่ียวกับการขาดกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช่น เคร่ืองมือทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างบูรณาการใน
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

2.2.6 กําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับการแสดงเจตจํานงในการลดก๊าซของ
ประเทศไทย รวมท้ังสอดคล้องกับเป้าหมายระยะกลางด้านการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558 - 2593 
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12.เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาล
ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
1.เห็นชอบร่างความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง (AHKFTA) และร่างความตกลงด้านการลงทุน

ระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (AHKIA) 

2.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งสองฉบับ ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ดําเนินการได้  โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ ทั้งสองฉบับก่อนแสดงเจตนาให้ความตกลง มีผลผูกพันต่อไป 

3.มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน - ฮ่องกง (AHKFTA)  และร่างความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AHKIA) 

4.มอบหมายกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน - ฮ่องกง (AHKFTA) มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ตามท่ีระบุไว้ในร่างความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง 
(AHKFTA)  แล้ว 

5.มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารของความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-
ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AHKIA) ให้แก่เลขาธิการอาเซียน
เพ่ือรับทราบการให้สัตยาบันความตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อความตกลงทั้งสอง
ฉบับดังกล่าวแล้ว 

 

สาระสําคัญของเร่ือง 
พณ. รายงานว่า  อาเซียนและฮ่องกงได้กําหนดให้มีการลงนามในร่างความตกลง AHKFTA และร่างความ 

ตกลง AHKIA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 (ASEAN  Summit) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และกําหนดให้ความตกลงทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสรุป
ได้ดังน้ี 

1) ร่างความตกลง AHKFTA มีจํานวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการค้า การค้าบริการ และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

2) ร่างความตกลง AHKIA มีจํานวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการ
อํานวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ (1) การคุ้มครองการลงทุนให้แก่นักลงทุนของภาคี
หลังจากที่ได้เข้ามาจัดต้ังธุรกิจแล้วในอีกภาคีหน่ึง รวมถึงการปฏิบัติต่อการลงทุนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
และการให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน   และการคุ้มครองเรื่องการเวนคืนและการชดเชย  และการ
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โอนเงินที่เก่ียวข้องกับการลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน เป็นต้น  และ (2) การส่งเสริมและการ
อํานวยความสะดวกการลงทุน อาทิ  การสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยต่อการลงทุน การทําให้กระบวนการสําหรับการ
ย่ืนขอและการอนุมัติการลงทุนง่ายขึ้น การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน และการจัดต้ังศูนย์การลงทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในแต่ละภาคี เป็นต้น 

 
13.เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเก่ียวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  ดังน้ี 
1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเก่ียวกับการเจรจา (Regional Comprehensive Economic Partnership 

: RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ พณ.ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก 

2. เห็นชอบที่ไทยจะร่วมในการแถลงการณ์ร่วมเก่ียวกับการเจรจา RCEP  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 31 โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมในการแถลงการณ์ดังกล่าว (จะมีการแถลงการณ์
ร่วมฯ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 31 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์) 
 

สาระสําคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ มีดังน้ี 
1. ผู้นําจะรับทราบถึงศักยภาพของภูมิภาค RCEP ในการเป็นตัวขับเคล่ือนสําคัญของการเจริญเติบโตและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นยํ้าที่จะสรุปผลการเจรจาเพ่ือให้ RCEP เป็นความตกลงที่ทันสมัย 
ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติ ที่พิเศษและแตกต่าง มี
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

2. ที่ประชุมจะมีการประกาศผลลัพธ์จากการเจรจาท่ีผ่านมา ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเปิด
ตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน 2) กฎเกณฑ์  และ 3) ความร่วมมือ 

3. ที่ประชุมจะมีการเจรจาในเรื่องต่างๆ 18 ประเด็น ตามโครงร่างความตกลง RCEP ดังน้ี 1) การค้าสินค้า 
2) กฎถิ่นกําเนิดสินค้า 3) พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 4) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนา
มันพืช 5) มาตรการ กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง 6) มาตรการเยียวยาทางการค้า 
7) การค้าบริการ 8) การบริการการเงิน 9) การบริการโทรคมนาคม 10) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 11) การลงทุน 
12) การแข่งขัน 13) ทรัพย์สินทางปัญญา 14) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 15) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 16) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 17) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 18) การระงับข้อพิพาท 

 
14.เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
31 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
1.เห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการร่วมลงนามและ/หรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และ

การประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวม
ทั้งสิ้น 23 ฉบับ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  
ให้ กต. หรือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้
รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

2.ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามและ/หรือรับรองเอกสารรวมท้ังสิ้น 22 ฉบับ 
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3.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในตราสารขยาย
จํานวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จํานวน 1 ฉบับ  ทั้งน้ี หาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมิได้เป็นผู้ลงนามในตราสารดังกล่าว อนุมัติให้  กต. มีหนังสือ มอบอํานาจ
เต็ม (Full  Power)  ให้กับผู้แทนเพ่ือลงนามในตราสารฯ ต่อไป 

 
15.เรื่อง การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 

และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ 
กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งน้ี การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ให้ความสําคัญกับความคืบหน้าของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
กรุงโตเกียวใหม่ ค.ศ. 2015 และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสการครอบรอบ 50 ปีการก่อต้ังอาเซียน บทบาทของญี่ปุ่นในอนุ
ภูมิภาคผ่านข้อริเริ่มใหม่ ๆ เช่น ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง เช่นเดียวกับความคืบหน้าของโครงการ
ที่ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างความเช่ือมโยงด้านกายภาพ (Hard Connectivity) และความเช่ือมโยงด้าน
ที่จับต้องไม่ได้ (Soft Connectivity) เช่น ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง รวมทั้งเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการเติบโตที่ย่ังยืนและ
มีคุณภาพ และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มนํ้าโขงที่มีความเช่ือมโยง (Connected Mekong Industrial 
Development) นอกจากน้ี  ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ แสดงความต้ังใจที่จะประสานงานร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาคต่าง 
ๆ และสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) และกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทย กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น โดยเน้นความสําคัญของการบริหารจัดการแหล่ง
นํ้าและการอนุรักษ์แม่นํ้าโขงซึ่งจะต้องร่วมมือกับคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงอย่างใกล้ชิด            ในประเด็นเหล่าน้ี 
ตลอดจนการให้ความสําคัญต่อประเด็นด้านระบบการดูแลสุขภาพ การรักษาเสถียรภาพ และการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในอุณภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงรวมท้ังยืนยันการจัดการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับ
ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ที่ประเทศญี่ปุ่น 

 
16.เรื่อง การจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจําประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong 
Economic and Trade Office: HKETO)  ในประเทศไทยของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ  และรับทราบการที่ กต. เป็นหัวหน้าคณะเจรจากับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเก่ียวกับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามคําขอของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ
การจัดต้ังคณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจํา
ประเทศไทย พ.ศ. .... โดยให้ กต. ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องต่อไป 

 
  



- 12 - 
 
17.เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทย 

และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า
ด้วยความร่วมมือด้านประมง 

2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่   ผู้ลง

นามในข้อ 3 
(ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ก่อนการจัดงาน

เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อต้ังศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ) 

 บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีมีสาระสําคัญเพ่ือการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และเทคโนโลยี ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประมง  รวมถึงความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในสาขา
ประมงภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบของแต่ละฝ่าย รวมถึงความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
18.เรื่อง เอกสารสําคัญที่จะมีการรบัรองในการประชมุผู้นาํเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ 29 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรับรอง

เอกสารดังกล่าว ซึ่งการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 
ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ 29 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ นครนาดัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. และกระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 

สาระสําคัญของร่างเอกสารฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีดังน้ี 
1. ร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 (ปฏิญญาดานัง) เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและ

ปฏิญาณของผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคภายใต้ "การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกัน"ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมการเติบโตอย่างมีนวัตกรรมและการจ้างงานที่ครอบคลุมและย่ังยืน (2) การสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่เพ่ือ
ผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (3) การส่งเสริมขีดความสามารถและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย (4) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรอย่างย่ังยืนเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) การส่งเสริมอนาคตร่วมกัน 



- 13 - 
 

ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาดังกล่าวประกอบด้วยเอกสารภาคผนวก จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ภาคผนวก A - ภาคผนวก 
D เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังน้ี 

ภาคผนวก A: วาระการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
สังคมในภูมิภาคเอเปค 

ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
ภาคผนวก C: ยุทธศาสตร์เอเปคว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, 

Small and Medium Enterprises : MEMEs) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่ังยืนและมีนวัตกรรม (ริเริ่มโดยประเทศไทย
และสาธารณรัฐเปรู) 

ภาคผนวก D:ข้อริเริ่มเอเปคในการส่งเสริมสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม 
2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 

29 เพ่ือสรุปความก้าวหน้าในการดําเนินการต่าง ๆ ของเอเปค (1) การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
(2) การส่งเสริมการเติบโตที่ย่ังยืน มีนวัตกรรมและครอบคลุม (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) (4) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
เกษตรกรรมท่ีย่ังยืนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
(Economic and Technical Cooperation : ECOTECH) และผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ (6) การมองไปข้างหน้า 

ทั้งน้ี ร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวจะมีเอกสารภาคผนวกประกอบด้วย 5 ฉบับ ได้แก่ ภาคผนวก A - 
ภาคผนวก E เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการ ได้แก่ 

ภาคผนวก A: การดําเนินการของเอเปคเพ่ือไปสู่ปี 2563 (ค.ศ. 2020) และอนาคต 
ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมือเอเปคว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม

พรมแดน 
ภาคผนวก C: แผนปฏิบัติการสําหรับกรอบการทํางานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเน่ืองด้านความ

มั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2561 - 2563 
ภาคผนวก D: แผนปฏิบัติการสําหรับกรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชนบท-เขตเมืองเพ่ือสร้างเสริมความ

มั่นคงอาหารและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ภาคผนวก E: แนวปฏิบัติที่ดีเลิศของเอเปคสําหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 

แต่งต้ัง 
 

19.เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจํากรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอเลื่อนฐานะ นายวิคตอร์ ซามูอีลอฟ เมลาเมด 

(Mr.Viktor Samuilov  Melamed) กงสุลกิตติมศักด์ิประจํากรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย เป็น กงสุลใหญ่
กิตติมศักด์ิ ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย ทั้งน้ี โดยคงสถานะของสถานที่ทําการกงสุล เป็น สถานกงสุล
กิตติมศักด์ิ ไว้เช่นเดิม 

 
20.เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีคําสั่งแต่งต้ังโฆษกกระทรวง
อุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ใหม่ ดังน้ี 1. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 2. นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรอง
โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 
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21.เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายจักร์กฤษ เพ่ิมพูล ดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน รองศาสตราจารย์ธิดา นิง
สานนท์ ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ เน่ืองจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้น
ไป และให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังไว้แล้ว 

 
22.เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งต้ัง นางอุดมพร เอกเอ่ียม 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง 

 
23.เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังต่อไปน้ี 1.นายไกรฤทธ์ิ อุชุกา
นนท์ชัย ประธานกรรมการ 2.นายอมร พิมานมาศ (ผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

 


