
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    24   สิงหาคม  2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่..) พ.ศ. .....  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามคําว่า “พืช” โดยตัดถ้อยคําว่า ผึ้ง รังผึ้ง ออก และระบุความชัดเจนของ
จุลินทรีย์ทางด้านการเกษตรให้เป็นไปตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. ยกเลิกนิยามคําว่า “สิ่งต้องห้าม” “สิ่งกํากัด” และ “สิ่งไม่ต้องห้าม “โดยใช้นํายามคําว่า 
“สิ่งควบคุม” และ “สิ่งไม่ควบคุม” แทน  
  3. แก้ไขนิยามคําว่า “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ“  
และ “ใบรับรองสุขอนามัย” ให้รองรับหนังสือสําคัญที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตราประทับ เครื่องหมาย  
หรืออ่ืน ๆ   
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการ โดยเพ่ิมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช หรือผู้แทน และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือผู้แทน รวมท้ังแก้ไข
จาก ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น ผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้แทน 
และจาก ผู้อํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็น ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 7 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสทิธ ิ

ในที่ดินสาํหรบัแปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขการโอนที่ดินของกรมชลประทานเพือ่ใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทํา
เกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   และใหส้่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  แลว้
ดําเนินการต่อไปได้ 

สาระ... 
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                    สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง ดังน้ี 
                    1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับ
แปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....    
           1.1 กําหนดให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปแบบที่ดินจังหวัดเป็นผู้แจ้งขอดําเนินการออก
โฉลดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งทีดิ่นน้ันต้ังอยู่ 
                     1.2 กําหนดให้ในการรังวัดทําแผนที่ก่อนออกโฉนดที่ดินให้ผู้แทนกรมชลประทาน 
และหัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินของจังหวัดหรือผู้แทน  ร่วมนําทําการรังวัดปักหลักหมายเขตที่ดิน และลงช่ือใน
ฐานะผู้นําทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
                       1.3 กําหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีช่ือตามหลักฐานที่
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดแจ้ง  โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลม  
                       1.4 กรณีที่ดินของกรมชลประทานที่ได้มาตามพระราชบัญญติัจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ให้ออกโฉนดที่ดินน้ันในช่ือกรมชลประทานไปก่อนจนกว่าผู้มีสทิธิได้รับที่ดินที่ได้รับการ
คัดเลือกได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ จึงให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการให้ผู้มี
สิทธิมีช่ือในโฉนดที่ดินน้ัน  
                      1.5 กรณีที่ดินที่ผู้ครอบครองมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ให้ออกโฉนด
ที่ดินน้ันในช่ือกรมชลประทานไปก่อน จนกว่าผู้ครอบครองที่ดินจะไปดําเนินการพิสูจน์สิทธิต่อศาลยุติธรรมตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 จึงให้หัวหน้า
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการให้ผู้ครอบครองมีช่ือในโฉนดที่ดินน้ัน  
                     1.6 กรณีที่ดินที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีหลักฐานที่ดิน  แต่มีรายช่ือเป็นผู้ครอบครอง
ที่ดินตามมาตรา 24   แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ให้ออกโฉนดที่ดินน้ันในช่ือ
กรมชลประทานไปก่อน จนกว่าผู้ครอบครองที่ดินจะดําเนินการพิสูจน์การครอบครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรมที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตาม
ความในมาตรา 16 จึงให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการให้ผู้มีสทิธิมีช่ือในโฉนดที่ดินน้ัน 
               2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทาน 
เพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
                      2.1 กําหนดให้ที่ดินที่ผู้ครอบครองมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1)  
ให้ผู้ครอบครองที่ดินดําเนินการพิสูจน์สิทธิต่อศาลยุติธรรม  หากเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้กรม
ชลประทานโอนท่ีดินให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินต่อไป  
                       2.2 กําหนดให้ที่ดินที่ผู้ครอบครองไม่มีหลักฐานที่ดิน แต่มรีายช่ือเป็นผู้ครอบครอง
ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517  
หากผู้ครอบครองที่ดินได้พิสูจน์การครอบครองต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดว่าเป็นผู้ครอบครองและทํา
ประโยชน์อยู่ก่อนแล้วให้กรมชลประทานโอนท่ีดินให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินต่อไป  
                       2.3 กําหนดให้ที่ดินของกรมชลประทานที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558  นอกจาก 2.1 และ 2.2 เมื่อผู้มสีทิธิเช่าซื้อที่ดินที่ได้รับการคัดเลือกได้ปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อตามหลักเกณฑ์ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 แลว้ ให้กรมชลประทานโอนท่ีดินให้แก่เกษตรกร 
ผู้เช่าซื้อต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

วาระท่ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือ

แสดงสิทธิในท่ีดินสําหรับแปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โอนท่ีดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
จํานวน 2 ฉบับ

11 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                          วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559  
 
  วันน้ี (23 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   และ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ 
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี  
 

กฎหมาย 
    
   1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติการ   
    นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  .... รวม  2 ฉบับ 
   2.   เรื่อง   การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 
    เป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
    สําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ….) 
   3.   เรื่อง     ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   4.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
  5.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่..) พ.ศ. .....  
  6.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์าร 
    มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
  7.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสทิธิในที่ดิน
    สําหรับแปลงทีดิ่นในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทํา
    เกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ 
  8.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและ
    การออกใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  
    พ.ศ. ....       
   9.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือเกาะสมุย เขตจอดเรือเกาะสมุย และเขต 
    ควบคุมการเดินเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. 
  10.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ….  
    และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่อ 
    อายุใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และการรับ
    จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ 
  11.  เรื่อง   ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
    (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  12.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ – สงัคม 
   
    13.   เรื่อง   การเร่งรัดการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
    ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
    แก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 
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  14.   เรื่อง   แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ
    ปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559 
  15.   เรื่อง   การกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 
 

ต่างประเทศ 
   
  16.   เรื่อง   บันทึกความเข้าใจโครงการจัดต้ังศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุม่เสี่ยงใน
    ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา 
  17.   เรื่อง   การเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of  
    Information for Tax Purposes 
  18.   เรื่อง   การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรม
    และศิลปะ (AMCA) ครั้งที่ 7     
  19.      เรื่อง     ขอความเหน็ชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนา
    โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ฉบับใหม่ 
  20.      เรื่อง     การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
    การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง 
    สาธารณรัฐปานามา  
  21.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุม 
    คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 
  22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบทีจ่ะรับรองใน
    การประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ 5 
 

แต่งต้ัง 
   
   23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  24.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิและขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะ
    ครบเกษียณอายุราชการ (กระทรวงมหาดไทย)   
  25.  เรื่อง  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
    ระบบราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  26.   เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (นัก
    บริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
  28.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
    มั่นคงของมนุษย์)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  30. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
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  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    วัฒนธรรม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศ
    ไทย 
  35.  เรื่อง  การให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้า 
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร [Chief Executive Officer (CEO) และ Deputy Chief  
    Executive Officer (DCEO)] ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซยี  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ  
 *************************   
 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  
 

กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  .... รวม  2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2  ฉบับ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และใหส้่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
   2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ    
   3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติฯ 2  ฉบับ  มีดังน้ี 
   1. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ พ.ศ. ....  
    1.1   กําหนดนิยามคําว่า  ” เขตเศรษฐกิจพิเศษ “หมายถึง เขตพ้ืนที่เฉพาะที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด เพ่ือให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอันจําเป็นและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ในเขตพ้ืนที่น้ัน รวมทั้งใหส้ิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การค้า การบริการ 
หรือบริการอ่ืนใด ที่ประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่น้ัน 
    1.2   กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่
เสนอแนะคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย ประกาศกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ติดตามและประเมินผล  
ออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองต่าง ๆ  
    1.3   ในการกําหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมกีารศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ แลว้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้กํากับดูแลและประสานงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บท และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้
มีศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการ หรืออยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีที่พ้ืนที่น้ันมี
นิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเป็นการเฉพาะก็ได้ 
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    1.4 คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหรือผู้อาศัยใน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งได้รับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ การยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษี การนําคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นต้น 
    1.5 กําหนดให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามร่างพระราชบัญญัติน้ี 
   2. ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
  เดิมมีแนวทางที่จะยกเลิกพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522   
แล้วนํามาบัญญัติรวมไว้ในร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ฉบับที่ อก. ขอถอนไปจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตร ี(29 มีนาคม 2559) ซึ่งปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมเองอยู่แล้ว  10 แห่ง และร่วมดําเนินการกับภาคเอกชนอยู่อีก 45  แห่ง สมควรให ้กนอ. ดําเนินการต่อไป
ได้ ประกอบกับ กนอ. เป็นองค์กรที่สามารถเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลือ่นเขตเศรษฐกิจต่อไปได้ด้วยการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรม โดยใช้พ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบาทและอํานาจหน้าที่ของ กนอ.  
เสียในคราวเดียวกันเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 
.... โดยมีประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติม สรุปได้ดังน้ี  
     2.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของ กนอ .ให้ดําเนินกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากย่ิงขึ้น เช่น ดําเนินกิจการท่าเรืออุตสาหกรรม จัดต้ังบริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชน
จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องต่อเน่ืองกับกิจการของ กนอ. เป็นต้น 
    2.2  กําหนดให้ กนอ .มีอํานาจอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย จากเดิมที่มอียู่  3 ฉบับ เป็น  9 
ฉบับ เพ่ือให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมสอดคล้องกับบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) 
    2.3 กรณีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการพาณิชยกรรมได้รับอนุญาตให้ถอื
กรรมสิทธ์ิในทีดิ่นในนิคมอุตสาหกรรม และเป็นคนต่างด้าวเมื่อเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อ่ืนหากเป็นการ
จําหน่ายที่ดินที่ได้รับกรรมสทิธ์ิและส่วนควบให้ กนอ. คิดราคาที่ผู้ประกอบการน้ันซื้อมา และให้ใช้ในกรณีอาคารชุด
ด้วยโดยอนุโลม 
    2.4 กําหนดให้การนําของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไป
ในเขตประกอบการเสรีเพ่ือพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นไม่อยู่
ภายในบังคับของกฎหมาย ในส่วนที่เก่ียวกับการควบคุมการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเก่ียวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
การประทับตราหรือเคร่ืองหมายใด ๆ  
 
2.  เรื่อง การจัดต้ังกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่าง
พระราชบญัญติัการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาํหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ….) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสําหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ โดยให้เพ่ิมเติม
หลักการ เก่ียวกับการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกรณีได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลรัษฎากรตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
   1. กําหนดให้มคีณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดทํา
แผนเก่ียวกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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   2. กําหนดให้มคีณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจามีหน้าที่ดําเนินการสรรหาและเจรจากับผู้ประกอบ
กิจการเพ่ือให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกรอบแนวทางในการสรรหาและเจรจาที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
   3. กําหนดให้ผูไ้ด้รับการส่งเสริมอาจได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ซึ่ง
การอนุมัติให้สทิธิและประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย และอาจกําหนดให้ผู้ได้รับ
การส่งเสริมแต่ละรายได้รับสิทธิและประโยชน์แตกต่างกันได้ โดยให้พิจารณาจากความจําเป็น ความคุ้มค่า และ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
   4. กําหนดให้ผูไ้ด้รับการส่งเสริมอาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน และกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมนําผลขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
เวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบ
ห้าปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ 
   5. กําหนดให้เงินปันผลจากกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ข้อ 4 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลน้ัน 
   6. กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายอาจพิจารณาให้เงินสนับสนุนจากกองทุนแก่ผู้ได้รบัการส่งเสริม
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจยัและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ได้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาให้เงินสนับสนุนให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
   7. กําหนดให้มกีองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล เงินหรือทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาคหรือ
มอบให้แก่กองทุน เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน และดอกผลหรอืผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ของกองทุน โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ โดยให้เพ่ิมเติมหลักการเก่ียวกับการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุน
สุทธิของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กรณีได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ประมวลรัษฎากรตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญติัแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520  ดังน้ี 
  1. กําหนดให้กรรมการหรือทีป่รึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
แล้วสามารถอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปได้จนกว่ากรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
  2. กําหนดให้คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุจัดให้มีการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนอย่างน้อย
ทุกสี่ปี โดยใหบุ้คคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ และเปิดเผยรายงานการประเมินผลใหป้ระชาชนทราบ โดยการ
ประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศได้รับจาก
การส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุน  
  3. กําหนดให้สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถมอบหมายให้บุคคลใดเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม และประเมนิผลกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดทํารายงานผลการดําเนินการแทน
สํานักงานได้ 
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  4. ยกเลิกการส่งเสริมกิจการผลิตเพ่ือส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศยกเลิกเง่ือนไขที่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมต้องปฏิบัติในเรื่องปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศที่จะต้องใช้และการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลติ
หรือประกอบ และยกเลิกสิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมกรณีการอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินในการเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทีผู่้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบ 
  5. กําหนดให้คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสําหรับของที่ผู้ได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการทดสอบที่เก่ียวข้อง  
  6. กําหนดให้ผูไ้ด้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจยัและพัฒนา 
  7. กําหนดให้ผูไ้ด้รับการส่งเสริมซึ่งไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถหักเงินที่
ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากกําไรสุทธิได้ 
  8. กําหนดให้ผูไ้ด้รับการส่งเสริมได้รับลดหน่อยภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิได้จากการ
ลงทุนแทนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือเพ่ิมสิทธิและประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  9. กําหนดขยายระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมที่ได้จ่ายภายหลังพ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลน้ันเป็นเวลาหกเดือน 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และรับทราบแผนการเสนอร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดให้อํานาจอธิบดีในการออกระเบียบ การตีความประเภทสินค้าและบริการตามบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต รวมถึงกําหนดให้อํานาจอธิบดีในการเข้าไปหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตเขา้ไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือทําการตรวจค้น ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับหรอื
สันนิษฐานว่าเก่ียวกับภาษีที่จะต้องเสียได้ทั่วราชอาณาจักร  
    2. กําหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผูอ่ื้นที่
พระราชบัญญัติน้ีกําหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสยีภาษี มีหน้าทีเ่สียภาษีตามมูลค่า หรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ 
หรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการน้ัน ตามอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
รวมทั้งมีหน้าทีย่ื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
   3. กําหนดระยะเวลา วิธีการ และสถานที่ในการย่ืนแบบรายการภาษี   และการชําระภาษีในกรณี
ต่าง ๆ   
    4. กําหนดให้อํานาจรัฐมนตรีในการประกาศสินค้าที่เสียภาษีโดยการใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
และการขออนุญาตผลิตและนําเข้าเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
   5. กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติน้ี 
และกําหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าสามารถวางประกันค่าภาษีได้ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับจํานวนเงิน
ภาษีที่ต้องชําระ  
  6. กําหนดให้ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  
  7. กําหนดให้รฐัมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีตาม
บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต รวมถึงกําหนดบทบัญญติัเก่ียวกับการยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืน
ภาษีในกรณีอ่ืน ๆ  
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    8. กําหนดให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
สถานประกอบการหรือสถานบริการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามกฎหมาย ค้นสถานทีห่รือ
ยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด หรือมีสนิค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ มี
หนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนที่จําเป็นมาประกอบการ
พิจารณาได้ รวมถึงกําหนดให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดหรืออายัดสินค้า บัญชี เอกสาร ยานพาหนะหรือสิ่ง
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน 
และการดําเนินคดี  
   9. กําหนดให้อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบสําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดที่มี
โทษปรับหรือโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบสําหรับความผิดที่
มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน โดยเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมท้ังให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ 
ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีได้โดยมิต้องขออํานาจศาลเพ่ือชําระภาษีที่ค้าง  
   10. กําหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเบ้ียปรับในกรณีที่มิได้ย่ืนแบบรายการภาษีและไม่ชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา กรณีที่ได้ย่ืนแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป  
   11. กําหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีมีหน้าที่เสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วน
ท้องถิ่นสําหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตส่งมอบเงินภาษีที่เก็บเพ่ิมขึ้นดังกล่าวให้แก่กระทรวงมหาดไทย โดยหักค่าใช้จ่าย
ไว้ร้อยละห้าของเงินภาษีที่เก็บเพ่ิมขึ้น  
   12. กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสรุาไว้ใน
ครอบครอง การนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การขายสรุา การเพาะปลูกต้นยาสูบ การซื้อใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยา 
การผลิตยาสูบ การนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ การขายครอบครองยาสูบ 
การผลิตไพ่ การนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร และการขายไพ่  
   13. กําหนดความผิดและโทษสําหรับการกระทําความผิดหรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใน
กรณีต่าง ๆ รวมถึงกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับเคร่ืองมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ สินค้าหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งบุคคลได้ใช้ใน
การกระทําความผิดหรือมีไว้เป็นความผิด และกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  
    14. กําหนดให้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าการดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ันจะเสร็จสิ้นไป รวมถึงกําหนดให้ใบทะเบียน
สรรพสามิตและใบอนุญาตเดิมให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้นําเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาต ย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต
หรือขอรับใบอนุญาตใหม่ ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
   15. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมการควบคุมการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต  
   16. กําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคา่หรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่..) พ.ศ. .....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามคําว่า “พืช” โดยตัดถ้อยคําว่า ผึ้ง รังผึ้ง ออก และระบุความชัดเจนของ
จุลินทรีย์ทางด้านการเกษตรให้เป็นไปตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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   2. ยกเลิกนิยามคําว่า “สิ่งต้องห้าม” “สิ่งกํากัด” และ “สิ่งไม่ต้องห้าม “โดยใช้นํายามคําว่า “สิ่ง
ควบคุม” และ “สิ่งไม่ควบคุม” แทน  
  3. แก้ไขนิยามคําว่า “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งต่อ “และ 
“ใบรับรองสุขอนามัย” ให้รองรับหนังสือสําคัญที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตราประทับ เครื่องหมาย หรืออ่ืน ๆ   
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการ  โดยเพ่ิมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
หรือผู้แทน  และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือผู้แทน  รวมทั้งแก้ไขจาก ผู้ว่าการ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น ผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้แทน และจาก ผู้อํานวยการ
กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็น ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลงัร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และคณุสมบัติของคณะกรรมการ ผู้อํานวยการ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ ศ.ศ.ป. รวมทั้งระบบประเมินผล การบัญชี การตรวจสอบภายในของ ศ.ศ.ป. เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์การมหาชน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
  1. แก้ไขช่ือคณะกรรมการ จากเดิม “คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ” 
เป็น “คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ” เพ่ือให้สอดคล้องกับบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ”  
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม “คณะกรรมการบริหาร” มาเป็น “คณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน” 
  2. ปรับลดจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งลงและเพ่ิมเติมให้มีกรรมการผูแ้ทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
จํานวนสี่คน เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องมีกรรมการไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  3. กําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่า
สามแห่งไม่ได้ 
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ครอบคลุมถึงการแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการโดยกําหนดให้ผู้อํานวยการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที่กําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ และไม่เป็นผูม้ีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทาํกับศูนย์ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของศูนย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกําหนดให้กรณีผูอํ้านวยการมีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ใหถ้ือว่า
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์เหมาะกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน รวมท้ังกําหนดให้กรณีเจ้าหน้าที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ใหถ้ือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
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  7. กําหนดให้ผูต้รวจสอบภายในรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการ 
ตลอดจนการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้
ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอใหค้ณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน  
จึงดําเนินการได้ 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธใินที่ดินสําหรับแปลงท่ีดิน 
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนที่ดิน 
ของกรมชลประทานเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิ่นสําหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
                    สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง ดังนี ้
                    1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสาํหรบั
แปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....    
           1.1 กําหนดให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปแบบที่ดินจังหวัดเป็นผู้แจ้งขอดําเนินการออกโฉลด
ที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ 
                     1.2 กําหนดให้ในการรังวัดทําแผนที่ก่อนออกโฉนดที่ดินให้ผู้แทนกรมชลประทาน และ
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินของจังหวัดหรือผู้แทน  ร่วมนําทําการรังวัดปักหลักหมายเขตที่ดิน และลงช่ือในฐานะผู้นํา
ทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
                       1.3 กําหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีช่ือตามหลักฐานที่
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดแจ้ง  โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลม  
                       1.4 กรณีที่ดินของกรมชลประทานที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2558 ใหอ้อกโฉนดที่ดินน้ันในช่ือกรมชลประทานไปก่อนจนกว่าผู้มีสทิธิได้รับที่ดินที่ได้รับการคัดเลือกได้ปฏิบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ จึงให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการให้ผู้มีสทิธิมีช่ือในโฉนดที่ดินน้ัน  
                      1.5 กรณีที่ดินที่ผู้ครอบครองมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ให้ออกโฉนดทีดิ่น
น้ันในช่ือกรมชลประทานไปก่อน จนกว่าผู้ครอบครองที่ดินจะไปดําเนินการพิสูจน์สิทธิต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 จึงใหห้ัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดดําเนินการให้ผู้ครอบครองมีช่ือในโฉนดที่ดินน้ัน  
                     1.6 กรณีที่ดินที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีหลักฐานที่ดิน  แต่มีรายช่ือเป็นผู้ครอบครองที่ดินตาม
มาตรา 24   แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ให้ออกโฉนดทีดิ่นน้ันในช่ือกรมชลประทาน
ไปก่อน จนกว่าผู้ครอบครองที่ดินจะดําเนินการพิสูจน์การครอบครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการโอนที่ดิน
ของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรมที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 16 จึงให้หัวหน้า
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการให้ผู้มีสิทธิมีช่ือในโฉนดที่ดินน้ัน 
               2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนทีดิ่นของกรมชลประทาน 
เพื่อใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
                      2.1 กําหนดให้ที่ดินที่ผู้ครอบครองมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1)  
ให้ผู้ครอบครองที่ดินดําเนินการพิสูจน์สิทธิต่อศาลยุติธรรม  หากเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้กรม
ชลประทานโอนที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินต่อไป  
                       2.2 กําหนดให้ที่ดินที่ผู้ครอบครองไม่มีหลักฐานที่ดิน แต่มรีายช่ือเป็นผู้ครอบครองที่ดิน 
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ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 หากผู้
ครอบครองที่ดินได้พิสูจน์การครอบครองต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดว่าเป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์อยู่
ก่อนแล้วให้กรมชลประทานโอนที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินต่อไป  
                       2.3 กําหนดให้ที่ดินของกรมชลประทานที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558  นอกจาก 2.1 และ 2.2 เมื่อผู้มสีทิธิเช่าซื้อที่ดินที่ได้รับการคัดเลือกได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาเช่าซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ  
จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 แล้ว ให้กรมชลประทานโอนที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เช่าซื้อต่อไป 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 
ให้ผลิต นําเขา้ หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  พ.ศ  ...  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบัความเห็นของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
   ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรอืส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  2 พ.ศ  .2552 ดังน้ี 
   1. ขยายระยะเวลาที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศสามารถนํายาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสําหรับใช้รักษาเฉพาะตัวในขณะเดินทางจากไม่เกิน 30  วัน 
เป็นไม่เกิน  90 วัน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเดินทางระหว่างประเทศ สนับสนุนการท่องเที่ยว
ของประเทศ และรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  ) Medical Hub) ของประเทศไทย 
     2. ปรับปรุงหลกัฐานหรือเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ย่ืนขอรับใบอนุญาตสําหรับผู้ป่วยที่เดินทางระหว่าง
ประเทศนํายาเสพติดให้โทษในประเภท  2 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสําหรับใช้รักษาเฉพาะตัวให้
เหมาะสม และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 
   3. เพ่ิมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบสั่งยาใหค้รอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพทันตกรรมด้วย เพ่ือประโยชน์
ต่อผู้ป่วย 
   4. ปรับปรุงวิธีการดําเนินการออกใบอนุญาต เพ่ือความสะดวกและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
   5. เพ่ิมช่องทางการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและรองรับ
นโยบายการเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ของ อย.  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรอืเกาะสมุย เขตจอดเรือเกาะสมุย และเขตควบคุมการเดินเรือเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือเกาะสมุย เขตจอดเรือเกาะสมุย 
และเขตควบคุมการเดินเรือเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้สง่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   คค. เสนอว่า  เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกิจกรรมทางน้ําหลากหลาย     
มีการคมนาคมขนส่งทางนํ้าหนาแน่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ําที่เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งกิจกรรมทางน้ํา   
ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยหากไม่มีมาตรการ
ความปลอดภัย การควบคุมดูแลการคมนาคมขนส่งทางนํ้า และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา อย่างมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางน้ําขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมได้ ทั้งน้ี ปรากฏว่าเขตจอดเรือ
ตามกฎกระทรวงกําหนดเขตจอดเรือเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558 ไมเ่พียงพอและไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการจัดระเบียบการจราจร การวางระบบการขนส่งทางนํ้า และการ
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ป้องกันอุบัติภัยทางนํ้า ให้ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลในพ้ืนที่เป็นไปอย่างราบรื่นต่อเน่ือง และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขนส่งสินคา้ทางทะเล ป้องกันและการควบคุมมลภาวะทางทะเล รวมทั้งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เห็นควรยกเลกิ
กฎกระทรวงกําหนดเขตจอดเรือเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558 และกําหนดเขตท่าเรือ 
เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นใหม่ 
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
       กําหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
ให้เป็นไปตามพิกัดอ้างอิงในระบบแผนที่ทีก่รมเจ้าท่าใช้อยู่ในปัจจุบัน (WGS84) เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กิจกรรมการขนส่งทางนํ้าที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน 
 
10. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รบัจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. …. และรา่งกฎกระทรวงว่า
ด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนญุาตประกอบการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร และการรบัจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพเิศษ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ 
       คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด
คน พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการ
อนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้  
      สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. …. 
      ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
    1.1 กําหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สําเร็จรูปจากโรงงานหรือเป็นรถที่มีอายุการใช้
งานไม่เกินสองปี นับแต่วันที่จดทะเบียนคร้ังแรก และมลีักษณะตามท่ีกําหนดและต้องไม่ติดต้ังระบบป้องกันการเปิด
ประตูจากภายในรถ และกระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถ
มองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน 
     1.2 กําหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีและใช้เครื่องอุปกรณ์และเคร่ืองหมาย ได้แก่ มาตรค่า
โดยสาร เครื่องสื่อสารตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning 
Systems : GPS) และเคร่ืองหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างและเคร่ืองหมายแสดงสถานะการให้บริการ เช่น ว่าง - 
ไม่ว่าง หรืองดรับจ้าง ฯลฯ อาจมีและใช้เครือ่งอุปกรณ์สําหรับรถเพ่ือความปลอดภัยในการรับจ้าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้
บันทึกภาพภายในหรือภายนอกรถ ได้แก่ กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นต้น 
     1.3 กําหนดให้รถยนต์รับจ้างให้ใช้สีตามท่ีกําหนด และใหม้ีอายุการใช้งานได้ไม่เกินเก้าปีนับ
แต่วันที่รถยนต์น้ันจดทะเบียนคร้ังแรก 
     1.4 กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสาํหรับรถยนต์
รับจ้างและค่าบริการอ่ืน ดังน้ี 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร  1) ค่าจ้างบรรทุกคน ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 50 บาท และ
กิโลเมตรต่อ ๆ ไปไม่เกินกิโลเมตรละ 12 บาท ในกรณีที่ไมส่ามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรา
นาทีละไม่เกิน 3 บาท 2) ค่าบริการอ่ืน กรณีการจ้างโดยเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านสื่อกลางระหว่างผู้ขับรถและ
ผู้ใช้บริการกําหนดได้ไม่เกิน 50 บาท กรณกีารจ้างจากท่าอากาศยานหรือสถานที่ ที ่คค. ประกาศกําหนด โดยจอดรอ
คนโดยสาร ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะกําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท และกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษตามที่ คค. 
ประกาศกําหนด กําหนดได้ไม่เกิน 200 บาท 
  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  1) ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก
ไม่เกิน 100 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไปไมเ่กินกิโลเมตรละ 20 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคล่ือนที่หรอืเดินรถต่อไปได้
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ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกิน 5 บาท 2) ค่าบริการอ่ืน กรณีการจ้างโดยเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านสื่อกลาง
ระหว่างผู้ขับรถและผูใ้ช้บริการกําหนดได้ไม่เกิน 50 บาท กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานหรือสถานทีท่ี่ คค. ประกาศ
กําหนด โดยจอดรอคนโดยสาร ณ จุดที่ได้จดัไว้เป็นการเฉพาะกําหนดได้ไม่เกิน 150 บาท กรณีการจ้างในเวลา
กลางคืนตามที่ คค. ประกาศกําหนด กําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท และกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษตามที่ คค. 
ประกาศกําหนด กําหนดได้ไม่เกิน 200 บาท 
  2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรบัใบอนญุาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต
และการอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทกุคนโดยสาร และการรบัจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. ….  
ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
    2.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอตามแบบพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามทีกํ่าหนด ให้ผู้ย่ืนคําขอเสนอแผนธุรกิจการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทั้งน้ี ผู้ย่ืนคําขอต้องไม่เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต เว้นแต่ได้ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน หรือไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี และให้สามารถย่ืนคําขอได้ทุกจังหวัด 
    2.2 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนํารถมาจดทะเบียนไม่น้อยกว่าจํานวนรถขั้นตํ่าตามที่
กําหนด ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต สําหรับรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีอายุการ
ใช้งานได้ไม่เกินเก้าปีนับแต่วันที่รถยนต์น้ันจดทะเบียนครั้งแรก 
    2.3 กําหนดให้รถยนต์รับจ้างแบบพิเศษที่จะนํามาประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ต้องเป็นรถยนต์ใหม่สําเร็จรูปจากโรงงาน มีลักษณะตามท่ีกําหนด และต้องไม่ติดต้ังระบบป้องกันการเปิดประตูภายใน
รถ และกระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพ
ภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน 
    2.4 กําหนดให้รถยนต์รับจ้างแบบพิเศษต้องมีและใช้เคร่ืองอุปกรณ์และเครื่องหมาย ได้แก่ 
มาตรค่าโดยสารที่สามารถพิมพ์รายละเอียดค่าโดยสารหรือใบเสร็จรับเงิน เครื่องสื่อสารตามกฏหมายว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม เครือ่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning Systems : GPS) และเคร่ืองหมายแสดงการ
เป็นรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษและเครื่องหมายแสดงสถานะการให้บริการ เช่น ว่าง-ไม่ว่าง หรืองดรับจ้าง ฯลฯ อาจมี
และใช้เครื่องอุปกรณ์สําหรับรถเพ่ือความปลอดภัยในการรับจ้าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพภายในหรือภายนอกรถ 
ได้แก่ กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นต้น 
    2.5 กําหนดให้รถยนต์รับจ้างแบบพิเศษให้ใช้สีของตัวถังรถเป็นสีขาวหรือสีอ่ืนตามที่นาย
ทะเบียนกําหนด 
 
    2.6 กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสาํหรับรถยนต์
รับจ้างแบบพิเศษและค่าบริการอ่ืน ดังน้ี 
  ในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  1) ค่าจ้างบรรทุกคน
โดยสาร ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 200 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 30 บาท ในกรณีที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกิน 10 บาท 2) ค่าบริการอ่ืน กรณีการจ้างโดย
เรียกรถยนต์รับจ้างผ่านสื่อกลางระหว่างผู้ขับรถและผูใ้ช้บริการ กําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท กรณีการจ้างจากท่า
อากาศยานหรือสถานที่ที่ คค. ประกาศกําหนดโดยจอดรอคนโดยสาร ณ  จุดที่ได้จัดเอาไว้เป็นการเฉพาะ กําหนดได้
ไม่เกิน 200 บาท และกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษตามที่ คค. ประกาศกําหนด กําหนดได้ไม่เกิน 200 บาท 
    2.7 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีประกันความเสียหายประเภท 1 หรือประเภท 3 
สําหรับรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษทุกคัน โดยมีวงเงินความคุ้มครองตามที่กําหนด จัดให้มกีารติดอัตราค่าจ้างบรรทุกคน
โดยสารและอัตราค่าบริการอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารในรถไว้ให้ผู้โดยสารเห็นได้ชัดเจน และจัดให้
คนขับรถรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด เป็นต้น 
    2.8 กรณีปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี กําหนดให้นาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ตักเตือน หรือสั่งระงับการดําเนินการ
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เป็นการช่ัวคราว หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ สําหรับการต่ออายุใบอนุญาต การสิ้นสดุลงของใบอนุญาต และกรณี
ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 
 
11. เรื่อง รา่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใช้ขา้ราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ.  
  ปรับปรุงบัญชีท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 
2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

บัญชีกําหนดสายงานท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งทา้ยกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพล
เรือนสามัญได้รับเงนิประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 

และท่ีแก้ไขเพิม่เติม 

ร่างกฎ ก.พ. ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. สายงานการข่าว 
 ฯลฯ 
48. สายงานอุตุนิยมวิทยา 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. สายงานการข่าว 
 ฯลฯ 
48. สายงานอุตุนิยมวิทยา 
49. สายงานวิชาการสหกรณ ์

 
12. เรื่อง รา่งพระราชบญัญติัการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
เป็นการกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบการกํากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ อยู่ในฐานะผู้กําหนดนโยบาย (Policy Maker) และแบ่งโครงสร้างการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (Regulator) ออกเป็น 2 ส่วน คือ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทีจ่ัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และรฐัวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ และให้จัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมฐีานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่สว่นราชการ ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถอืหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจทีม่สีถานะเป็นบริษัท (จํานวน 12 บริษัท) โดยมีเป้าหมายในการบริหารรัฐวิสาหกิจในกลุม่น้ีให้มกีารลงทุน
ในเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับรฐัให้มีความมั่นคงและย่ังยืนในทางเศรษฐกิจ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
13. เรื่อง การเร่งรัดการดําเนินการเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2559 
   คณะรัฐมนตรมีีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลฯ ใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 ตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สํานักงาน ปปง.) เสนอ ดังน้ี  
   1. ให้รฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ประสานการดําเนินการ
เก่ียวกับออกกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่  
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    1.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
    1.2 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลีย่นเงิน (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. 
    1.3 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. 
   2. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. 
   3. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ประกาศกําหนดมาตรการในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากําไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทําความผิดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 
   4. ขอความร่วมมือสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสภาทนายความฯ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ
องค์กรให้ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 
 
14. เรื่อง แผนรองรบัการชว่ยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 
2559 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัย
โทษลดโทษปลอ่ยตัว ปี พ.ศ. 2559 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับไป
ดําเนินการภายหลังการปล่อยตัว 
   ยธ. เสนอว่า 
   1. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ประมาณ 8,000 คน พระราชทานอภัยโทษลดโทษ
ปล่อยตัว ประมาณ 5,000 คน และผู้ต้องกักขังได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวอีกประมาณ 1,500 คน ซึ่งผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ดังกล่าวจะต้องถูกปล่อยตัวตามเง่ือนไขของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559 กลับสู่สงัคม 
   2. เพ่ือให้สังคมมีความปลอดภัย เช่ือมั่นในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจน
เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในคร้ังน้ีดีย่ิงขึ้น จึงได้จัดทําแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) รับไปดําเนินการภายหลังปล่อยตัว 
   สาระสาํคญัของแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ 
   1. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวแก่ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้จัดอบรมให้แก่ผู้ต้องขังที่เหลือ
โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี ทุกคดี หลกัสูตรการอบรมมุ่งเน้น 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ ครองครัว และอาชีพ  
   2. การติดตามดูแลผู้ต้องขงัภายหลังที่ได้รบัการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559 
ดังน้ี  

ส่วนราชการ การดําเนินการ
มท. 1. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการมอบนโยบายให้นายอําเภอ/ท้องถิ่น จังหวัด 

อบต. อบจ. อปท. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ทุกแห่งดําเนินการ ติดตามดูแลช่วยเหลือให้
คําแนะนําผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ครอบครัว 
2. ดําเนินการจัดทําบัตรประชาชนให้ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ตาม MOU ที่ได้ดําเนินการร่วมกับ
กรมราชทัณฑ์ 
3. ประสาน อบต. อบจ. อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศร่วมดําเนินการติดตาม ดูแลหาแนวทางใน
การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และครอบครัว 
4. ประสานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่มีภูมลิําเนาในเขต กทม. 
5. ติดตามดูแลผู้พ้นโทษในเขต กทม.
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พม. การสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง ช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้พ้นโทษสูงอายุ  พิการ ทพุพลภาพ เอดส์ 
รวมทั้งผู้มีปัญหาความเดือดร้อนอ่ืน ๆ 

สธ. 1. ให้การดูแล รักษาผู้ป่วยทางจิตอย่างต่อเน่ือง
2. ประสานโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจําจังหวัด/อําเภอ ในการจ้างงานผู้พ้นโทษ 
3. ให้การรักษาผู้เจ็บป่วยทางกาย

ตช. 1. ติดตามสอดส่องผู้พ้นโทษ เพ่ือป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา
2. ดําเนินการส่งกลับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในคดีลักลอบเข้าเมือง 

รง. 1. ร่วมมือกับสาํนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ร่วมมือกับสาํนักงานกรมการจัดหางานเพ่ือทราบตําแหน่งงานว่างและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังทราบ

ยธ. (กรมคุม
ประพฤติ) 

ประสานสํานักงานคุมประพฤติในเขตพ้ืนที่สงเคราะห์ค่าพาหนะ

 
15. เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการดําเนนิการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการใหม้มีาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
ไปแล้วในราชการฝ่ายพลเรือนตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอและให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดําเนินการแก้ไข
กฎหมายของตนตามมาตรฐานดังกล่าว 
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
   สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า จากการหารือร่วมกันของผู้แทนองค์กรต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2559 ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญทีพ้่นจากราชการ 
ดังน้ี 
   1. กรณีการดําเนนิการทางวินัยตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ 
ชี้มูลความผิด ให้ดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติช้ี
มูลความผิด แม้ผู้น้ันจะพ้นจากราชการไปแล้ว โดยไม่นําเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกกล่าวหามาใช้บังคับ 
   2. กรณีทีห่น่วยงานต้นสงักัดดําเนนิการทางวินัยแก่ผู้ที่พน้จากราชการเอง 
    2.1 ความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาผู้ที่พ้นจากราชการว่ากระทําความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงต้องเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้น้ันมีสภาพขา้ราชการ 
    2.2 การกล่าวหาผู้ที่พ้นจากราชการว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะกระทําก่อนหรือ
หลังจากที่ผู้น้ันพ้นจากราชการก็ได้ 
    2.3 การสอบสวนทางวินัยจะต้องเร่ิมดําเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผูถู้กกล่าวหาพ้น
จากราชการ 
    2.4 หากดําเนินการทางวินัยแล้วผลปรากฏว่า ผู้ที่พ้นจากราชการกระทําความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ใหส้ั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากราชการ 
    2.5 กําหนดข้อยกเว้นว่า หากมีกรณีการเพิกถอนคําสั่งลงโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ
ศาลปกครอง องค์กรพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัย ให้
ดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษใหม่ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือมีมติ แล้วแต่กรณี 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง บนัทึกความเข้าใจโครงการจัดต้ังศูนย์แรกรบัเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัด
บันเตียเมียนเจย กัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
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   1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง 
ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้ กต. ดําเนินการได้โดยมิต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา 
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ เป็นการเน้นยํ้าถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการร่วม
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับกัมพูชา นําไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศ และ
เสริมสร้างบทบาทของไทยในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศกําลังพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งกําหนดรอบและความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์ฯ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา โดย
ให้การบําบัดฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม ผ่านการฝึกเพ่ือเสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีพ 
ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี 
  2. หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการฝ่ายไทยได้แก่ กต. (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
  3. รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ พัฒนาบุคลากรกัมพูชา และ
สนับสนุนอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
  4. รัฐบาลกัมพูชาจะอํานวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการของบุคลากรฝ่าย
ไทย รวมท้ังยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ ในการนําเคร่ืองมือและวัสดุเข้า-ออก สําหรับการก่อสร้างและการปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการ 
 
17. เรื่อง การเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ กค. (กรมสรรพากร) 
เร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่การประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของ 
แต่ละประเทศในการรองรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Peer Review) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อม
ดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การประเมินแล้วจะได้รับผลการประเมินในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีเสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 
(Global Forum) เป็นเวทีการประชุมและประเมินศักยภาพของประเทศสมาชิกโดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีตามมาตราฐานสากลขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา [Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECDI)] เพ่ือป้องกันการ
หลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ ขจัดอาชญากรรมทางภาษีข้ามชาติ และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ใน
ระบบภาษีของแต่ละประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 134 ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนสมคัรเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 
4 ประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร มาเลเซีย ฟิลิปินส์ และอินโดนีเซียในส่วนของประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้ารว่มเป็นสมาชิก 
เมื่อปี 2555 แต่เน่ืองจากอยู่ในช่วงประสบวิกฤตอุทกภัยซึ่งต้องได้รับฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วนประกอบกับต้องเตรียมการ
ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีตามแนวปฏิบัติของมาตราฐานสากล จึงยัง
ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ 
  2. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก Global Forum จะช่วยป้องกันธุรกิจที่หลบเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะ
ธุรกรรมทางการเงินที่กระทําผ่านสถาบันการเงินและการถ่ายโอนไปกลุ่มประเทศที่มีอัตราภาษีตํ่า อีกทั้งสอดคล้องกับ
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กรอบความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างสมาชิกอาเซียนใน AEC Blueprint 2025 และส่งเสริมการขยายการลงทุน
ของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากน้ีจะช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายภายในของไทยในสว่นที่เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 
  
18. เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) 
ครั้งที่ 7     
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยวัฒนธรรมและศลิปะเพ่ือการส่งเสริมอัตลักษณ์
อาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตและปรองดอง (Bandar Seri Begawan Declaration on Culture and Arts 
to Promote ASEAN’s Identity Towards a Dynamic and Harmonious ASEAN Community) และร่าง
ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน (Vientiane Declaration 
on Reinforcing Cultural Heritage Cooperation in ASEAN) สําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซยีนที่กํากับดูแลงาน
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and ARTs - AMCA) ครั้งที ่7 
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม AMCA 
ครั้งที่ 7 รับรองในร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันฯ และเห็นชอบในร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ฯ เพ่ือนําเสนอต่อไปยังที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 28 ในการรับรองต่อไป 
   3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างปฏิญญาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองและเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้ วธ. สามารถดําเนินการได้ 
โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
   สาระสาํคญัของร่างปฏิญญา ทั้งสองฉบับเป็นเอกสารผลการประชุม AMCA ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการ
แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสะท้อนข้อคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสําคัญระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรม โดยมิได้
ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชบัความร่วมมือในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ฉบับใหม่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ฉบับใหม่และหากมคีวามจําเป็นต้อง
แก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแ้ก่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
หรือผู้แทนสําหรับการลงนาม ดังกล่าว 
  ร่างกรอบความร่วมมือฯ จะใช้เปน็กรอบการดําเนนิความร่วมมือโครงการรถไฟไทย-จีน แทน
กรอบความร่วมมือฯ ฉบับเดิมที่ได้ลงนามเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยในร่างกรอบความร่วมมือฉบับน้ีทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบที่จะให้ความสําคัญกับช่วงที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-แก่งคอย) และช่วงที่ 3 (ช่วงแก่งคอย-นครราชสีมา) 
ก่อน ซ่ึงฝ่ายไทยจะมีสิทธิในโครงการท้ัง 2 ช่วงโดยสมบูรณ์ และสําหรับโครงการช่วงที่เหลือจะดําเนินการในระยะ
ต่อไปเมื่อมีความเหมาะสม โดยจะเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการรถไฟช่วงที่ 1 และช่วงที ่3 ให้เร็วที่สุด และพยายามให้
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สามารถเริ่มการก่อสร้างโครงการระยะแรกได้ในเดือนกันยายน 2559 ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กับการดําเนินการและขั้นตอนทาง
กฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย และขึ้นอยู่กับการเสร็จสมบูรณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสม 
(รวมถึงการสํารวจและออกแบบ) การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม การขอความเห็นชอบ การ
เวนคืนที่ดินที่จําเป็น การลงนามสัญญา (Engineering, Procurement, and Construction : EPC) ความมั่นคงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนและการเตรียมการก่อสร้าง  
 
20. เรื่อง  การจัดทําบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแหง่สาธารณรัฐปานามา 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
   1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีระหว่าง กต.  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา 
   2. อนุมัติให้อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
   3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต.สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรอีีกคร้ัง 
   สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มวัีตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบของการจัดต้ังกลไกการหารือ
ทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา 
โดยประเด็นหารือครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศอ่ืนที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความสนใจร่วมกัน เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเงิน อุตสาหกรรม วัฒนธรรม การศึกษา สังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา และจะมผีลใช้บังคับเมือ่ลงนามและอาจแก้ไขได้โดย
ความยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่ภาคี 
 
21. เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทกึการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุมนอกเหนือจากที่เสนอ โดยไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้ กต. ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
   ร่างบนัทึกการประชุมฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศ 
ได้ดําเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไขพัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพ่ือ
ประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์ โดยประเด็นสําคัญของการหารือ ประกอบด้วย 1. ความร่วมมอืด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม สังคมและสาธารณสุข 2. ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง และ 3. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
 
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบทีจ่ะรับรองในการประชุมรัฐมนตรี
กระบวนการโคลัมโบ ครั้งที ่5 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี ้
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาระดับ
รัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
อีกคร้ัง 
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   สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาฉบับนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นํากระบวนการโคลัมโบเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ (กลุ่มประเทศผู้ส่งแรงงานใน
ภูมิภาคเอเชีย 11 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนิเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์  
ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม) และกลุ่มประเทศผู้รับแรงงานในรัฐอ่าวอาหรับ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการในการ
จัดส่งแรงงานไปทํางานในต่างประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
 

แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายสินเงิน สุขสมปอง 
ผู้อํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) กรมสุขภาพจิต ให้
ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 19  พฤษภาคม  2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและขอ
พระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดี
กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 4   มกราคม   2559  ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  และให้พ้นจากตําแหน่ง 
ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559  เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป   
 
25. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายทศพร ศิรสิัมพนัธ์ ที่ปรึกษา
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน 
ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 
ซึ่งผู้มีอํานาจสัง่บรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนดังกล่าวแล้ว  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักขา่วกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (สาํนัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายรวี ประจวบเหมาะ รอง
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป 
 
27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
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  1. นายนเร เหล่าวิชยา รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม     
พลศึกษา  
   2. นายพรหมโชติ ไตรเวช ผูต้รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการเด็กและเยาวชน  
  3. นายสมคิด สมศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการผู้สูงอายุ  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาววิบูลย์ลักษณ์ รว่มรักษ์ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้น
ไป   
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์  
   2. นางกรรณกิาร์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางสาวปิติกาญจน์ สทิธเิดช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายกฤษศญพงษ์ ศริิ อธิบดี
กรมการศาสนา ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุภัทร จําปาทอง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  3. นายสเุทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตําแหน่งที่จะว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายสาทร โตโพธิ์
ไทย เป็นผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เน่ืองจากนายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ ผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คนปัจจุบัน ได้ดํารงตําแหน่งจะครบวาระ 4 ปี ในวันที ่1 กันยายน 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 เป็นต้น
ไป  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จํานวน 7 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดํารง
ตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ดังน้ี 1. นายพชิติ อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ              
2. นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอ่ืน (จากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศของกระทรวงการคลัง)   
3. นายบวร วงศ์สนิอุดม กรรมการอ่ืน 4. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ ์กรรมการอ่ืน 5. รองศาสตราจารยธ์ัชวรรณ 
กนิษฐ์พงศ ์กรรมการอ่ืน 6. นางอัญชลี เต็งประทปี กรรมการอ่ืน 7. นายอํานวย ปรมีนวงศ์ (ผูแ้ทน
กระทรวงการคลัง) กรรมการอ่ืน (จากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศของกระทรวงการคลัง) ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การให้ความเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหนง่หัวหน้าและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
[Chief Executive Officer (CEO) และ Deputy Chief Executive Officer (DCEO)] ขององค์กรร่วมไทย-
มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง นายวิศรุต ต้ังสนุทรขัณฑ์ ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม สงักัดกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief 
Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2563  
   2. แต่งต้ัง นาย Abdul Muluk bin Abd. Wahab เข้าดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2563 
   โดยกรณีการได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ รวมท้ังการพิจารณาความดีความชอบของ 
นายวิศรุต ต้ังสุนทรขัณฑ์ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.  
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36. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายเจน          
นําชัยศิร ิให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่มิใช่ข้าราชการ) เน่ืองจาก นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปและให้อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 

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

 
 


