บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองกลาง สป. กลุ่มงานประสานราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖ มท. ๕๐๓๒๐
ที่ มท ๐๒๐๑.๓/
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สป. ขอนาเรียนผลการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ประชุม LC2
ชั้ น ๔ อาคารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาษาและคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ต าบลสะเดี ย ง
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ภายหลังเสร็จ สิ้ นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้ว กาเนิด โฆษกประจาส านักนายกรัฐ มนตรี
ได้แถลงผลการประชุม ครม. ซึง่ มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ มท. จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….
ครม..มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุ มั ติห ลั ก การร่ า งพระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองประชาชนในการทาสั ญ ญาขายฝากที่ ดิ น
เพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ตามที่ สลน..โดยคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ และให้ส่ง สคก..ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ สนช..ต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลาดับรอง
ที่ อ อกตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วตามที่ สลน..โดยคณะกรรมการด าเนิ น การปฏิ รู ป กฎหมายในระยะเร่ ง ด่ ว นเสนอ โดยให้ ย กเว้ น การด าเนิ น การตามมติ ครม..เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
[เรื่อง การเสนอแผนกรอบสาระสาคัญ และระยะเวลาการจัดทากฎหมายลาดับรอง] ทั้งนี้ ให้ มท..ปรับปรุงแผน
กฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และจัด ทากรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง ให้ เป็นไปตาม
มติ ครม..เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้.สคก..เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดให้ มี กฎ หมายว่ าด้ วยการคุ้ มครองประชาช นจากสั ญญาขายฝากที่ ดิ น
เพื่ อการเกษตรกรรมหรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม โดยก าหนดบทนิ ย ามเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ซื้ อ ฝากและผู้ ข ายฝาก ก าหนดหน้ า ที่ แ ละอ านาจของเจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น
และก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่ อ รองรั บ ความสมบู ร ณ์ ข องสั ญ ญาขายฝากที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทาไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. กาหนดบทนิยามของคาว่า “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยู่อาศัย” และ “รัฐมนตรี”
เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ก าหนดให้ ก ารขายฝากที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมหรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ต้ อ งใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ บริโภค
นอกจากนี้ ก าหนดให้ ก ารท าสั ญ ญาขายฝากที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรม หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย จะต้ อ งได้ รั บ
การตรวจสอบเนื้ อ หาของสั ญ ญาโดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และหากมี ข้ อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ขายฝาก
ในภายหลัง ต้องได้รับ การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และต้องนาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
จึงจะมีผลใช้บังคับ
๓. กาหนดให้…

-๒๓. กาหนดให้ การทาสั ญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย จะกาหนด
ระยะเวลาไถ่ที่ดินต่ากว่าหนึ่งปีมิได้ โดยการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ขายฝาก
ที่จะไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาไถ่
๔. กาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก ได้แก่
๔.๑ ก าหนดให้ ผู้ ซื้ อ ฝากมี ห น้ า ที่ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ข ายฝาก เพื่ อ ให้ ผู้ ข ายฝาก
ใช้สิทธิไถ่ถอนการขายฝากภายในกาหนดระยะเวลา และกาหนดอัตราค่าสินไถ่ให้ ชัดเจน หากไม่ได้กาหนด
ให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก
๔.๒ กาหนดให้ผู้ซื้อฝากสามารถเรียกหรือรับประโยชน์ตอบแทนได้ กรณีที่ได้กาหนดสินไถ่
เท่ากับหรือต่ากว่าราคาขายฝากและผู้ขายฝากยังคงเป็นผู้ใช้ทรัพย์สินที่ขายฝาก
๔.๓ กาหนดให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชาระสินไถ่
และหากผู้ ซื้ อ ฝากบอกปั ด หรื อ หลี ก เลี่ ย ง หรื อ มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งไม่ อ าจรั บ ไถ่ ไ ด้ ให้ ผู้ ข ายฝากวางสิ น ไถ่ ไ ว้
ณ สานักงานวางทรัพย์
๔.๔ กาหนดให้ผู้ ซื้อเดิม หรือทายาทของผู้ซื้อเดิม ผู้ รั บโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิ ทธิ
เหนือทรัพย์สินนั้น ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
๔.๕ กาหนดเงื่อนไขมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กาหนด
๔.๖ ก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผู้ ข ายฝากจะต้ อ งช าระให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ฝากเมื่ อ ครบระยะเวลา
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามสัญญา และให้ผู้ซื้อฝากในการส่งมอบทรัพย์สินที่ขายฝาก กาหนดสิทธิของผู้ขายฝาก
ในการได้รับทรัพย์สินที่ไถ่คืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้
๕. กาหนดให้ เจ้ าพนั กงานที่ดินมีหน้าที่และอานาจดังนี้ (๑) ตรวจสอบเนื้อหาของสัญญา
และเอกสารหลั กฐานให้ ถูก ต้อ ง ครบถ้ ว น และเป็ นธรรม ตามที่ กฎหมายกาหนด (๒) ชี้แ จงรายละเอีย ด
ของสั ญ ญา สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องคู่ สั ญ ญา ข้ อ ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ควรระวั ง ให้ คู่ สั ญ ญาทราบโดยละเอี ย ด
(๓) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนด และก าหนดให้ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มี อ านาจเรี ย กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง มาให้ ข้ อ มู ล หรื อ ให้ จั ด ส่ ง เอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
๖. ก าหนดให้ ก ารช าระเงิ น ตามสั ญ ญาขายฝากต้ อ งกระท าต่ อ เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น
โดยให้ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น ตรวจสอบจ านวนเงิ น และเงื่ อ นไขในสั ญ ญาให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการรับเงินไว้เป็นสาคัญ หากมีกรณีที่ผู้ซื้อ
ฝากชาระเงินให้แก่ผู้ขายฝากไม่ครบตามราคาขายฝากที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าจานวนเงินที่ผู้ขายฝากได้รับไปจริง
เป็นราคาขายฝาก
๗. กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทาไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๘. กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ ของสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทาไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
โดยสามารถ download รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการประชุ ม ครม. ไม่ เ ป็ น ทางการ ได้ ที่
http://www.gad.moi.go.th เลือกเมนูหลัก หัวข้อ วาระการประชุม ครม. /มติ ครม. หรือสแกน QR Code
ท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร)
ผู้อานวยการกองกลาง สป.

ผอก.อาระยะ......................../........................
หนง.นภดล...................../........................
จนท.ศราวุธ............../ ๑๙ ก.ย. ๖๑

1
http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (18 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น ณ ชะรปปร้ชุม .LC2 ชั้น 4 ราคารศูนย์ปฏิบัติการภาษา
แล้ครมพิวเตรร์ มชาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาบลส้เดียป ราเภรเมืรปเพชรบูรณ์ จัปชวัดเพชรบูรณ์ พลเรก
ปร้ยุ ทธ์ จั น ทร์ โรชา นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ปร้ธานการปร้ชุมคณ้รัฐ มนตรีรย่าปเป็นทาปการนรกสถานที่ ครั้ปที่
7/2561
ภายชลัปเสร็จสิ้นการปร้ชุม พลโท สรรเสริญ แกะวกาเนิด โฆษกปร้จาสานักนายกรัฐมนตรี ไดะ
แถลปผลการปร้ชุมคณ้รัฐมนตรี ซึ่ปสรุปสาร้สาคัญดัปนี้
กฎหมาย
1.
2.

เรื่รป
เรื่รป

3.

เรื่รป

4.

เรื่รป

ร่าปพร้ราชบัญญัติส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน พ.ศ. ….
ร่าปพร้ราชบัญญัติคุะมครรปปร้ชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการ
เกษตรกรรม ชรืรที่รยู่ราศัย พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม
มาตรการชดเชยเปินใชะแก่ผูะมีรายไดะนะรยผ่านบัตรสวัสดิการแช่ปรัฐโดยใชะขะรมูลจาก
จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีผูะรายไดะนะรยไดะชาร้
ขรรนุมัติผูะแทนรัฐบาลไทยลปนามในขะรตกลปการซื้รขายส้พาน
เครื่รปชนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จานวน 2 ชุด
ต่างประเทศ

5.

เรื่รป

6.

เรื่รป

7.

เรื่รป

8.

เรื่รป

9.

เรื่รป

10.

เรื่รป

ขรความเช็นชรบแล้ลปนามพิธีสารรนุวัติขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะาน
การเปิน ฉบับที่ 8 ภายใตะกรรบความตกลปว่าดะวยการคะาบริการขรปราเซียน
ขรรนุมัติการจัดทาแล้ลปนามความตกลปว่าดะวยความร่วมมืรดะานการท่รปเที่ยว
ร้ชว่าปรัฐบาลแช่ปราชราณาจักรไทยกับรัฐบาลแช่ปสาธารณรัฐโปแลนด์
ร่าปปฏิญญาสาชรับการปร้ชุมร้ดับรัฐมนตรีขรปการปร้ชุมมชาสมุทร (Oceans
Meeting) 2018
การรับรรปร่าปเรกสารผลลัพธ์การปร้ชุม Nelson Mandela Peace
Summit ในชะวปการปร้ชุมสมัชชาสชปร้ชาชาติ สมัยสามัญ ครั้ปที่ 73
แต่งตั้ง
การแต่ปตั้ปขะาราชการพลเรืรนสามัญใชะดารปตาแชน่ปปร้เภทวิชาการร้ดับ
ทรปคุณวุฒิ (กร้ทรวปสาธารณสุข)
การแต่ปตั้ปขะาราชการใชะดารปตาแชน่ปปร้เภทวิชาการร้ดับทรปคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
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11.

เรื่รป

12.

เรื่รป

13.

เรื่รป

14.

เรื่รป

การแต่ปตั้ปขะาราชการพลเรืรนสามัญปร้เภทบริชารร้ดับสูป
(กร้ทรวปทรัพยากรธรรมชาติแล้สิ่ปแวดละรม)
การแต่ปตั้ปขะาราชการใชะดารปตาแชน่ปปร้เภทบริชารร้ดับสูป
(กร้ทรวปศึกษาธิการ)
การแต่ปตั้ปปร้ธานกรรมการแล้กรรมการผูะทรปคุณวุฒิในคณ้กรรมการสถาบัน
ส่ปเสริมการสรนวิทยาศาสตร์แล้เทคโนโลยี
การแต่ปตั้ปปร้ธานกรรมการในคณ้กรรมการสานักปานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทน
ปร้ธานกรรมการผูะที่พะนจากตาแชน่ป

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติแล้รับทราบ ดัปนี้
1. รนุมัติชลักการร่าปพร้ราชบัญญัติส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน พ.ศ. …. ตามที่
กร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์เสนร แล้ใชะส่ปสานักปานคณ้กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใชะรับความเช็นขรป
กร้ทรวปการคลัปแล้คณ้กรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎชมายในร้ย้เร่ปด่วน แล้ขะรสัปเกตขรปสานักเลขาธิการ
คณ้รัฐมนตรีไปปร้กรบการพิจารณาดะวย และวส่ปใชะคณ้กรรมการปร้สานปานสภานิติบัญญัติแช่ปชาติพิจารณา
ก่รนเสนรสภานิติบัญญัติแช่ปชาติต่รไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎชมายลาดับรรป กรรบร้ย้เวลา แล้กรรบสาร้สาคัญขรป
กฎชมายลาดับรรปที่รรกตามร่าปพร้ราชบัญญัติดัปกล่าวตามที่กร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์เสนร
3. ใชะกร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์ดาเนินการตามความเช็นขรปสานักปาน ก.พ.ร. และวส่ปผลการ
ดาเนินการใชะสานักปานคณ้กรรมการกฤษฎีกาเพื่รปร้กรบการพิจารณาต่รไป
4. ใชะกร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์รับความเช็นขรปกร้ทรวปมชาดไทย แล้สานักปาน
คณ้กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแล้สัปคมแช่ปชาติไปพิจารณาดาเนินการต่รไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาชนดบทนิยามขรป “ร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน” ที่เป็นร้บบการผลิตทาปการเกษตร ที่คานึป
แล้รักษาไวะซึ่ปร้บบนิเวศ สภาพแวดละรม แล้ความชลากชลายทาปชีวภาพ สระาปความสมดุล เป็นธรรมทาป
เศรษฐกิจ สัปคม สิ่ปแวดละรมแล้ร้บบนิเวศ ใชะครรบคลุมถึปรูปแบบ บุคคลแล้รปค์กร ที่เกี่ยวขะรปกับการดาเนินปาน
ที่กาชนดไวะในพร้ราชบัญญัติฉบับนี้
2. กาชนดวัตถุปร้สปค์ในการส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืนใชะกับเกษตรกรแล้กลุ่ม
เกษตรกร พระรมทั้ปสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขะรปตั้ปแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคะา แล้การตลาด ตลรดจน
กาชนดการจัดทานโยบายแล้แผนร้ดับชาติว่าดะวยการส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน รวมทั้ปกาชนด
คุณสมบัติขรปบุคคลผูะมีสิทธิขรรับการส่ปเสริมแล้สนับสนุนที่มีสิทธิตามพร้ราชบัญญัตินี้ แล้การดาเนินการรนุมัติ
การส่ปเสริมแล้สนับสนุน
3. กาชนดรปค์ปร้กรบแล้รานาจชนะาที่ ขรป “คณ้กรรมการส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบ
เกษตรกรรมยั่ปยืน” รวมทั้ปการกาชนดวิธีการคัดเลืรก คุณสมบัติ แล้วาร้การดารปตาแชน่ปขรปกรรมการ
ผูะทรปคุณวุฒิ รปค์ปร้กรบการปร้ชุม การปฏิบัติชนะาที่ปร้ธานในที่ปร้ชุม การวินิจฉัยชี้ขาดการปร้ชุม การแต่ปตั้ป
คณ้รนุกรรมการ แล้การปฏิบัติชนะาที่รื่นตามที่ไดะรับมรบชมาย
4. กาชนดเป้าชมายแล้แนวทาปขรปนโยบายแล้แผนร้ดับชาติว่าดะวยการส่ปเสริมแล้พัฒนา
ร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน แล้ร้ย้เวลาดาเนินการ พระรมทั้ปร้บบการติดตามปร้เมินผลแล้ตัวชี้วัด ในการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร โครปสระาปพื้นฐานร้บบสารสนเทศ เพื่รพัฒนาร้บบการผลิต ร้บบมาตรฐานสินคะาเกษตร
รวมทั้ปการส่ปเสริมแล้สนับสนุนการพัฒนาใชะเกิดรุตสาชกรรมต่รเนื่รป
5. กาชนดเกี่ยวกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่ปยืน กาชนดชลักเกณฑ์แล้วิธีการที่คานึปถึปการมี
ส่วนร่วมขรปปร้ชาชน ผูะบริโภค เกษตรกรแล้กลุ่มเกษตรกร ในการจัดทาขะรเสนรชรืรแนวทาปการพัฒนาร้บบ
เกษตรกรรมยั่ปยืน เสนรใชะชน่วยปานขรปรัฐพิจารณา รวมทั้ปกาชนดชลักเกณฑ์ การแต่ปตั้ปคณ้กรรมการจัดสมัชชา
เกษตรกรรมยั่ปยืนแล้รานาจชนะาที่ในการกาชนดจัดปร้ชุมสมัชชาเกษตรกรรมยั่ปยืน
6. กาชนดชลักเกณฑ์ การจัดตั้ปสานักปานคณ้กรรมการส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน
เป็นชน่วยปานขรปรัฐที่รยู่ในสัปกัดสานักปานปลัดกร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์ โดยใชะสานักปานมีฐาน้เป็นนิติบุคคล
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แล้รยู่ในกากับขรปรัฐมนตรีว่าการกร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์ ตลรดจนกาชนดรานาจชนะาที่ขรปสานักปาน
คณ้กรรมการส่ปเสริมแล้พัฒนาร้บบเกษตรกรรมยั่ปยืน แล้การสรรชาผูะรานวยการสานักปานฯ
7. กาชนดบทเฉพา้กาลใชะในวาร้แรกเริ่มการคัดเลืรกกรรมการ ใชะดาเนินการใชะและวเสร็จภายใน
เกะาสิบวันแล้ใชะรัฐมนตรีว่าการกร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์พิจารณาดาเนินการจัดสรรเปินจากกรปทุนต่าป ๆ ที่รยู่ใน
รานาจชนะาที่ขรปกร้ทรวปเกษตรแล้สชกรณ์เพื่รมาสนับสนุนการจัดทาโครปการ ชรืรกิจกรรมเพื่รการพัฒนาร้บบ
เกษตรกรรมยั่ปยืน
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ….
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติแล้รับทราบ ดัปนี้
1. รนุมัติชลักการร่าปพร้ราชบัญญัติคุะมครรปปร้ชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการ
เกษตรกรรม ชรืรที่รยู่ราศัย พ.ศ. …. ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยคณ้กรรมการดาเนินการปฏิรูป
กฎชมายในร้ย้เร่ปด่วนเสนร แล้ใชะส่ปสานักปานคณ้กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่รปด่วน และวส่ปใชะ
คณ้กรรมการปร้สานปานสภานิติบัญญัติแช่ปชาติพิจารณา ก่รนเสนรสภานิติบัญญัติแช่ปชาติต่รไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎชมายลาดับรรป แล้กรรบร้ย้เวลาขรปกฎชมายลาดับรรปที่รรก
ตามร่าปพร้ราชบัญญัติดัปกล่าว ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณ้กรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎชมาย
ในร้ย้เร่ปด่วนเสนร โดยใชะยกเวะนการดาเนินการตามมติคณ้รัฐมนตรีเมื่รวันที่ 24 มกราคม 2560 [เรื่รป การเสนร
แผนกรรบสาร้สาคัญ แล้ร้ย้เวลาการจัดทากฎชมายลาดับรรป] ทั้ปนี้ ใชะกร้ทรวปมชาดไทยปรับปรุปแผน
กฎชมายลาดับรรป กรรบร้ย้เวลา แล้จัดทากรรบสาร้สาคัญขรปกฎชมายลาดับรรป ใชะเป็นไปตามมติ
คณ้รัฐมนตรีเมื่รวันที่ 24 มกราคม 2560 และวส่ปใชะสานักปานคณ้กรรมการกฤษฎีกาเพื่รปร้กรบการพิจารณา
ต่รไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กาชนดใชะมีกฎชมายว่าดะวยการคุะมครรปปร้ชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการเกษตรกรรมชรืร
ที่รยู่ราศัยที่ไม่เป็นธรรม โดยกาชนดบทนิยามเพื่รใชะเกิดความชัดเจนยิ่ปขึ้น กาชนดสิทธิแล้ชนะาที่ขรปผูะซื้รฝากแล้
ผูะขายฝาก กาชนดชนะาที่แล้รานาจขรปเจะาพนักปานที่ดิน แล้กาชนดบทเฉพา้กาลเพื่รรรปรับความสมบูรณ์ขรป
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการเกษตรกรรม ชรืรที่รยู่ราศัยซึ่ปไดะกร้ทาไปและวก่รนวันที่พร้ราชบัญญัตินี้ใชะบัปคับ ซึ่ปมี
รายล้เรียดดัปนี้
1. กาชนดบทนิยามขรปคาว่า “ทีด่ ินเพื่รการเกษตรกรรม” “ที่รยู่ราศัย” แล้ “รัฐมนตรี” เพื่รใชะ
เกิดความชัดเจนยิ่ปขึ้น
2. กาชนดใชะการขายฝากที่ดินเพื่รการเกษตรกรรมชรืรที่รยู่ราศัย ตะรปใชะชลักเกณฑ์ที่กาชนดไวะ
ตามพร้ราชบัญญัตินี้ แล้เป็นธุรกิจที่ตะรปควบคุมสัญญาตามกฎชมายว่าดะวยการคุะมครรปผูะบริโภค นรกจากนี้
กาชนดใชะการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการเกษตรกรรม ชรืรที่รยู่ราศัยจ้ตะรปไดะรับการตรวจสรบเนื้รชาขรป
สัญญาโดยเจะาชนะาที่ขรปรัฐ แล้ชากมีขะรตกลปเพิ่มเติมเกี่ยวกับขายฝากในภายชลัป ตะรปไดะรับการตรวจสรบจาก
เจะาชนะาที่ขรปรัฐแล้ตะรปนาไปจดท้เบียนต่รพนักปานเจะาชนะาที่ จึปจ้มีผลใชะบัปคับ
3. กาชนดใชะการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการเกษตรกรรมชรืรที่รยู่ราศัย จ้กาชนดร้ย้เวลาไถ่
ที่ดินต่ากว่าชนึ่ปปีมิไดะ โดยการกาชนดร้ย้เวลาดัปกล่าวจ้ตะรปไม่กร้ทบสิทธิขรปผูะขายฝากที่จ้ไถ่ทรัพย์สินที่ขาย
ฝากก่รนครบกาชนดร้ย้เวลาไถ่
4. กาชนดสิทธิแล้ชนะาที่ขรปผูะซื้รฝากแล้ผูะขายฝาก ไดะแก่
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4.1 กาชนดใชะผูะซื้รฝากมีชนะาที่แจะปเป็นชนัปสืรไปยัปผูะขายฝาก เพื่รใชะผูะขายฝากใชะสิทธิไถ่
ถรนการขายฝากภายในกาชนดร้ย้เวลา แล้กาชนดรัตราค่าสินไถ่ใชะชัดเจน ชากไม่ไดะกาชนดใชะไถ่ตามราคาที่ขาย
ฝาก
4.2 กาชนดใชะผูะซื้รฝากสามารถเรียกชรืรรับปร้โยชน์ตรบแทนไดะ กรณีที่ไดะกาชนดสินไถ่
เท่ากับชรืรต่ากว่าราคาขายฝากแล้ผูะขายฝากยัปคปเป็นผูะใชะทรัพย์สินที่ขายฝาก
4.3 กาชนดใชะทรัพย์สินซึ่ปขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ขรปผูะไถ่ตั้ปแต่เวลาที่ผูะไถ่ไดะชาร้สินไถ่
แล้ชากผูะซื้รฝากบรกปัดชรืรชลีกเลี่ยป ชรืรมีเชตุขัดขะรปไม่ราจรับไถ่ไดะ ใชะผูะขายฝากวาปสินไถ่ไวะ ณ สานักปานวาป
ทรัพย์
4.4 กาชนดใชะผูะซื้รเดิม ชรืรทายาทขรปผูะซื้รเดิม ผูะรับโรนทรัพย์สิน ชรืรรับโรนสิทธิเชนืร
ทรัพย์สินนั้น ใชะสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
4.5 กาชนดเปื่รนไขมิใชะใชะสิทธิไถ่ทรัพย์สินเมื่รพะนร้ย้เวลาตามที่กาชนด
4.6 กาชนดค่าใชะจ่ายที่ผูะขายฝากจ้ตะรปชาร้ใชะแก่ผูะซื้รฝากเมื่รครบร้ย้เวลาไถ่ทรัพย์สิน
ที่ขายฝากตามสัญญา แล้ใชะผูะซื้รฝากในการส่ปมรบทรัพย์สินที่ขายฝาก กาชนดสิทธิขรปผูะขายฝากในการไดะรับ
ทรัพย์สินที่ไถ่คืนไปโดยปลรดจากสิทธิใด ๆ ที่ผูะซื้รฝากไดะก่รไวะ
5. กาชนดใชะเจะาพนักปานที่ดินมีชนะาที่แล้รานาจดัปนี้ (1) ตรวจสรบเนื้รชาขรปสัญญาแล้เรกสาร
ชลักฐานใชะถูกตะรป ครบถะวน แล้เป็นธรรม ตามที่กฎชมายกาชนด (2) ชี้แจปรายล้เรียดขรปสัญญา สิทธิแล้ชนะาที่
ขรปคู่สัญญา ขะรปฏิบัติแล้ขะรควรร้วัปใชะคู่สัญญาทราบโดยล้เรียด (3) ปฏิบัติชนะาที่รื่นตามที่รัฐมนตรีปร้กาศ
กาชนด แล้กาชนดใชะเจะาพนักปานที่ดินเป็นเจะาพนักปานตามปร้มวลกฎชมายราญา มีรานาจเรียกบุคคลใดบุคคล
ชนึ่ปมาใชะขะรมูล ชรืรใชะจัดส่ปเรกสารเพื่รปร้กรบการพิจารณาเรื่รปใดเรื่รปชนึ่ปไดะ
6. กาชนดใชะการชาร้เปินตามสัญญาขายฝากตะรปกร้ทาต่รเจะาพนักปานที่ดิน โดยใชะเจะาพนักปาน
ที่ดินตรวจสรบจานวนเปินแล้เปื่รนไขในสัญญาใชะเป็นไปตามชลักเกณฑ์ วิธีการ แล้เปื่รนไขที่รัฐมนตรีปร้กาศ
กาชนด แล้ลปลายมืรชื่รเป็นพยานในการรับเปินไวะเป็นสาคัญ ชากมีกรณีที่ผูะซื้รฝากชาร้เปินใชะแก่ผูะขายฝากไม่ครบ
ตามราคาขายฝากที่กาชนดไวะ ใชะถืรว่าจานวนเปินที่ผูะขายฝากไดะรับไปจริปเป็นราคาขายฝาก
7. กาชนดใชะพร้ราชบัญญัตินี้ไม่กร้ทบกร้เทืรนถึปความสมบูรณ์ขรปสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการ
เกษตรกรรมชรืรที่รยู่ราศัยซึ่ปไดะกร้ทาไปและวก่รนวันที่พร้ราชบัญญัตินี้ใชะบัปคับ
8. กาชนดใชะพร้ราชบัญญัตินี้ไม่กร้ทบกร้เทืรนถึปความสมบูรณ์ขรปสัญญาขายฝากที่ดินเพื่รการ
เกษตรกรรมชรืรที่รยู่ราศัยซึ่ปไดะกร้ทาไปและวก่รนวันที่พร้ราชบัญญัตินี้ใชะบัปคับ
เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรื่อง มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่มีผู้รายได้น้อยได้ชาระ
คณ้รัฐมนตรีมีมติเช็นชรบตามที่กร้ทรวปการคลัปเสนร ดัปนี้
1. มาตรการชดเชยเปินใชะแก่ผูะมีรายไดะนะรยผ่านบัตรสวัสดิการแช่ปรัฐโดยใชะ
ขะรมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูะมีรายไดะนะรยไดะชาร้จากราคาสินคะารุปโภคแล้บริโภคฯ โดยไม่รวมสินคะาแล้
บริการที่มีภาษีสรรพสามิต สาชรับการชาร้ราคาสินคะาแล้บริการจากระานธปฟ้า ปร้ชารัฐชรืรระานคะาเรกชนรื่นที่จด
ท้เบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านเครื่รป EDC ที่มีการเชื่รมต่รร้บบ POS โดยระานคะาดัปกล่าวตะรปส่ปขะรมูลใชะแก่
กรมบัญชีกลาปผ่านร้บบที่ บมจ. ธนาคารกรุปไทย พัฒนารรปรับการทาปานนี้ แต่ขะรมูลจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูะมี
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รายไดะนะรยไดะชาร้ผ่านบัตรสวัสดิการแช่ปรัฐ ซึ่ปจ้ไดะรับเปินชดเชยจ้ตะรปเป็นขะรมูลตั้ปแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 เท่านั้น
2. ใชะกรมบัญชีกลาปดาเนินการจ่ายเปินชดเชยดัปกล่าว โดยใชะขะรมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูะมี
รายไดะนะรยไดะชาร้ เพื่รนามาปร้มวลผลคัดแยกจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระรยล้ 7 รรกจากราคาสินคะาแล้บริการที่ผูะ
มีรายไดะนะรยไดะชาร้ผ่านบัตรสวัสดิการแช่ปรัฐไปจริปในแต่ล้เดืรน โดยกันไวะระรยล้ 1 ซึ่ปเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูะมี
รายไดะนะรยไดะชาร้ราคาสินคะาแล้บริการผ่านบัตรสวัสดิการแช่ปรัฐและว ส่วนที่เชลืรระรยล้ 6 ใชะนามาจาแนกขะรมูล
รรกเป็น 2 ส่วน คืร ส่วนที่ 1 ระรยล้ 5 เพื่รการใชะจ่าย แล้ส่วนที่ 2 ระรยล้ 1 เพื่รการรรม โดยเปินชดเชยที่ผูะมี
รายไดะนะรยจ้ไดะรับทั้ป 2 ส่วน เมื่รรวมกันและว ตะรปไม่เกินจานวน 500 บาทต่รคนต่รเดืรน โดยใชะจ่ายจากเปินกรปทุน
ปร้ชารัฐเพื่รเศรษฐกิจฐานรากแล้สัปคม ทั้ปสิ้น จานวน 5,000 ละานบาท
3. รนุมัติค่าใชะจ่ายในการติดตั้ปร้บบ POS สาชรับระานธปฟ้าปร้ชารัฐกลุ่มเป้าชมาย โดยจัดสรรเปิน
ปบปร้มาณรายจ่ายปร้จาปีปบปร้มาณ พ.ศ. 2561 ปบกลาป รายการเปินสารรปจ่ายเพื่รกรณีฉุกเฉินชรืรจาเป็น
จานวน 90 ละานบาท แล้มรบชมายใชะสานักปบปร้มาณเร่ปรัดการพิจารณารายล้เรียดค่าใชะจ่ายดัปกล่าว เพื่รใชะ
กรมบัญชีกลาปสามารถดาเนินการจะาป บมจ. ธนาคารกรุปไทย ไดะทันวันที่ 1 ตุลาคม 2561
4. เรื่อง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast
Bridge) จานวน 2 ชุด
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่กร้ทรวปกลาโชมเสนรใชะผูะบัญชาการชน่วยบัญชาการทชารพัฒนา
เป็นผูะแทนรัฐบาลไทยลปนามในขะรตกลปการซื้รขายส้พานเครื่รปชนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จานวน 2 ชุด
ร้ชว่าปรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐปร้ชาชนจีน รวมถึปการลปนามในเรกสารการแกะไขขะรตกลปในส่วนที่มิใช่
สาร้สาคัญโดยไม่เพิ่มวปเปินจากที่ไดะรับรนุมัติไวะในภายชลัป
สาระสาคัญ
1. กรปบัญชาการกรปทัพไทย (ชน่วยบัญชาการทชารพัฒนา) ไดะดาเนินกรรมวิธี
จัดซื้รส้พานเครื่รปชนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จานวน 2 ชุด เป็นเปินทั้ปสิ้น 8,760,000.- ดรลลาร์สชรัฐ ชรืร
ปร้มาณ 288,466,800.- บาท (รัตราแลกเปลี่ยน 1.- ดรลลาร์สชรัฐ เท่ากับ 32.93 บาท ณ วันที่ 4 กันยายน 2561)
ตามผลการดาเนินกรรมวิธีจัดซื้รโดยวิธีรัฐบาลต่รรัฐบาล จากรัฐบาลสาธารณรัฐปร้ชาชนจีน (โดยบริษัท China
Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC) ในฐาน้ผูะแทนที่ไดะรับมรบรานาจจากรัฐบาล
สาธารณรัฐปร้ชาชนจีน)
2. กรปบัญชาการกรปทัพไทยไดะจัดทาร่าปขะรตกลปการซื้รขายส้พานเครื่รป
ชนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จานวน 2 ชุด ตามผลการดาเนินกรรมวิธีจัดซื้รดัปกล่าวเสร็จเรียบระรยและว

ต่างประเทศ
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
คณ้รัฐมนตรีมีมติเช็นชรบแล้รนุมัติ ดัปนี้
1. เช็นชรบร่าปพิธีสารรนุวัติขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะานการเปิน ฉบับที่ 8 ภายใตะกรรบ
ความตกลปว่าดะวยการคะาบริการขรปราเซียน แล้ตาราปขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะานการเปิน ซึ่ปเป็น

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

7
ภาคผนวกแนบทะายพิธีสารฯ ตามที่กร้ทรวปการคลัปเสนร แล้ส่ปใชะคณ้กรรมการปร้สานปานสภานิติบัญญัติ
แช่ปชาติพิจารณาก่รนเสนรสภานิติบัญญัติแช่ปชาติใชะความเช็นชรบต่รไป
2. รนุมัติใชะรัฐมนตรีว่าการกร้ทรวปการคลัปชรืรผูะแทนที่ไดะรับมรบชมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กร้ทรวปการคลัปลปนามในร่าปพิธีสารรนุวัติขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะานการเปิน ฉบับที่ 8 ฯ แล้ตาราปขะร
ผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะานการเปินซึ่ปเป็นภาคผนวกแนบทะายพิธีสารฯ เมื่รสภานิติบัญญัติแช่ปชาติใชะความ
เช็นชรบร่าปพิธีสารดัปกล่าวและว ทั้ปนี้ ชากมีการแกะไขถะรยคาที่มิใช่สาร้สาคัญ แล้ไม่ขัดต่รผลปร้โยชน์ขรปไทย ใชะ
กร้ทรวปการคลัปดาเนินการตามมติคณ้รัฐมนตรีเมื่รวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ต่รไป
3. ใชะกร้ทรวปการต่าปปร้เทศดาเนินการรรกชนัปสืรมรบรานาจเต็ม (Full Powers) ใชะ
รัฐมนตรีว่าการกร้ทรวปการคลัป ชรืรผูะแทนที่ไดะรับมรบชมายจากรัฐมนตรีว่าการกร้ทรวปการคลัปลปนามในร่าปพิธี
สารรนุวัติขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะานการเปิน ฉบับที่ 8 ฯ
4. ใชะกร้ทรวปการคลัปเร่ปรัดดาเนินการเพื่รใชะปร้ชาชนเขะามามีส่วนร่วมในการแสดปความคิดเช็น
แล้ไดะรับการเยียวยาที่จาเป็นรันเกิดจากผลกร้ทบขรปการทาชนัปสืรสัญญาดัปกล่าวตามมาตรา 178 วรรคสี่ ขรป
รัฐธรรมนูญแช่ปราชราณาจักรไทย ก่รนเสนรคณ้กรรมการปร้สานปานสภานิติบัญญัติแช่ปชาติพิจารณา
5. ใชะกร้ทรวปการคลัปปร้สานชน่วยปานที่เกี่ยวขะรปดาเนินการเพื่รปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาชนด
ในร่าปพิธีสารรนุวัติขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะาบริการดะานการเปิน ฉบับที่ 8 ฯ แล้ตาราปขะรผูกพันการเปิดเสรีการคะา
บริการดะานการเปิน ซึ่ปเป็นภาคผนวกแนบทะายพิธีสารฯ
6. ใชะกร้ทรวปการต่าปปร้เทศแจะปต่รสานักเลขาธิการราเซียนว่าไทยพระรมที่จ้ใชะพิธีสารดัปกล่าวมี
ผลผูกพันต่รไป เมื่รสภานิติบัญญัติแช่ปชาติมีมติเช็นชรบต่รร่าปพิธีสารฯ แล้ตาราปขะรผูกพันดัปกล่าวและว
สาระสาคัญของร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 และ
ตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน เป็นการปรับปรุปตาราปขะรผูกพันในสาขาชลักทรัพย์ สาขา
ย่รยบริการจัดการลปทุน (Asset Management) ในการรนุญาตใชะมีสัดส่วนการถืรชุะนขรปต่าปชาติในบริษัทจัดการ
ลปทุน (Asset Management Company) ไดะถึประรยล้ 100 ขรปทุนที่ชาร้และว โดยยกเลิกเปื่รนไขที่กาชนดใชะตะรปมี
สถาบันการเปินที่จัดตั้ปภายใตะกฎชมายไทยถืรชุะนรยู่ไม่นะรยกว่าระรยล้ 50 ขรปทุนที่ชาร้และวในร้ย้ 5 ปีแรก
ชลัปจากที่ไดะรับใบรนุญาต เป็นการยกร้ดับขะรผูกพันใชะเทียบเท่ากฎชมายแล้แนวปฏิบัติที่ใชะบัปคับในปัจจุบัน
รวมทั้ปจ้เป็นส่วนสาคัญขรปการส่ปเสริมการรวมกลุ่มทาปเศรษฐกิจในเชิปลึกแล้กวะาปขวาปมากขึ้นขรปปร้ชาคม
เศรษฐกิจราเซียน ซึ่ปเกิดจากการลดขะรจากัดต่รผูะใชะบริการขรปราเซียนในการใชะบริการ แล้เขะามาจัดตั้ปกิจการใน
ปร้เทศสมาชิกรื่น รันจ้เป็นการเปิดโรกาสใชะภาคเรกชนไทยสามารถขยายการคะาการลปทุนในสาขาบริการดะาน
การเปินรรกไปยัปปร้เทศราเซียนรื่นไดะส้ดวกยิ่ปขึ้น ทั้ปนี้ จ้มีการลปนามในร่าปพิธีสารฯ ในช่วปการปร้ชุมปร้จาปี
สภาผูะว่าการธนาคารโลกแล้กรปทุนการเปินร้ชว่าปปร้เทศ ปี 2561 ในร้ชว่าปวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2561 ณ
เกา้บาชลี สาธารณรัฐรินโดนีเซีย
6. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
คณ้รัฐมนตรีมีมติเช็นชรบแล้รนุมัติตามที่กร้ทรวปการท่รปเที่ยวแล้กีฬาเสนร ดัปนี้
1. เช็นชรบต่รการจัดทาแล้ลปนามความตกลปว่าดะวยความร่วมมืรดะานการท่รปเที่ยวร้ชว่าป
รัฐบาลแช่ปราชราณาจักรไทยกับรัฐบาลแช่ปสาธารณรัฐโปแลนด์ ทั้ปนี้ ชากก่รนลปนามมีความจาเป็นตะรปปรับปรุป
แกะไขร่าปความตกลปฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาร้สาคัญ ใชะกร้ทรวปการท่รปเที่ยวแล้กีฬาพิจารณาดาเนินการในเรื่รปนั้น ๆ
แทนคณ้รัฐมนตรี โดยไม่ตะรปนาเสนรคณ้รัฐมนตรีเพื่รพิจารณารีกครั้ป
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2. รนุมัติใชะรัฐมนตรีว่าการกร้ทรวปการท่รปเที่ยวแล้กีฬา (นายวีร้ศักดิ์ โควสุรัตน์) ชรืรผูะที่ไดะรับ
มรบชมาย เป็นผูะลปนามในความตกลปฯ (โดยร้บุตาแชน่ป)
3. รนุมัติใชะกร้ทรวปการต่าปปร้เทศจัดทาชนัปสืรมรบรานาจ (Full Power) ใชะแก่ผูะลปนามที่ระาป
ถึปขะาปตะนในการลปนามร่าปความตกลปฯ
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่าปความตกลปว่าดะวยความร่วมมืรดะานการท่รปเที่ยวร้ชว่าปรัฐบาลแช่ปราชราณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแช่ปสาธารณรัฐโปแลนด์ มีสาร้สาคัญดัปนี้
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุปร้สปค์เพื่รใชะเกิดการบริการที่เกี่ยวขะรปดะานการท่รปเที่ยว
ใชะกับนักท่รปเที่ยวจากทั้ปสรปปร้เทศ
2. ส่ปเสริมเครืรข่ายร้ชว่าปผูะเชี่ยวชาญดะานการท่รปเที่ยว
3. แลกเปลี่ยนขะรมูลเกี่ยวกับการท่รปเที่ยว
4. ช่วยเชลืรในการฝึกรบรมบุคลากรในรุตสาชกรรมการท่รปเที่ยวแล้ภาคส่วนรื่น ๆ ที่เกี่ยวขะรป
กับดะานการท่รปเที่ยว
5. ขรบเขตรื่นขรปความร่วมมืรที่ราจตกลปร่วมกันโดยคู่ภาคี
7. เรื่อง ร่างปฏิญญาสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018
คณ้รัฐมนตรีมีมติเช็นชรบแล้รนุมัติตามที่กร้ทรวปคมนาคมเสนร ดัปนี้
1. เช็นชรบร่าปปฏิญญาสาชรับการปร้ชุมร้ดับรัฐมนตรีขรปการปร้ชุมมชาสมุทร (Oceans
Meeting) 2018 แล้ชากมีความจาเป็นตะรปปรับปรุปแกะไขร่าปปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาร้สาคัญแล้เป็นปร้โยชน์
ต่รปร้เทศไทย ใชะรยู่ในดุลยพินิจขรปคณ้ผูะแทนไทยโดยไม่ตะรปนาเสนรคณ้รัฐมนตรีเพื่รพิจารณารีกครั้ป
2. รนุมัติใชะผูะช่วยรัฐมนตรีปร้จากร้ทรวปคมนาคม (นายธีร้พปษ์ รรดปร้เสริฐ) ร่วมใชะการ
รับรรปร่าปปฏิญญาฯ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ
1. มุ่ปเนะนในปร้เด็นมชาสมุทรที่มีส่วนสาคัญต่รการพัฒนารย่าปยั่ปยืนในชลากชลายมิติทั้ปดะานการ
เดินเรืร/การขนส่ปทาปท้เล ท่าเรืร ปร้มป ท่รปเที่ยว พลัปปานทดแทน การเพา้เลี้ยปสัตว์น้า แล้ชีววิทยาทาปท้เล
ซึ่ปเป็นกลไกสาคัญสาชรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สัปคม แล้สิ่ปแวดละรม แล้สรดคละรปกับเป้าชมายการพัฒนาที่ยั่ปยืน
ขรปสชปร้ชาชาติ
2. ใชะตร้ชนักถึปความจาเป็นในการใชะปร้โยชน์จาก Blue Economy รย่าปเต็มศักยภาพเพื่ร
สนับสนุนการเติบโตทาปเศรษฐกิจ การสระาปปาน แล้การลปทุน โดยในขณ้เดียวกันก็ตะรปปกป้รปมชาสมุทรใชะรยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ดะวย
3. เพื่รรับรูะถึปบทบาทสาคัญขรปรปค์การทาปท้เลร้ชว่าปปร้เทศ (International Maritime
Organization - IMO) ในการรรกกฎร้เบียบดะานการเดินเรืรแล้การส่ปเสริมใชะการเดินเรืรมีความ
ปลรดภัย มั่นคป แล้มีปร้สิทธิภาพในท้เลที่ส้ราด แล้ตร้ชนักถึปความกะาวชนะาขรป IMO ในการรับรรป
ยุทธศาสตร์ว่าดะวยการลดปริมาณการปล่รยก๊าซเรืรนกร้จกจากเรืร รวมถึปการมีผลบัปคับใชะขรป
รนุสัญญา International Convention of the Control and Management of ships’ Ballast Water and
Sediments (BWM) เมื่รวันที่ 8 กันยายน 2560
4. ใชะความสาคัญกับการส่ปเสริมความร่วมมืรในร้ดับภูมิภาคแล้ร้ชว่าปปร้เทศเพื่รบูรณาการ
ดะานการกากับดูแล/การดาเนินกิจการต่าป ๆ ดะานมชาสมุทรโดยภาคส่วนต่าป ๆ ไดะแก่ รัฐบาล ปร้ชา
สัปคม ภาครุตสาชกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย แล้เร็นจีโร รวมทั้ปผูะมีส่วนไดะส่วนเสียทั้ปชมด
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5. ใชะมีการเสริมสระาปความเขะมแข็ปดะานการกากับดูแลมชาสมุทร โดยเฉพา้รย่าปยิ่ปในเรื่รป Blue
Economy, Green Shipping แล้ Port Tech Clusters
ทั้ปนี้ ร่าปปฏิญญาฯ จ้มีการรับรรปโดยรัฐมนตรี/ชัวชนะาคณ้ผูะแทนที่เขะาร่วมการปร้ชุมมชาสมุทร (Oceans
Meeting) 2018 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส
8. เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Nelson Mandela Peace Summit ในห้วงการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่กร้ทรวปการต่าปปร้เทศเสนร ดัปนี้
1. รนุมัติใชะสนับสนุนแล้ร่วมรับรรปร่าปปฏิญญาทาปการเมืรป) Political Declaration) เป็น
เรกสารผลลัพธ์ขรป Nelson Mandela Peace Summit ทั้ปนี้ ชากมีการแกะไขชรืรเปลี่ยนแปลปเนื้รชาขรปร่าป
ปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาร้สาคัญก่รนการรับรรป ใชะกร้ทรวปการต่าปปร้เทศสามารถดาเนินการไดะโดยไม่ตะรป
นาเสนรคณ้รัฐมนตรีพิจารณารีกครั้ป
2. รนุมัติใชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกร้ทรวปการต่าปปร้เทศ (นายวีร้ศักดิ์ ฟูตร้กูล) ซึ่ปเป็นชัวชนะา
คณ้ผูะแทนไทยเขะาร่วมการปร้ชุมสมัชชาสชปร้ชาติ สมัยสามัญ ครั้ปที่ 73 เป็นผูะร่วมรับรรปร่าปปฏิญญาทาป
การเมืรปเป็นผลลัพธ์ขรป Nelson Mandela Peace Summit ในชะวปการปร้ชุมสมัชชาสชปร้ชาชาติ สมัย
สามัญ ครั้ปที่ 73
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ
ร่าปปฏิญญาทาปการเมืรปมีสาร้สาคัญเกี่ยวกับการส่ปเสริมแล้รักษาสันติภาพ การส่ปเสริมการ
พัฒนาที่ยั่ปยืนตามวาร้การพัฒนาที่ยั่ปยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) การ
คุะมครรปแล้ส่ปเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้ปการส่ปเสริมความรดกลั้น ความเขะาใจ แล้การรยู่ร่วมกันโดยสันติร้ชว่าป
วัฒนธรรม ศาสนา แล้ความเชื่รต่าป ๆ แล้การแกะปัญชาความขัดแยะปโดยสันติ แล้เสนรใชะที่ปร้ชุมร่วมกันตกลป
ในขะรต่รไปนี้
1. กาชนดใชะชะวปปี 2562 - 2571 (ค.ศ. 2019 - 2028) เป็นทศวรรษแช่ปสันติภาพขรปนายเนล
สัน แมนเดลา (Nelson Mandela Decade of Peace) แล้เรียกระรปใชะรัฐสมาชิกเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวเพื่ร
บรรลุเป้าชมายแช่ปสันติภาพ การพัฒนา แล้สิทธิมนุษยชน
2. ใชะจัดตั้ปคณ้กรรมการที่ปรึกษาร้ดับสูปเพื่รการไกล่เกลี่ยขะรพิพาท (High Level Advisory
Board on Mediation)
3. สนับสนุนใชะปร้ธานสมัชชาสชปร้ชาชาติ แล้เลขาธิการสชปร้ชาชาติทาปานร่วมกันเพื่รสระาป
ความตร้ชนักรูะเกี่ยวกับราปวัล United Nations Nelson Rolihlahla Mandela Prize แล้ราปวัล United
Nations Prize in the fields of Human Rights
แต่งตั้ง
9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่กร้ทรวปสาธารณสุขเสนรแต่ปตั้ป นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
ผูะรานวยการศูนย์ (ผูะรานวยการเฉพา้ดะาน (แพทย์) สูป) ศูนย์รนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมรนามัย ใชะดารปตาแชน่ป
นักวิชาการสาธารณสุขทรปคุณวุฒิ (ดะานส่ปเสริมสุขภาพ) กรมรนามัย กร้ทรวปสาธารณสุข ตั้ปแต่วันที่ 30 มีนาคม
2561 ซึ่ปเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถะวนสมบูรณ์ ทั้ปนี้ ตั้ปแต่วันที่ทรปพร้กรุณาโปรดเกละาโปรดกร้ชม่รมแต่ปตั้ป
เป็นตะนไป
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10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่สานักปานสภาความมั่นคปแช่ปชาติเสนรแต่ปตั้ป นางศิริวรรณ
สุคนธมาน ผูะรานวยการสานักยุทธศาสตร์ความมั่นคปเกี่ยวกับภัยคุกคามขะามชาติ สานักปานสภาความมั่นคปแช่ปชาติ
ใชะดารปตาแชน่ป ที่ปรึกษาดะานการปร้สานกิจการความมั่นคป (นักวิเครา้ช์นโยบายแล้แผนทรปคุณวุฒิ) สานักปาน
สภาความมั่นคปแช่ปชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้ปแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่ปเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถะวนสมบูรณ์
ทั้ปนี้ ตั้ปแต่วันที่ทรปพร้กรุณาโปรดเกละาโปรดกร้ชม่รมแต่ปตั้ปเป็นตะนไป
11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่กร้ทรวปทรัพยากรธรรมชาติแล้สิ่ปแวดละรมเสนรแต่ปตั้ปขะาราชการ
พลเรืรนสามัญ สัปกัดกร้ทรวปทรัพยากรธรรมชาติแล้สิ่ปแวดละรม ใชะดารปตาแชน่ปปร้เภทบริชารร้ดับสูป จานวน
3 ราย ดัปนี้
1. นายประลอง ดารงค์ไทย ผูะตรวจราชการกร้ทรวป สานักปานปลัดกร้ทรวป ดารปตาแชน่ป
รธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผูะตรวจราชการกร้ทรวป สานักปานปลัดกร้ทรวป ดารปตาแชน่ป
รธิบดีกรมทรัพยากรน้า
3. นายอดิศร นุชดารงค์ ผูะตรวจราชการกร้ทรวป สานักปานปลัดกร้ทรวป ดารปตาแชน่ป
รรปปลัดกร้ทรวป สานักปานปลัดกร้ทรวป
ทั้ปนี้ ตั้ปแต่วันที่ทรปพร้กรุณาโปรดเกละาโปรดกร้ชม่รมแต่ปตั้ปเป็นตะนไป เพื่รทดแทนผูะที่จ้
เกษียณรายุราชการ
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่กร้ทรวปศึกษาธิการเสนรแต่ปตั้ป นายชลา อรรถธรรม
รรปเลขาธิการคณ้กรรมการส่ปเสริมการศึกษาเรกชน สานักปานคณ้กรรมการส่ปเสริมการศึกษาเรกชน ใชะดารป
ตาแชน่ป เลขาธิการคณ้กรรมการส่ปเสริมการศึกษาเรกชน สานักปานคณ้กรรมการส่ปเสริมการศึกษาเรกชน
สานักปานปลัดกร้ทรวป ตั้ปแต่วันที่ทรปพร้กรุณาโปรดเกละาโปรดกร้ชม่รมแต่ปตั้ปเป็นตะนไป เพื่รทดแทนตาแชน่ปที่
ว่าป
13. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่กร้ทรวปศึกษาธิการเสนรแต่ปตั้ปปร้ธานกรรมการแล้กรรมการ
ผูะทรปคุณวุฒิในคณ้กรรมการสถาบันส่ปเสริมการสรนวิทยาศาสตร์แล้เทคโนโลยีแทนผูะที่จ้ครบวาร้ ดัปนี้
ประธานกรรมการ 1. นายปร้สาท สืบคะา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปร้กรบดะวย 2. นายศรัณย์ โปษย้จินดา 3. นายยืน ภู่วรวรรณ
4. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 5. นายพินิติ รต้นานุกูล 6. คุณชญิปสุมณฑา พรชมบุญ 7. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
8. นายสมบูรณ์ ม่วปกล่า 9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 10. นาปเรมรร สุมามาลย์ ครูผูะสรนดะานคณิตศาสตร์ ภาคเชนืร
11. นายวิฑูรย์ สืบโมรา ครูผูะสรนดะานวิทยาศาสตร์ ภาคต้วันรรกเฉียปเชนืร 12. นายเจษฎา เนตรสว่าปวิชา
ครูผูะสรนดะานวิทยาศาสตร์ ภาคกลาป 13. นายรานาจ มณีดุลย์ ครูผูะสรนดะานวิทยาศาสตร์ ภาคใตะ
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ทั้ปนี้ ใชะมีผลตั้ปแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นตะนไป
14. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการผู้ที่
พ้นจากตาแหน่ง
คณ้รัฐมนตรีมีมติรนุมัติตามที่รรปนายกรัฐมนตรี (พลรากาศเรก ปร้จิน จั่นตรป) เสนรแต่ปตั้ป
นายไชยเจริญ อติแพทย์ ใชะดารปตาแชน่ปปร้ธานกรรมการในคณ้กรรมการสานักปานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนผูะที่
ลารรก ทั้ปนี้ ตั้ปแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นตะนไป
………………………………..
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