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  วันนี้ (10 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พรอมดวย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดรวมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 29 เรื่อง มีสวนสําคัญการบริหารจัดการกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 2 
เรื่อง  ดังนี้ เรื่องที ่10และ21 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ 
    ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
    การขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุดเพื่อใชอยูอาศัย สําหรับ 
    โครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี)  
  4.  เรื่อง   รางพระราชบัญญัติการกํากับดูแลผูใหบริการทางการเงิน  พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ 
    ประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม  
    พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  รางกฎหมายกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมปสรรพสามิต และเครื่องหมาย 
    แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ
    ของธนาคารพาณิชยไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. …. 
    และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
    ชุมชน พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่
    ตองหามสงออกและนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให 
    ถานไมที่สงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคาที่
    ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561) 
ดวยการสแกน QR Code 

 



 
 

 

�

 
  11.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและ 
    ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษ ี
    เกี่ยวกับสํานักงานใหญ)  
  12.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
    และรางพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชวยเหลือ
    ชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 
    ปงบประมาณ 2560 (งบกลาง) 
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผูอยูอาศัยเดิม  
    ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง  
    (พ.ศ. 2559 – 2567)  
  16.  เรื่อง  โครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซ้ือปจจัยการผลิต  
 

ตางประเทศ 
  17.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการจัดทํารางความตกลงทางเทคนิคระหวางกองทัพเรือกับ 
    กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรือ 
    พาณิชยที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  18.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
    เอเปคประจําป 2561  
  19.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจดานการสอบสวนอากาศยาน 
    ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณระหวางคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของ 
    อากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident   
    Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
  20.   เรื่อง  การเขารวมการประชุมกรุงลอนดอนวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย 
    (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)  
  21.   เรื่อง   การใหความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

แตงตั้ง 
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) 
  23.  เรื่อง  การแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการรางกฎหมายประจํา  
    (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการตางประเทศ) 
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  25.  เรื่อง  แตงตั้งผูแทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไข
    ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
  26.  เรื่อง  แตงตั้งผูแทนกองทัพอากาศเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานกังานการบิน
    พลเรือนแหงประเทศไทย 
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม  
  28.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
    เทคโนโลยีแหงชาติแทนตําแหนงที่วางลง 
  29.  เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

�

 
10. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและนํา
ผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดใหถานไมที่สงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสหพันธ
สาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคาที่ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและ
ยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดใหถานไมที่สงมา
จากหรือมีแหลงกําเนิดจากสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคาที่ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  พณ. เสนอวา  
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561) นั้น เปนการตออายุมาตรการลงโทษทาง
อาวุธและยุทโธปกรณตอสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และมาตรการหามนําเขาถานไมจากสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
   2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามขอมติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติตามขอ 25 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
ออกประกาศกระทรวงพาณิชยเพื่อตออายุมาตรการคว่ําบาตรตอสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียตามขอมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561  
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวมาเพื่อดําเนินการ  
  สาระสําคัญของรางประกาศ  
  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโปกรณเปนสินคาที่ตองหาม
สงออกไปสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดใหถานไมเปนสินคาที่ตองหามนําเขาจากสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  
   2. กําหนดบทนิยามคําวา “อาวุธและยุทโธปกรณ” และคําวา “ขอมติ” เพื่อใหเกิดความชัดเจนของ
หนวยงานที่ดําเนินการ  
  3. กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย และกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออก และนําผานไปยังสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย บุคคลหรือองคกรตามที่กําหนดไวในขอมติ (บุคคลและองคกรรวม 14 ราย เชน ABUBAKER, SHARIFF, 
AHMED, ฯลฯ) ยกเวนการสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติ 
รวมถึงคณะผูแทนใหความชวยเหลือของสหประชาชาติในสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย การสงออกหรือนําผานอาวุธ
และยุทโธปกรณตามที่รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียไดรองขอ ซึ่งไดแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติแลว                 
การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณเพื่อการพัฒนาหนวยงานดานความมั่นคงของสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณ เพื่อการพัฒนากองกําลังรักษาความมั่นคงแหงชาติของสหพันธ
สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแกประชาชนโซมาเลีย และ
การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณที่ไมเปนอันตรายรายแรงถึงแกชีวิต เพื่อนําไปใชในดานมนุษยธรรม  
  4. กําหนดใหถานไมที่สงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียเปนสินคา                    
ที่ตองหามนําเขาและนําผานมาในราชอาณาจักร  
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21.  เรื่อง  การใหความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหรองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ในฐานะ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยใหความเห็นชอบเอกสารรางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดาน
กฎระเบียบของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเอกสารรางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียน (The 
ASEAN Good Regulatory Practices (GRP) Core Principles)  ที่คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ใหความเห็นชอบ มีสาระไมกอใหเกิดพันธกรณภีายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศ และไมเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งจะไมมีการลงนามเอกสารดังกลาว โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
  รางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยพัฒนา
แนวปฏิบัติดานกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมความรวมมือดานกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่ง
หลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียนไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย แตองคกรรายสาขาและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการสําคัญเรื่อง GRP ของอาเซียน 
ประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ  
  (1) มีความชัดเจนของนโยบาย วัตถุประสงค และกรอบเชิงสถาบัน กฎระเบียบตองประกอบดวย
เหตุผลทางนโยบายที่มีความชัดเจน มีการระบุวัตถุประสงค นอกจากนั้น ตองมีการระบุหนาที่และความรับผิดชอบ
ของหนวยงานผูปฏิบัติและหนวยงานสนับสนุนที่เก่ียวของ รวมทั้งตองกําหนดและใหอํานาจการกํากับดูแลที่ชัดเจน
และเหมาะสมสําหรับหนวยงานผูปฏิบัติ รวมไปถึงการกําหนดความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  (2) สรางประโยชนโดยกอใหเกิดตนทุนและการบิดเบือนตลาดนอยที่สุด กฎระเบียบตองกอใหเกิด
ตนทุน ความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบตอทุกฝายที่เก่ียวของนอยที่สุด ทั้งนี้ ในบริบทของอาเซียนจะมุงเนนใหการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในภูมิภาคเกิดตนทุนนอยที่สุด 
  (3) มีความสอดคลอง โปรงใส และสามารถนําไปปฏิบัติได กฎระเบียบตองไมมีความซ้ําซอนหรือ
ขัดแยงกับกฎระเบียบที่ใชบังคับอยู ในบริบทของอาเซียน กฎระเบียบนั้นตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และพันธกรณีหรือขอริเริ่มของสาขาตาง ๆ และกฎระเบียบตองมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูใช
กฎระเบียบใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
  (4) สนับสนุนความรวมมือดานกฎระเบียบในภูมิภาค กฎระเบียบตองอาศัยความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลหรือการปรับประสานกฎเกณฑรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานผูกํากับดูแลกฎระเบียบและ
หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลนั้น รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ ในบริบทของอาเซียน จะอาศัยความรวมมือ
และการประสานงานระหวางองคกรรายสาขาหรือหนวยงานของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวของ 
  (5) สรางการมีสวนรวมระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีการวางแนวทางการสรางความรวมมือของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบในทุกข้ันตอนของกระบวนการออกกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนหลักความโปรงใส
และการมีสวนรวม 
  (6) มีการทบทวนความสอดคลอง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตองมีระบบประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกฎระเบียบหลังมีผลบังคับใชอยางสม่ําเสมอ และภายหลังการประเมินผลควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบตามความเหมาะสม เพื่อนําไปสูการยกระดับความสามารถทางการแขงขันของอาเซียน 
 


