
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/4524                        วันท่ี   16  มกราคม  25556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15  มกราคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

  ด้านกฎหมาย  
  วาระที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้าํ (ร่าง
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารจัดการน้าํและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพสัดุในการดําเนนิโครงการตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบรหิารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. ) 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
(กบอ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 18 กันยายน 2555 ทีเ่ห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) เป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ 
  2. ใหส้ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ 
  3. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ 
  4. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้า
และสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  โดยให้ส่งร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้า
และสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. ใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดําเนินการต่อไปได้  

สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ 
  1. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญดังน้ี 
     1.1 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ี เป็น (1/1) ของข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
          
 

/”(1/1) กําหนด... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการนํ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุ
ในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการ
และการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ 
(ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. …. )

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2556



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 15 มกราคม 2556          
                                                                                                                                             
 วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา และ                     
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี               
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 

กฎหมาย 
 1.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับ
   ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการให้ 
   สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง)  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
   รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่า
   ด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ที่ดิน)  
 3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 
   12 แห่ง พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..) (การขยายระยะเวลา
   การยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสําหรับรถยนต์บรรทุก รถหัวลาก 
   รถโดยสาร และรถใช้งานพิเศษ)  
 4.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเตรียมการเปิดทําการศาลจังหวัดเวียงสระและศาลจังหวัดหัวหิน               
   รวม 5 ฉบับ 
 5.  เรื่อง  การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลสว่นงานในการบริหารจัดการนํ้า (ร่างระเบียบ 
   สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตาม
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวาง
   ระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. ) 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  
 6.  เรื่อง  มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
   การเงินระยะที่ 2  
 7.  เรื่อง  โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1 – 3 
 8.  เรื่อง  การกู้เงินปีงบประมาณ 2556 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 9.  เรื่อง  โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2  
 10.  เรื่อง   การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่า 
 11.  เรื่อง  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ  
 12.  เรื่อง  การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development 
   Policy Loan : DPL)  
 13.  เรื่อง  การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบ  
   ประกันสังคม 
 14.  เรื่อง   การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตาม

  กฎหมาย  
  



 2 

 
ต่างประเทศ 

 15.  เรื่อง  ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโครงการ Market 
   Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor  
   Trust Fund และขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท 
 16.  เรื่อง  การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน – จีน ณ กรุงปักก่ิง 
 17.   เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการ
   ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผา่นแดน เชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วย
   ทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดน บ่อเต็น สาธารณรัฐ 
   ประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 18.  เรื่อง  เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย 
   ครั้งที่ 4  
 19.  เรื่อง  การกําหนดให้วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of   
   Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสําคัญของชาติ 
 20.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติที่
   เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย 
  

แต่งต้ัง 
  
 21.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการ 
  คณะรัฐมนตรี)  
 2.  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีแ่ต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตร ี
 3.   แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.)  ของรองนายกรัฐมนตรี  
  (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)  
 4.    แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  (ปสส.)  
 5.  การปรับปรุงและแต่งต้ังกรรมการในองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือการวิจัย
  และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.)  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
 
 ********************************* 

เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการ
ตํารวจและลูกจ้าง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการให้
สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้กิจการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เฉพาะการจัดสวัสดิการจากเงินกองกลางให้
ข้าราชการตํารวจและลูกจ้างกู้ยืมหรือการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด
เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลอืผู้ถูกรอนสทิธิในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสทิธิในการใช้
ที่ดิน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่า
ด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ที่ดิน) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการ   
ต่อไปได้   
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้ค่าทดแทนเนื่องจากการรอนสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยกาํหนดให้รอนสทิธิในอสังหาริมทรัพย์ได้ ใหม้ี
ผลใช้บังคับสําหรับเงินได้ที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชกําหนดพกัิดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบ
และอุปกรณป์ระกอบสาํหรบัรถยนต์บรรทุก รถหัวลาก รถโดยสาร และรถใช้งานพิเศษ)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบสาํหรับรถยนต์บรรทุก รถหัวลาก รถโดยสาร และรถใช้งานพิเศษ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  1. กําหนดให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็น
ของตามพิกัดประเภทใด แต่ไม่รวมถึงหม้อนํ้า ชุดหม้อพักเก็บเสียงและทอ่ไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง 
ยางนอกและยางใน กระจกนิรภัย ดรัมเบรคหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝา
ครอบแบตเตอรี่ ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดดที่นําเข้ามาเพ่ือ
ประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ 87 สําหรับการนําเข้าต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2558 ดังต่อไปน้ี  
    (1) ประกอบหรือผลิตเป็นแทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรับลากรถกึ่งรถพ่วงตามประเภทย่อย 
8701.20   
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    (2) ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีสท์ี่มีเครื่องยนต์ติดต้ังพร้อมแค้ปตามประเภท 87.04 (เว้น
แต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถทีม่ีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และประเภท 87.05  
   (3) ประกอบหรือผลิตแชสซีสท์ี่มีเครื่องยนต์ติดต้ังตามประเภท 87.06 สําหรับรถยนต์หรอื
ยานยนต์ ดังต่อไปน้ี  
     (3.1) แทรกเตอร์ตามประเภท 87.01  
    (3.2) ยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคลต้ังแต่สิบคนข้ึนไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท 
87.02 และยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท 87.04 (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มลีักษณะ
คล้ายกับรถดังกล่าว)  
    (3.3) ยานยนต์สําหรับใช้งานพิเศษตามประเภท 87.05  
  2. กําหนดความหมายของคําว่า “ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร” “แบบ (model)” “รูปร่างของรถยนต์” 
และ “ระบบเกียร์”  
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นอากรขาเข้าและส่วนประกอบอุปกรณ์ประกอบรถยนต์
บรรทุกขนาดใหญ่  
  4. กําหนดให้สามารถนําแบบ (model) สําหรับการประกอบหรือผลิตเป็นแชสซสี์ที่มีเครื่องยนต์
ติดต้ังตามประเภท 87.06 ทีก่รมศุลกากรอนุมัติให้ใช้สทิธิลดอัตราอากรไว้ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2554 โดยมิได้มีการขอ
ผ่อนผันการถอดแยก ไปใช้สทิธิในการยกเว้นอากรได้ โดยไม่ต้องย่ืนขออนุมัติแบบใหมต่่อกรมศุลกากร  
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อเตรียมการเปิดทาํการศาลจังหวัดเวียงสระและศาลจังหวัดหวัหิน               
รวม 5 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเตรียมการเปิดทําการศาลจังหวัดเวียง
สระและศาลจงัหวัดหัวหิน รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วย   1) ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัด
เวียงสระ พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 3) ร่างพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติใหนํ้าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาล
จังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 4) ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิด
ทําการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ. .... และ 5) ร่างพระราชกฤษีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่                  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา             
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1) ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ. ....  มีสาระสําคญัเป็นการ
กําหนดให้ศาลจังหวัดเวียงสระเปิดทําการต้ังแต่วันที่ 15 เมษายน 2556 
  2) ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดให้ศาลแขวงสุราษฎร์ธานีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเขตอํานาจในอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีเขตอํานาจในอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  อําเภอบ้านตาขุน  อําเภอพุนพิน  อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอคีรีรัฐนิคม 
อําเภอพนม อําเภอดอนสัก และอําเภอกาญจนดิษฐ ์ 
  3) ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                 
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมความในลําดับที่ 57 ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดี         
ที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2532 และพระราช
กฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2553 (ร่างมาตรา 3) เพ่ือให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาล
จังหวัดสุราษฎร์ธานีสําหรับคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่อําเภอเกาะพะงัน  เกาะสมุย  เคียนซา 
ชัยบุรี ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านนาสาร พระแสง วิภาวดี และเวียงสระ  
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  4) ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ. .... มีสาระสําคญัเป็นการ
กําหนดให้ศาลจังหวัดหัวหินเปิดทําการต้ังแต่วันที่ 15 เมษายน 2556 
  5) ร่างพระราชกฤษีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติใหนํ้าวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... มี
สาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมความในลําดับที่ 27 ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญญัติมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่
เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2532 (รา่งมาตรา 3) 
เพ่ือให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาํหรับคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจ
ศาลแขวง ซึ่งเกิดขึ้นในทุกอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   
5. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา (ร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารจัดการน้าํและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพสัดุในการดําเนนิโครงการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 18 กันยายน 2555 ทีเ่ห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ 
  2. ใหส้ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ 
  3. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. และ 
  4. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้าง
อนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  โดยให้ส่งร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. …. และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคต
ประเทศ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบฯ 
  1. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. มีสาระสําคัญดังน้ี 
   1.1 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ี เป็น (1/1) ของข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
    “(1/1) กําหนดนโยบายและอํานวยการในการบริหารโครงการเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและการใช้จ่ายเงินกู้ในการดําเนินโครงการดังกล่าว” 
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมความในข้อ 12 ข้อ 13 ขอ้ 14 และข้อ 15 แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังน้ี 
    1.2.1 ให้มสีํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ เรียกโดย
ย่อว่า “สบอช” เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและเพ่ิมเติมอํานวจหน้าที่ของ สบอช. 
ดังน้ี 
     (1) ทําหน้าที่เป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการเพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการนํ้า ตามที่ กบอ. กําหนด หรือตามที่มีระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งให้ สบอช. ดําเนินการ 
     (2) บริหารการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าในโครงการ
ที่ สบอช. รับผดิชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ กบอ. หรือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
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     (3) ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รบัมอบหมายเป็นประธาน 
กบอ. เป็นผู้กํากับการบริหารราชการ และสัง่ และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรเีฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของ สบอช. 
     (4) โครงสร้างการบริหารราชการและการบังคับใช้ใน สบอช. ให้เป็นไป
ตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
     (5) ค่าใช้จ่ายสาํหรับ กนอช. หรือ กบอ. คณะอนุกรรมการ และบุคคล ซึ่ง
ช่วยเหลือหรอืปฏิบัติงานตามที่ กนอช. หรือ กบอ. มอบหมายการบริหารงานของ สบอช. เลขาธิการ สบอช. และ
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานใน สบอช. รวมทั้งคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้า 
    5.1.2.2 ให้โอนบรรดาการดําเนินการใด ๆ ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เฉพาะส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการของ สบอช. ไปเป็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
  2. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนนิโครงการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงนิกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญดังน้ี 
   2.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “ส่วนราชการเจ้าของโครงการ” และ “รัฐมนตรี” เป็น “ส่วน
ราชการเจ้าของโครงการ” หมายความว่า สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และคําว่า “รัฐมนตรี” หมายความ
ว่า รองนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน กบอ. และเพ่ิมบทนิยามคําว่า “หัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของโครงการ” 
   2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับโครงการและแก้ไขโดยตัดความที่
ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวออก 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  
6. เรื่อง มาตรการทางภาษีและคา่ธรรมเนยีมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน             
ระยะที่ 2  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 2  และอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และ 
  2. เห็นชอบในหลักการ 
   2.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
   2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
   3. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงคมนาคม (คค.) ดําเนินการยกร่าง
กฎหมายเพ่ือลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เก่ียวข้องในคราวเดียวกัน ได้แก่ เครื่องจักร และ
รถที่อยู่ระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  4. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของหน่วยงานดังกล่าวไปดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
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  ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
  1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 502) 
พ.ศ. 2553 ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่สถาบันการเงินในการยกเว้นภาษีเงินได้ อันเน่ืองมาจากการที่สถาบันการเงินควบ
เข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 โดยสทิธิประโยชน์ดังกล่าวได้สิ้นสุด               
ลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554   
   2. ปัจจุบันยังคงมีสถาบันการเงินบางแห่งอยู่ระหว่างการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ซึง่ยังไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ตาม              
พระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. ได้ เพ่ือช่วยให้การควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 เป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันการเงิน จึงเห็นควรขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและ
ค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  3. ในการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินจะต้องมีการโอนสิทธิและนติิกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ระหว่างสถาบันการเงินที่โอนและรับโอนกิจการ ได้แก่ เครือ่งจักรและรถที่อยู่ระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อ ซึ่งมี
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรและค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่เป็นค่าใช้จ่าย             
ซึ่ง อก. และ คค. สมควรดําเนินการยกร่างกฎหมายเพ่ือลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
เก่ียวข้องในคราวเดียวกันด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ  
  1) รา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร       
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบัน
การเงิน และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่สถาบันการเงิน
เฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กัน ที่ได้กระทําภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ทีค่ณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  
   2) รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ตาม
หลักเกณฑ์ทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ กรณีทีม่ีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.01 สําหรับสถาบันการเงินที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2552 ต้ังแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  3) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้อง
ชุด กรณีที่มีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.01 สําหรับสถาบันการเงินที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
ต้ังแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
7. เรื่อง โครงการปรับปรุงโรงไฟฟา้พลังน้าํเขื่อนศรีนครนิทร์ เครื่องที่ 1 – 3 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
เขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1 – 3 ในวงเงินลงทุนรวม 3,600 ล้านบาท 
  2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี 2557 สาํหรับโครงการฯ จํานวน 319.36 ล้านบาท 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พน. รายงานว่า 
  1. เขื่อนศรีนครินทร์เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 โดยแล้วเสร็จในปี 2523 เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนทึบนํ้า มี
ความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า 419 ตารางกิโลเมตร มี
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ความจุมากเป็นอันดับหน่ึง  คือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดต้ังเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า จํานวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1 -3 มีกําลังผลิตเคร่ืองละ 120 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 4 - 5 เป็นเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าระบบสูบกลับ กําลังผลติเคร่ืองละ 180 เมกะวัตต์ รวมกําลังผลิตทัง้สิ้น 720 เมกะวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
เฉลี่ยปีละ 1,403 ล้านหน่วย 
  2. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1 – 3 มีอายุการใช้งาน 31 ปี อุปกรณ์มกีารชํารุดทรุด
โทรม หมดอายุการใช้งาน อะไหล่สํารองหายาก เมื่อนับถึงปีที่ปรับปรุงมีอายุการใช้งาน 34 ปี ซึ่งถือว่าหมดอายุการใช้
งานแล้ว สมควรแก่การปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความพร้อม และความ
มั่นคงในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา 
  3. สาระสําคญัของโครงการ 
      3.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
            เพ่ือปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนศรีนครินทร ์เครื่องที่ 1 – 3 ให้สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 30 ปี 
      3.2 ที่ต้ังโครงการ : บ้านเจ้าเณร ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
      3.3 สถานภาพโรงไฟฟ้า : ติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 5 เครื่อง รวมกําลังผลติทั้งสิ้น 720 
เมกะวัตต์ 
      3.4 อ่างเก็บน้ํา : มีความจุ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับนํ้าสูงสุดปกติที่ +180 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
      3.5 ระยะดําเนนิโครงการฯ : มีนาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2561  
      3.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ รวมท้ังสิ้น 3,600 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 2,400.08 และเงินบาท 1,199.92 ล้านบาท 
      3.7 แหล่งเงินทุน : กฟผ. (ร้อยละ 26) และแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ             
(ร้อยละ 74) 
      3.8 กําหนดแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนมิถุนายน 2561  
      3.9 ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 
           ในการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าดังกล่าว ใช้ราคาซื้อขายไฟฟ้าเฉล่ียของ กฟผ. 
2.319 บาทต่อหน่วย (ราคาซือ้ขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ กฟผ. 2.50 บาทต่อหน่วย หักด้วยค่าสายส่ง 0.181 บาทต่อหน่วย) 
ได้ผลตอบแทนโครงการ ดังน้ี ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 37.58  ผลตอบแทนด้านการเงิน ร้อยละ                        
30.30  ผลตอบแทนส่วนทุน ร้อยละ 52.62  มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) 5,422.59 ล้านบาท 
ระยะเวลาคืนทุน  6 ปี 
      3.10 ประโยชน์ที่ได้รบัจากโครงการ มีดังน้ี  1) ช่วยยืดอายุโรงไฟฟ้าเดิมให้ใช้งานได้อีกไม่น้อย
กว่า 30 ปี  2)เพ่ิมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้มีความพรอ้ม (Availability) และมั่นคง (Reliability) ในการผลิต
ไฟฟ้า  3) ลดคา่ใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา 
      3.11 การดําเนนิการด้านสิ่งแวดล้อม 
   เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1 – 3 ที่มีอยู่เดิมและ
อาศัยปริมาณนํ้าในการผลิตไฟฟ้าจากอ่างเก็บนํ้าเดิม โดยมีการปล่อยนํ้าและควบคุมนํ้าในลักษณะเดียวกับที่ผ่านมาซึง่
ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งอาศัยตามมาตรา 67 (2) ตามรัฐธรรมนูญของไทย 
 
8. เรื่อง การกู้เงินปีงบประมาณ 2556 ของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการกู้เงินในประเทศปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวม 13,000 ล้านบาท ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งประกอบด้วย (1) การกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการ จํานวน 10,000 ล้าน
บาท และ (2) การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี Roll-over จํานวน 3,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ 
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9. เรื่อง โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่สื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) (เดิม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุม              
ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดําเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 ในวงเงินลงทุน จํานวน 21,900 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจาํปี 2555 สําหรับโครงการฯ จํานวน 11.2 
ล้านบาท  
  ทั้งน้ี ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยรับความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
10. เรื่อง  การกํากับดูแลราคาสนิค้าจากการดําเนนินโยบายการปรับอัตราคา่จ้างขั้นตํ่า 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้าง           
ขั้นตํ่า ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า   
  1. นโยบายการดูแลราคาสินค้า  

การดูแลราคาสินค้าเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 84 (1) ที่บัญญัติให้รัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไก
ตลาด และได้ดูแลราคาสินค้าโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  
คือ          

  1.1 ราคาสินค้าต้องเป็นธรรม  มีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 
  1.2 ปริมาณสินค้ามีเพียงพอไม่ขาดแคลน  มีปริมาณครบถ้วนถูกต้อง 
  1.3 ไม่ให้มีการฉวยโอกาสข้ึนราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้า  จะเข้มงวดในการดูแลทั้งต้น

ทางและปลายทาง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการบริหาร และมาตรการเสริม 
 2. แนวทางการกํากับดูแล 

  2.1 ด้านราคาสินค้า ตรึงหรือชะลอการปรับราคาสินค้า โดยจะมีการกํากับดูแลราคาเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมและป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงขึ้นเพ่ือเอาเปรียบผู้บริโภค ดังน้ี  

 การดูแลราคาสินค้า ณ โรงงาน (ต้นนํ้า) โดยแบ่งการกํากับดูแลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ 1 
สินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบนําเข้า (2) กลุ่มที่ 2  สินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก  (3) กลุ่มที่ 3 สินค้าที่ใช้วัตถุดิบทั้งใน
ประเทศและนําเข้า และ (4) กลุ่มที่ 4 หมวดอาหารสด ซึ่งหากจําเป็นต้องปรับราคาจะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระ
ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจริง สําหรับหมวดอาหารสด เน่ืองจากราคาขึ้นลงตามฤดูกาล จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดใน
การปิดป้ายราคา รวมทั้งการประกาศราคาแนะนํา 

 การดูแลราคาจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายและผู้ค้าส่ง (กลางนํ้า) ดูแลราคาจําหน่ายส่ง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคา ณ โรงงาน (ต้นนํ้า) เพ่ือมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านราคา
จําหน่ายและปริมาณ 
   การดูแลราคาจําหน่ายปลีก (ปลายน้ํา) ติดตามราคาจําหน่ายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิต โดยกําหนดสินค้าที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 3 ระดับ ได้แก่ (1) Watch List (WL) ระดับปกติ ติดตาม
ภาวะและสถานการณ์ใกล้ชิดเป็นประจําทุกสัปดาห์ (2) Priority Watch List (PWL) ระดับที่เริ่มไม่ปกติ ติดตาม
ภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ    (3) Sensitive List (SL) ระดับที่ส่อเค้าว่า
จะมีปัญหา ติดตามราคา และภาวะเป็นประจําทุกวัน 

  2.2 ด้านปริมาณ ดูแลให้สินค้าเพียงพอกับความต้องการ ไม่มีการกักตุนสินค้า 
 3. มาตรการกํากับดูแล 
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  3.1 มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ (1) การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุด (2) การปรับราคาสูงข้ึนต้อง
ได้รับอนุญาต (3) การให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บต้นทุน ค่าใช้จ่าย และ (4) ห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธการจําหน่าย 
และประวิงการจําหน่ายสินค้าควบคุม  

  3.2 มาตรการบริหาร (1) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า และ(2) การ
ประกาศราคาแนะนําสินค้า 

  3.3 การกํากับดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ได้กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้า จํานวน 9 คณะ ได้แก่ (1) สินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป (2) 
นํ้ามันพืชบริโภค (3) ปุ๋ยเคมี (4) อาหารสัตว์ (5) ผลิตภัณฑ์นม  (6) เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
(7) อาหารปรุงสําเร็จ (8) ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และ (9) กลั่นกรองการกําหนดสินค้าและบริการควบคุมและมาตรการ
กํากับดูแล เพ่ือพิจารณาราคาจําหน่ายสินค้าที่เหมาะสมในกรณีที่มีผู้ประกอบการแจ้งขอปรับราคาจําหน่ายสินค้าเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 

 4. ผลกระทบการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าครั้งนี้ต่อต้นทุนและราคาสินค้า ดังน้ี 
  4.1 ด้านต้นทุนการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อการครองชีพส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับข้ึนอัตราค่าจ้างข้ันต่ําใน วันที่ 1 มกราคม 2556 เช่น สินค้า
นํ้ามันพืช สบู่ ผงซักฟอก ปูนซีเมนต์ และเหล็กเส้น เป็นต้น เน่ืองจากได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าไปแล้วตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2555 (ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าครั้งแรกเป็นวันละ 300 บาท ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร 
ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต)  ทั้งน้ี จะมีมาตรการติดตามภาวะราคาจําหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด
ไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า      โดยอ้างสาเหตุจากการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า สําหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) จะได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ 2 - 6 เช่น สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และ                 
เครื่องหนัง เป็นต้น  

  4.2 ด้านราคาจําหน่าย อาจมีผลทางจิตวิทยา ทําให้ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกปรับราคา
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งน้ี จะมีมาตรการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาจําหน่ายอย่างใกล้ชิด           
หากพบว่าร้านค้ามีพฤติกรรมฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  4.3 การเพิ่มค่าจ้างแรงงานจะทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และทําให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง นอกจากน้ี นโยบายของ
รัฐบาลในส่วนต่าง ๆ เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

  4.4 ผู ้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเพื่อลดภาระต้นทุนได้จากค่าแรงงาน 
ที่จ่ายเพ่ิมขึ้นโดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ใช้แรงงานให้สูงขึ้นตาม ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้น ต้นทุน
ลดลง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย  

 5. แนวโน้มราคาสินค้าในปี 2556 
สินค้าส่วนใหญ่มีราคาทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปี 2555 เนื่องจากวัตถุดิบซ่ึงเป็นปัจจัยหลักใน

การผลิตสินค้าคาดว่าราคายังคงทรงตัว สําหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ น้ํามันดิบดูไบ คาดว่าจะอยู่ที่ 100 - 120 USD/
บาร์เรล (ปี 2555 อยู่ที่ 88.98 - 124.09 USD/บาร์เรล) และอัตราแลกเปลี่ยน คาดว่าจะอยู่ที่ 28.50 - 32.50 
บาท/USD (ปี 2555 อยู่ที่ 30.38 - 32.05 บาท/USD) ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลยังคงมีมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 
11. เรื่อง โครงการท่ีขอรบัการสนับสนนุงบประมาณเปน็กรณีพเิศษ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการใหส้ํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดําเนินโครงการที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วน 6 โครงการ ในกรอบวงเงิน 804,900,000 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ดังน้ี  
  1. ใหใ้ช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 593,000,000 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
แล้ว และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 200,000,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 793,000,000 บาท สาํหรับเป็นค่าใช้จ่าย จํานวน 4 โครงการ คอื  
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    1.1 โครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ณ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 283,000,000 บาท และให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 อีกจาํนวน 150,000,000 บาท ทัง้น้ี เป็นโครงการต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 รัฐบาล
เห็นสมควรมสีว่นร่วมในโครงการดังกล่าวและสนับสนุนงบประมาณไว้ ในวงเงิน 500,000,000 บาท ซึ่ง สงป.              
ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น จํานวน 67,000,000 บาท เพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งแล้ว  
   1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร จํานวน 
100,000,000 บาท และให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อีกจํานวน 50,000,000 
บาท รวมวงเงินค่าก่อสร้าง 150,000,000 บาท  
    1.3 โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลแห่งเชียงใหม ่จํานวน 150,000,000 บาท  
   1.4 โครงการอุดหนุนสมทบการบูรณะปรับปรุงเสนาสนะ วัดไทยพุทธยา ประเทศอินเดีย 
จํานวน 60,000,000 บาท  
   2. ให ้พศ. ปรบัแผนการใช้จา่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตพระพุทธศาสนาได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริม งบเงิน
อุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จํานวน 11,900,000 บาท จาํนวน 2 
โครงการ ดังน้ี  
     2.1 โครงการบูรณะพระวิหารเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ จํานวน 10,000,000 บาท   
      2.2 โครงการบูรณะบริเวณลานวัดแก้วมงคล จังหวัดสมทุรสาคร จํานวน 1,900,000 บาท   
      ทั้งน้ี ให ้พศ. ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ สงป.  เพ่ืออนุมัติงบประมาณเป็นงวด ๆ ตาม
ความจําป็นและเหมาะสมต่อไป  
  
12. เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Development Policy 
Loan : DPL)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหดํ้าเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) (เงินกู้ DPL) ใหกั้บกรมสรรพากร สําหรับโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 271,186,916 บาท ทั้งน้ี วงเงินดังกล่าวได้ปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ออกทุกรายการ
แล้วตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
 
13. เรื่อง การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสขุแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหก้ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการทีใ่ห้การดูแล
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มน้ีจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ สธ. จะได้กําหนดร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน (รง.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พม.) ในการที่ให้การดูแลการ
บริการด้านการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจรญิพันธ์ุในแรงงานต่างด้าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. โดยที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติ (12 มิถุนายน 2555) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ
และผ่อนผันใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อน
ผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 14  ธันวาคม 2555 เพ่ือเข้ารับการพิสจูน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ โดยให้ 
สธ. ดําเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่
ได้รับการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
สํานักงานประกันสังคมได้มีประกาศเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติแล้ว โดยยกเว้นไม่ขึ้นทะเบียนกรณีเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้
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ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย กรณีเป็นลูกจ้างและนายจ้างที่จ้างไว้เพ่ือทํางานอันมีลักษณะเป็น
ครั้งคราว เป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล กรณลีูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งงานท่ีลูกจ้างทําน้ันมิได้มี
การประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย กรณีเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย กรณีเป็นลูกจ้าง
ซึ่งทํางานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
  2. นโยบายรัฐบาลด้านแรงงานเกี่ยวกับการให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสําคัญ
ด้านความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความม่ันคงในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงาน 
การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครอง และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของ
แรงงานนอกระบบรวมทั้งการเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวก และมาตรการการ
กํากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภท สธ. จึงเห็นความจําเป็นของการจัดการดูแลทางการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่คนต่างด้าวโดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ และ
สามารถป้องกันควบคุมโรคทีม่ากับแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
14. เรื่อง  การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมืองเป็นกรณพีิเศษเพื่อดําเนนิการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) 
ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ
พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่
อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน เพ่ือดําเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ตามมติ กบร. ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  
  1) กระทรวงมหาดไทย  ดําเนินการ 
    (1) ออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ที่ลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่
เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน เพ่ือให้นายจ้างพาไปขอรับหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) กับประเทศต้นทาง  
ขอรับการตรวจลงตรา  และใบอนุญาตทํ างานตาม ข้ันตอนและสถานที่ ที่ กรมการ จัดหางานกําหนด  
และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งออกประกาศรับรองการใช้
เ อ ก ส า ร แ ท น ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง  แ ล ะ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ย ก เ ว้ น ข้ อ ห้ า ม มิ ใ ห้ ค น ต่ า ง ด้ า ว เ ข้ า ม า 
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยมิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา 
12 (3) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่
ได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ให้สามารถใช้หลักฐาน
ดังกล่าว เพ่ือขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ช่ัวคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี สามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกคร้ังเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และสามารถทํางาน
เป็นกรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายได้ (ในกรณีที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับเดิมไม่ครอบคลุมถึง) 
    (2 )  กํ าหนดอัตราค่ าธรรมเนี ยมการตรวจลงตราประเภทผู้ ติ ดตามให้ แก่ บุ ตร 
ของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีก
ครั้งเดียวในอัตรา 500 บาท เช่นกัน และให้มีผลใช้บังคับในระยะเวลาที่เท่ากับ บิดา – มารดา 
    2) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ดําเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-
Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ใหแ้ก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว 
และกัมพูชา รวมทั้งตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงาน
ต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล 
(Certificate of Identity) และสามารถขออยู่ในราชอาณาจกัรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
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หรือสถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนดโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว
ค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน สําหรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของบุตรแรงงานต่างด้าวดังกล่าว 
ในระหว่างที่กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมยังไม่มีผลบังคับใช้ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ 
    3) กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการรับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามทีน่ายจ้างได้ย่ืนคําร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวไว้กับกรมการ
จัดหางาน และรับประกนัสขุภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม รวมทั้งรับประกันสุขภาพผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 
    4) กรมการจัดหางาน  ดําเนินการดังน้ี       
      (1) จัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ในทอ้งที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว  
     (2) รบัแบบคาํร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมบัญชีรายช่ือ แบบคําร้องขอนําเข้า
แรงงานต่างด้าว Demand Letter พรอ้มใบโควตา สญัญาจ้าง และหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีกรมการจัดหางานกําหนด 
ภายใน 1 เดือน และส่งให้ประเทศต้นทางเพ่ือดําเนินการต่อไป   
      (3) ประชาสัมพันธ์ แจ้งนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
(Temporary Passport) หรอืเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ที่จัดต้ังขึ้น   
     (4) รับคําขออนุญาตทาํงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญัติการทํางานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ตท.2) และจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราทีก่ฎหมายกําหนด    
     (5) อนุญาตทาํงานให้กับแรงงานต่างด้าว กรณีแรงงานต่างด้าวไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ 
ให้ยกเลิกการอนุญาต คืนเงินค่าธรรมเนียม และแจ้งข้อมลูให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป  
     (6) จัดทําข้อมูล (Bio Data) โดยการจัดเก็บภาพใบหน้าและพิมพ์ลายน้ิวมือแรงงานต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน   
     5) กระทรวงการต่างประเทศ  ดําเนนิการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
มีอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-Immigrant-LA) แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา รวมทัง้ตรวจลงตราในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) โดยให้มีอํานาจการ
ตรวจลงตรา (visa) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนด  
     6) สํานักงานประกันสังคม  ดําเนินการใหแ้รงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานตาม
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เขา้สู่ระบบประกันสังคมตามทีก่ฎหมายกําหนด 
สําหรับแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ใหน้ายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ในลักษณะเช่นเดียวกับแรงงานท่ีเป็นคนไทย โดยให้เลือกซือ้ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือประกัน
สุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน 
    7) กระทรวงการคลัง  ดําเนนิการสนับสนนุงบประมาณเพ่ือให้การดําเนินการตาม
กระบวนการผ่อนผันใหแ้รงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสญัชาติพม่า ลาว และกมัพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล (Bio Data) เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
    8) สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการดังน้ี 
   (1 )  ผ่ อนผั น ดํ า เนิ นการตามสมควรแก่ กรณี  กั บนาย จ้ า ง  แรงงาน ต่ าง ด้ าว 
ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
    (2) ดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที่อย่างเคร่งครัด ภายหลังสิน้สุดการผ่อนผนัให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร เพ่ือป้องกันแรงงานต่างด้าวรายใหม่ลักลอบเข้ามาทํางาน รวมทั้งนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว 
ผู้นําพา และผูใ้ห้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
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ต่างประเทศ 
15. เรื่อง ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโครงการ Market 
Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor Trust Fund และขอ
อนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

1. อนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่กําหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงรับความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกสําหรบัโครงการ Market Readiness Proposal Partnership for Market 
Readiness (PMR) Multi-Donor Trust Fund 

2. เห็นชอบหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ออก
หนังสือมอบอํานาจเต็มให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (Ms. Chularat 
Suteethorn Director – General ,Public Debt Management Office) เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอ้ตกลงรับความ
ช่วยเหลือฯ จากธนาคารโลกในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
16. เรื่อง การขออนุมัติจัดสง่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหนา้ที่ทีศู่นย์อาเซียน – จีน ณ กรุงปักก่ิง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ กต. มอบหมายข้าราชการ กต. ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหน่วยสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์อาเซียน – จีน (ASEAN – China Center) ณ กรุงปักก่ิง ช่วงปี 2556 – 2558 วาระ 3 ปี 
เน่ืองจากลักษณะงานเน้นการประสานงานกับฝ่ายจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ข้าราชการจึงควรมีความเช่ียวชาญ
ด้านการต่างประเทศ มีพ้ืนความรู้เก่ียวกับอาเซียน และเคยมีประสบการณ์ออกประจําการในต่างประเทศ 
  2. ให้การไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน – จีน เป็นการไปปฏิบัตราชการ โดยไม่ถือเป็นการลาไป
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ 
  3. ให้ข้าราชการ กต. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน – จีน ตามข้อ 1 ได้รับสิทธิในการเบิก
ค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับข้าราชการในระดับเดียวกันที่มีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
17.  เรื่อง การลงนามบนัทกึความเขา้ใจในการเริ่มใชค้วามตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนสง่
สินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดน เชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดน บ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และโมฮาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ ดังน้ี 

1. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผา่นแดน เชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดน บ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเสนอร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่มีการลงนาม 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ที่มใิช่สาระสําคัญ ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเร่ืองน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจาณาอีกคร้ัง และให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ดังกล่าวตามข้อ 1 แล้ว และ 
  3. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ใหแ้ก่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว และให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ตามข้อ 1 แลว้ 
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  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดน เชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และจุดผ่านแดน บ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเริ่มดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขง (CBTA) ระหว่างไทย – ลาว – จนี ที่จุดผ่านแดนเชียงของ – ห้วยทราย (ไทย – ลาว) และจุดผ่านแดนบ่อ
เต็น – โมฮาน (ลาว – จีน) ในระหว่างที่แต่ละประเทศยังไม่สามารถให้สตัยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความ
ตกลง CBTA ที่ได้ลงนามไปแล้วเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารระหว่างกัน 

2. สิทธิการจราจร การอนุญาตให้มีการประกอบการขนส่งทางถนนของสินค้าและบุคคลระหว่าง
ไทย – ลาว – จีน ตามแนวเสน้ทางเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และให้มีการยอมรับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละภาค ี

3. การอํานวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน การยอมรบัการตรวจพร้อมกันของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และต้ังเป้าหมายให้มีการตรวจสอบสินค้าเพียงคร้ังเดียวต่อไปในอนาคต 

4. การขนส่งบุคคลข้ามแดน การนําหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาใช้สําหรับการขนส่ง
บุคคลข้ามแดน 

5. การขนส่งสนิค้าข้ามแดน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ที่ติด
ตราประทับศุลกากรที่ใช้ในการขนส่งผ่านแดน สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายจะอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และการใช้
สิทธิพิเศษในการตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายข้ามแดน 

6. การยอมรับรถ การยอมรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน/แผ่นป้ายทะเบียน และหนังสือรับรอง
การตรวจสภาพรถของภาคีอ่ืน การยอมรับใบอนุญาตขับรถในประเทศซึง่กันและกัน 
  7. บทเบ็ดเตลด็ การกําหนดอัตราค่าบริการการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด การจัดต้ัง
คณะทํางานร่วมไทย – ลาว – จีน เพ่ือควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามความตกลงฯ 
 
18. เรื่อง เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4  
  คณะรัฐมนตรมีีติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบพิธีสารแก้ไขบันทกึความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาล
สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  
   2. อนุมัติใหผู้้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผูล้งนามในเอกสารสําคัญตาม
ข้อ 1. ในการประชุมรัฐมนตรที่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย ครัง้ที่ 4 ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
  3. หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มใิช่สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในเอกสารสําคัญตามข้อ 1. 
มอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้   
   4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจาํกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามในเอกสารสําคัญดังกล่าวข้างต้น และดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพธิสีารดังกล่าว มีดังน้ี  
  1) วัตถุประสงค์ของการจัดทําพิธีสารดังกล่าว คือ เพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและ
อินเดียว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเพ่ิมเติมข้อบทเก่ียวกับการปกป้องและคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับและช้ันความลับของเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูล  
   2) การแก้ไขบันทึกความเข้าใจตามข้อ 1) สามารถกระทําได้เน่ืองจาก ข้อ 8. ของบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวกําหนดให้ภาคีสามารถแก้ไขบันทึกความเข้าใจได้ โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าเอกสารแก้ไข
เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกความเข้าใจฯ  
  3) ร่างพิธีสารฉบับน้ีไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายกับประเทศผู้เขา้ร่วม  



 16 

  4) ประโยชน์ทีไ่ทยจะได้รับจากพิธีสารดังกล่าว คือ เป็นการเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือปกป้องและรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย  
 
19. เรื่อง การกําหนดให้วันรําลึกผู้สญูเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for 
Road Traffic Victims) เป็นวันสําคัญของชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการกําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวัน
รําลึกผู้สญูเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาช่ือวันรําลึกผู้สูญเสีย
ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. ใหศู้นย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการระดม
ความร่วมมือเพ่ือจัดงานวันรําลึกผู้สญูเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก 
  3. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน โดยถือเป็นกิจกรรม
ประจําปีที่จะต้องให้ความสําคัญ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  

1. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของ
เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for 
Road Traffic Victims)” โดยได้จัดทําแนวทางการจัดงานเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมรําลึกถงึผู้สูญเสียด้วย 
และ World Health Organization (WHO) และ United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) ได้
เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ และองค์กรภาคสังคมทัว่โลกจัดกิจกรรมรําลึกในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 (ตามข้อ 4) กําหนดให้
ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เพ่ือบูรณา
การการทํางานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว่า 10 คนต่อประชากร
หน่ึงแสนคนในปี 2563 โดยในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้จัดทํา
แผนที่นําทางเชิงยุทธศาสตร์มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนทศวรรษแห่งคามปลอดภัยทางถนนตามแนวทาง
ที่องค์การสหประชาชาติให้คําแนะนําประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน 2) คณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย 3) คณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย 4) 
คณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5) คณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 6) 
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล 

3. การจัดงาน วันรําลึกผู้สูญเสียดังกล่าว ในประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังน้ี 

 3.1 เป็นเวทีกลางประจําปีที่ทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชน จะได้ร่วมกันรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

 3.2 จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปยังทุก
ภาคส่วนในสังคมให้ได้รับรู้ถงึความสําคัญของความสูญเสยีจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นวงกว้าง 

 3.3 เป็นการสง่สญัญาณไปยงันานาประเทศให้ได้รับทราบว่า ประเทศไทยให้ความสําคัญ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจะดําเนินการในทุกวิถีทางที่จะสามารถกระทาํได้ 

4. ในการประชุม ศปถ. ครั้งที่ 4/2555 เมือ่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ศปถ. เห็นว่าการจัดงาน  
“วันรําลึกผู้สญูเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก” ในประเทศไทย จะเป็นโอกาสที่สําคญัอย่างย่ิงในการสร้างการรับรู้ 
ก่อให้เกิดความตระหนัก และเป็นการปลุกจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนนของประเทศเป็นวงกว้างและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความเป็นสากล จึงเห็นควรมีการจัดงานดังกล่าว และในการประชุม ศปถ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2555 ศปถ. เห็นชอบรูปแบบในการจัดงาน “วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก” และเห็นชอบให้
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เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรําลึกผู้สญูเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนนโลกและเป็นวันสําคัญของชาติ 
 
20. เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนนิมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้า
มาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่                    
17 เมษายน 2555 ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  2. อนุมัติการขยายระยะเวลายกเว้นใบอนุญาตทํางานของกระทรวงแรงงานสําหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางช่วยเหลือฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัยต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  สาระสาํคญัของการขยายระยะเวลาดําเนนิมาตรการสนบัสนนุนักลงทนุต่างชาติที่ประสบอุทกภัย
เม่ือปี 2554 ดังน้ี 
  1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว และค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพ่ือ
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวให้แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการที่
ประสบอุทกภัยตามนัยประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  2. ยกเว้นใบอนุญาตทํางานสําหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือฟ้ืนฟูโรงงาน
และสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย 
  3. มาตรการสนับสนุนข้างต้นมิใช่หนังสือสญัญาระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 

แต่งต้ัง 
  
21. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังขา้ราชการตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายอํานาจ พัวเวส ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน [(นิติการ) สูง] สํานัก  
นิติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการที่มีความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ิมเติม  จํานวน 6 คณะ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  ดังน้ี  

1. คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา  
2. คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา 
3. คณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย 
4. คณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย  
5. คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – พม่า  
6. คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – พม่า   
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
1. คณะกรรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบรเิวณชายแดนไทย – กัมพูชา (Border  

Peace Keeping Committee Between Thailand and Cambodia : BPKC)   
องค์ประกอบ ประกอบด้วย  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกรรมการ เสนาธิการทหาร และ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ชาติ เสนาธิการทหารบก  เสนาธิการทหารเรือ                      
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เสนาธิการทหารอากาศ  รองเสนาธิการทหาร (ด้านยุทธการ การข่าว กิจการพลเรือน) ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมป่าไม้  เอกอัครราชทูต ประจําราชอาณาจักร
กัมพูชา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เจ้ากรมยุทธการทหาร เจ้ากรมกิจการชายแดน
ไทย –กัมพูชา โดยมีผู้อํานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – กัมพูชา  กรมกิจการชายแดนทหาร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าส่วนประสานงานด้านกัมพูชา  ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  หัวหน้าฝา่ยยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ  ผูอํ้านวยการกอง
เอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ และผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ  

อํานาจหน้าที่  
1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเก่ียวกับการส่งเสริม 

ความร่วมมือรกัษาความสงบเรียบร้อย และเสถียรภาพในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ตามคําสั่ง และนโยบายของ
คณะกรรมการชายแดนทั่วไปท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
ทันเวลาเพ่ือไม่ให้ลุกลามออกไป รวมทั้งป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนของทั้งสอง
ประเทศ ส่งเสริมการติดต่อ และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีต่ามแนวชายแดนในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น   

2. กําหนดนโยบาย และออกคําสั่งให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา และ 
ระดับท้องถิ่นร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างจริงจัง ควบคุม อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงานพิจารณา
ข้อเสนอ และทบทวนมาตรการที่คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา  กําหนดขึ้น  

3. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการรว่มมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน  
ไทย – กัมพูชา  อย่างน้อยปีละคร้ัง สลับกันทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  ในกรณีเร่งด่วนอาจจัดประชุมเป็น
กรณีพิเศษ  ตามความจําเป็นของสถานการณ์ ณ สถานทีท่ี่เห็นชอบร่วมกัน  

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติกิจเฉพาะได้ตามความจําเป็น  
2. คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (Regional Border Committee  

Between Thailand and Cambodia : RBC)   
  องค์ประกอบ   
  ด้านกองทัพภาคที่ 1  แม่ทพัภาคที่ 1 เป็นประธานกรรมการ รองแมท่ัพภาคที่ 1 ผูว่้าราชการ
จังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย  ผู้บัญชาการกอง
กําลังบูรพา  หัวหน้าสํานักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 หัวหน้าศูนย์
ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  ผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว  ผู้อํานวยการศุลกากรภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 2 ผู้กํากับด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยมี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นกรรมการ  
/ เลขานุการ  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 และเสนาธิการกองกําลังบูรพา เป็นกรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ด้านกองทัพภาคที่ 2  แม่ทพัภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการ รองแมท่ัพภาคที่ 2  ผูว่้าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี  หัวหน้าสาํนักงานประสานงานชายแดน
ไทย – กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1  หัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก  ผูอํ้านวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ  พาณิชย์จังหวัด
สุรินทร์ บุรรีัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  ป่าไม้เขต นครราชสีมา อุบลราชธานี  ผู้อํานวยการศุลกากรภาคที่ 2 ผู้
บัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 ผุ้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง  3 ผูแ้ทนส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง โดยมี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็น กรรมการ / เลขานุการ  ผูอํ้านวยการกองยุทธการกองทัพ
ภาคท่ี 2 และ เสนาธิการกองกําลังสุรนารี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ด้านกองบญัชาการป้องกันชายแดนจันทบรุีและตราด ผูบั้ญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ
ตราด เป็นประธานกรรมการ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นาวิกโยธิน)  รองผู้บัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นาวิน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นรอง
ประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิก
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โยธินจังหวัดตราด  ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน  หัวหน้าสํานักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา  
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 หัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
ผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  พาณิชย์
จังหวัดตราด   ผู้อํานวยการศุลกากรภาค 1 ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 2  ผู้บังคับการด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทน
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยมี เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เป็นกรรมการ / 
เลขานุการ รองเสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  (นาวิกโยธิน) เป็นกรรมการ / 
ผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  

1. ประชุม ปรึกษา หารือ โดยยึดถือคําสั่งและนโยบายของคณะกรรมการรว่มมือรักษาความสงบ 
เรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ทีกํ่าหนดไว้ เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเก่ียวกับ        
การส่งเสริมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ  ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นบริเวณชายแดนร่วมกัน  

2. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ  และความร่วมมือใน 
ระดับท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน  

3. ส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ การค้าชายแดนระหว่างกันและความ 
ร่วมมือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน 

4. ร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการลกัลอบค้าขายสินค้าที่ผิดกฎหมายของทั้งสอง 
ประเทศ 

5. ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หนีภัย  และประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัย 
จากการ สู้รบบริเวณชายแดน  

6. ตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
บริเวณชายแดน  และแก้ไขปัญาต่าง ๆ ใหท้นัต่อเหตุการณ์มิให้ขยายตัวลกุลามออกไป 

7. ให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา อํานวยการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงาน 
ชายแดนไทย  - กัมพูชา  และชุดติดต่อประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา  ของทั้งสองประเทศ (ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ) โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดต้ังสํานักงานประสานงานและชุดติดต่อประสานงานที่ควบคู่กันขึ้นตามสถานที่ทีแ่ต่
ละฝ่ายกําหนด  

8. จัดการติดต่อสื่อสารระหว่างกองกําลังทั้งสองฝ่าย และชุดติดต่อประสานงานที่ควบคู่กันให้ 
สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา   

9. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย  - กัมพูชา  อย่างน้อย ปีละ 
สองครั้ง ในประเทศไทยและกัมพูชาสลับกันไป ในกรณีเรง่ด่วนให้จัดการประชุมตามความจําเป็นของสถานการณ์ ณ 
สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน 
  3. คณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (High Level Committee : HLC) 
  องค์ประกอบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกรรมการ เสนาธิการทหาร เป็นรองประธาน 
กรรมการประกอบด้วย เจ้ากรมยุทธการทหาร เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เจ้ากรมขา่วทหาร เจ้ากรมแผนที่ทหาร 
แม่ทัพภาคที่ 4 เจ้ากรมยุทธการทหารบก เจา้กรมอุทกศาสตร์ ผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน ผู้บัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อํานวยการ
สํานักความม่ันคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้อํานวยการกองกิจการชายแดนไทย – มาเลเซยี กรมกิจการชายแดนทหาร 
เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่

1. ประชุม ปรึกษา หารือ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบาย
ของคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย – มาเลเซีย และประเมินสถานการณ์ เพ่ือพิจาณากําหนดนโยบายและแนวทาง
ในการดําเนินการให้กับคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย 
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2. ประสานงานกับคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการชายแดนไทย – มาเลเซีย ในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – มาเลเซีย 

3. เชิญผูแ้ทนสว่นราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ปรึกษา หารือ เพ่ือประกอบการพิจาณา
กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการและงานด้านธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
ไทย – มาเลเซยี (ฝ่ายไทย) 

4. เสนอผลการดําเนินงานและข้อพิจารณาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – มาเลเซีย 
(ฝ่ายไทย) เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความจําเป็น 
  4. คณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย (High Level Committee : HLC) 
  องค์ประกอบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกรรมการ เสนาธิการทหาร เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย เสนาธิการทหารบก หรอืผู้แทน เสนาธิการทหารเรือ หรือผู้แทน เสนาธิการทหาร
อากาศ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม หรือผูแ้ทน เจ้ากรมขา่วทหาร หรือผู้แทน เจ้ากรม
ยุทธการทหาร หรือผู้แทน เจา้กรมส่งกําลังบํารุงทหาร หรือผู้แทน โดยม ีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น
กรรมการ/เลขานุการ ผู้อํานวยการกองกิจการชายแดนไทย – อินโดนีเซยี เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่

1. พิจารณากําหนดกรอบความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพอินโดนีเซีย  ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพ่ือประโยชน์ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้ง
สองประเทศ 

2. ประสานและประชุมร่วมกับกองทัพอินโดนีเซียในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการความร่วมมือทาง
ทหาร โดยยึดถือนโยบายและเป้าหมายในการดําเนินงานตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมกําหนด โดยเฉพาะ
โครงการความร่วมมือด้านการฝึกและการศกึษาทางทหาร การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาทางทหารสูงสุด 
และการแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพอินโดนีเซีย 

3. ใหค้ําแนะนํา ปรึกษาและความเห็นชอบโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่เหล่าทัพเสนอจัดลําดับ
ความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ ตลอดจนกํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานนําเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ 

4. ให้จัดการประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง ผลดักันเป็นเจ้าภาพ โดยกําหนดจํานวนวันและจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมให้น้อยทีสุ่ด เพ่ือประหยัดงบประมาณ 

5. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  5. คณะกรรมการชายแดนสว่นภูมิภาค ไทย – พม่า (Regional Border Committee : RBC) 
  องค์ประกอบ พื้นที่รบัผิดชอบกองทัพภาคที่ 1 แมท่ัพภาคที่ 1 เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 ผู้บังคบัการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ทนกรมศุลกากร ผูแ้ทนหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง โดยมี 
ผู้อํานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – พม่า กรมกิจการชายแดนทหาร เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  พื้นที่รบัผิดชอบกองทัพภาคที่ 3 แมท่ัพภาคที่ 3 เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย            
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที ่1 รักษาพระองค์ 
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยมี ผู้อํานวยการกองกิจการ
ชายแดน ไทย – พม่า กรมกิจการชายแดนทหาร เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  พื้นที่รบัผิดชอบกองทัพภาคที่ 4 แมท่ัพภาคที่ 4 เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย            
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 ผู้บังคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชุมพร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้อง โดยมี ผู้อํานวยการกองกิจการชายแดน ไทย – พม่า กรมกิจการชายแดนทหาร เป็นกรรมการ/
เลขานุการ 
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  อํานาจหน้าที ่
1. ปรึกษา หารือถึงมาตรการซึ่งอาจจําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกันและปัญหาเฉพาะ

อ่ืน ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณชายแดน 
2. รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจและการประสานงานและการ

ควบคุมดูแลใหบั้งเกิดผลของการปฏิบัติน้ัน ส่วนการประสานงานในการปฏิบัติมาตรการทั้งปวง ให้ดําเนินการโดยการ
ติดต่อระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น 

3. จัดประชุมตามความจําเป็นของสถานการณ์ ณ สถานทีท่ี่เห็นชอบร่วมกัน 
  6. คณะกรรมการชายแดนสว่นท้องถ่ิน ไทย – พม่า (Township Border Committee : TBC) 
  องค์ประกอบ  
  1. อําเภอแม่สาย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพ้ืนที่ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย นายอําเภอแม่สาย หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอแม่สาย ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 
ผู้แทนสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ นายด่านศุลกากรแมส่าย ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง โดยมี หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – พม่า ที่ 1 เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
  2. อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพ้ืนที่ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย นายอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้กํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ผู้แทนสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ นายด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน ผูแ้ทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยมี หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – พม่า ที่ 2 เป็น 
กรรมการ/เลขานุการ 
  3. อําเภอแม่สอด ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพ้ืนที่ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย นายอําเภอแม่สอด หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอแม่สอด ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 
ผู้แทนสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ นายด่านศุลกากรแมส่อด ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง โดยมี หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – พม่า ที่ 3 เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
  4. บ้านพระเจดีย์สามองค์ อําเภอสังขละบรุี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจใน
พ้ืนที่ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายอําเภอสังขละบุรี หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอสังขละบุรี 
ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี ผูแ้ทนหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยมี 
หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – พม่า ที่ 4 เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
  5. อําเภอเมืองระนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพ้ืนที่ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย นายอําเภอเมือง จังหวัดระนอง หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองระนอง ผู้กํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 41 นายด่านศุลกากรระนอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย – พม่า ผู้แทนหน่วย
และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง โดยมี หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ไทย – พม่า ที ่6 เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่

1. ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนภายในแต่ละเขตอํานาจของตน 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาชายแดนอ่ืนใดเป็นการเฉพาะ 
3. จัดต้ังการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นที่ควบคู่ของทั้งสองฝ่าย 
4. จัดประชุมตามความจําเป็นของสถานการณ์ ณ สถานทีท่ี่เห็นชอบกัน โดยมี ผบ.ฉก. ในพ้ืนที่เป็น

ประธาน โดยมี หัวหน้าหน่วยประสานงานประจําพ้ืนที่ (หมายเลข) เป็นเลขานุการ 
 
  3. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์               
โตวิจักษณ์ชัยกุล)  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีได้รับแจ้งรายช่ือผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.)  จากรองนายกรัฐมนตร ี(นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล)  เพ่ิมเติมจํานวน 1 ราย 
โดยแต่งต้ัง นายศรัณยู อัมพาตระการ นักการทูตชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ ปคร.  
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  4.   แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  (ปสส.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  20/2556  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
  เพ่ือให้การดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบ
แผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ใน
ปัญหาต่าง ๆ ในด้านนิติบัญญัติให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมาย และดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และส่งผลให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสม เพ่ือทําหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 
11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2554 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 158/2554    ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 17/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2555 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 90/2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 305/2555               
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 และแต่งต้ังคณะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
      องค์ประกอบ 
  ที่ปรึกษา / กรรมการ ประกอบด้วย นายวราเทพ รัตนากร นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล นายบุญทรง
เตริยาภิรมย์ นายชลน่าน ศรีแก้ว นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายวิทยา บุรณศิริ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์             
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร   
 คณะกรรมการ นายอํานวย คลังผา ประธานกรรมการ นายไพจิต ศรีวรขาน รองประธานกรรมการ 
คนที่ 1 พลตํารวจโท วิโรจน์    เปาอินทร ์รองประธานกรรมการ คนที่ 2 นายพีรพันธ์ุ พาลุสุข รองประธาน 
กรรมการ คนที่ 3 นายนพคุณ รัฐผไท รองประธานกรรมการ คนที่ 4 นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานกรรมการ 
 คนที่ 5 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ รองประธานกรรมการ คนที่ 6 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการ คนที่ 7 นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 8 กรรมการประกอบด้วย                
นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร นายก่อแก้ว พิกุลทอง นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายเกียรต์ิอุดม เมนะสวัสด์ิ                   
นายโกศล ปัทมะ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นางสาวจารุพรรณ  กุลดิลก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นางชมภู จันทาทอง 
นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ  นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ นายธนิก มาสีพิทักษ์ นายธวัชชัย  
สุทธิบงกช นางนันทนา ทิมสุวรรณ นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายนิยม เวชกามา นายนิรมิต สุจารี นายบุญแก้ว สมวงศ์ 
นายประสิทธ์ิ ชัยวิรัตนะ  นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นางปานหทัย   เสรีรักษ์ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข                
นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นางพัชรินทร์ มั่นปาน นายพันธ์ุศักด์ิ  
เกตุวัตถา นายพิชิต ช่ืนบาน นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล  
นายยุทธพล อังกินันทน์ นางสาวละออง  ติยะไพรัช นางวราภรณ์ ต้ังภากรณ์  น า ย วั ช ร พ ล  โ ต ม ร ศั ก ด์ิ              
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายวินัย ภัทรประสิทธ์ิ นายวีระพล จิตสัมฤทธ์ิ นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์   
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ นายสมชัย อัศวชัยโสภณ นายสหรัฐ กุลศรี น าย สัญ ชั ย  ว งษ์ สุ น ท ร  นายสั ม ภ าษณ์            
อัตถาวงศ์ นายสุนัย จุลพงศธร นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ  นายอดิศร เพียงเกษ นางอนุรักษ์ บุญศล นางอนุสรา ยังตรง 
นายอภิรัต ศิรินาวิน นายอรรถพล วงษ์ประยูร นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ โดยมีร้อยโท ปรีชาพล  พงษ์พานิช เป็น
กรรมการและเลขานุการ นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และนางฐะปาณีย์  อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ  
 ฝ่ายเลขานุการ  ผู้ อํานวยการสํานักประสานงานการเมือง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1 สํานักประสานงานการเมือง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และเจ้าหน้าที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 2 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 อํานาจหน้าที่  
  1. พิจารณาดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมี
ระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา 
  2. ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมืองในปัญหาต่าง ๆ  
ในด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาอ่ืน ๆ ทั้งการเสนอร่างกฎหมายและดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติ
บัญญัติ และกิจการรัฐสภา ให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่น 
  3. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพ่ือ
กําหนดแนวทางการทํางานและมีมติให้สอดคล้องกัน พร้อมแจ้งคณะรัฐมนตรี 
  4. ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการตาม ข้อ 3. ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความจําเป็น 
  5. ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมช้ีแจง
ข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ 
 องค์ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 
 
  5. การปรับปรงุและแต่งต้ังกรรมการในองค์ประกอบคณะกรรมการแหง่ชาติเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติ
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามที่รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) เสนอ ดังน้ี  
    องค์ประกอบคณะกรรมการชุดใหม่ ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประธาน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา และประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา เป็นกรรมการ
ที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแ้ทนเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจรรจา สุวรรณทตั ผู้ทรงคุณวุฒิ นางดวงเดือน 
พันธุมนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเย็นใจ เลาหวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนงลักษณ์ วิรัชชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ               
นางพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางโสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมนัน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธีระพร อุวรรณโณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
 
  6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับสูงที่ว่างอยู่ เน่ืองจากผู้ครอง
ตําแหน่งเกษียณอายุราชการและได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืน จํานวน 3 ตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ ดังน้ี  
  1. โอนย้าย นายชูศักด์ิ เกวี รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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   2. โอนย้าย นายพงษ์วรรณ จารุเดชา รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมเจ้าท่า มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. โอนย้าย นายชาญชัย สุวิสทุธะกุล รองผูอํ้านวยการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 

*********** 
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