
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/502                        วันท่ี   26  มิถุนายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ี สํานักงบประมาณ เสนอ ดังน้ี 
  1. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพ่ิมงบบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เฉพาะรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ของประเทศ โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
   1.1 เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   1.2 เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 
   1.3 เป็นรายจ่ายที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ  
ส่งเสรมิการผลติให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ หรือเปน็รายจ่ายลงทุนสําคญัท่ีก่อให้เกิดผลในการแก้ไขปญัหา
และการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือเป็นรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

(1) ไมท่ําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ยกเวน้ เป็นการดําเนินงาน           
ตามนัยข้อ 1.2  
   (2) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป 
   (3) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน มีศักยภาพที่จะดําเนินงานและ 
มีความพร้อมทีจ่ะดําเนินการได้ทันที 
   (4) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ต้องเสนอโครงการ / รายการภายใต้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานน้ัน ๆ 
  2. ขั้นตอนในการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
   (1) ใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการน้ันไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง และให้เสนอขอรบัความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีกํ่ากับ หรือรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด รวมทั้งรวบรวมจัดส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 

/(2) สําหรับ... 
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   (2) สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเก้า ที่กําหนดว่า “หากหน่วยงานดังกล่าวเห็นว่างบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับการจัดสรรให้น้ันไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง” 
  ดังน้ัน หากหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาแล้วจะเสนอขอเพ่ิมงบประมาณก็เห็นสมควรดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเก้า โดยให้ย่ืน
คําขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เพ่ือที่สํานักงบประมาณจะได้สามารถ
ประมวลผลภาพรวมการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   (3) ใหส้ํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และนําเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรใีนวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 15 การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ 
 สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ โดยมีส่วนที่
เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์คือ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนการดําเนินงานตามข้อเสนอ 
ของกระทรวงแรงงาน 
  ข้อเท็จจริง 
  1. รง. โดย  สปส.ได้ดําเนินการประกันสังคมมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2554 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแรงงานนอกระบบที่สมัครใจเขา้เป็น
ผู้ประกันตน สามารถเลือกส่งเงินสมทบ เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์   2 ทางเลือก จากนโยบายของรัฐบาล 
ที่ประสงค์จะให้ประชาชนแรงงานนอกระบบมีการออม  เพ่ือเป็นหลักประกันรายได้เมื่อสูงอายุ ประกอบกับ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดให้มีสิทธิเงินบําเหน็จและบํานาญชราภาพ 
แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งผูป้ระกันตนภาคบังคับที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการจะเริ่มได้สิทธิ 
ในเดือนธันวาคม 2556 แต่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบได้รบัสทิธิเงนิบําเหน็จชราภาพตามทางเลือก ท่ี 2 
เพียงกรณีเดียว ดังน้ัน เพ่ือมิให้เกิดความเหลื่อมล้ําในระหว่างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จึงเห็นสมควร
ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฯ ให้สิทธิเงินบํานาญชราภาพ ตามความเหมาะสม แก่ผู้ประกันตน 
ซึง่เป็นแรงงานนอกระบบ และเป็นไปตามข้อเสนอของประชาชนแรงงานนอกระบบ โดยการปรับปรงุสทิธิประโยชนเ์ดิม 
และเพ่ิมทางเลอืกที ่3 ในระบบประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งมีหลักการจัดเก็บเงินสมทบจาก 2 ฝ่าย ได้แก่ 
ผู้ประกันตนและรัฐบาลในอัตราเดือนละ 200 บาท (ผูป้ระกันตนจ่าย 100 บาท/เดือน และรัฐบาลสมทบ 100 บาท/เดือน) 
เพ่ือให้ได้รับสิทธิเงินบํานาญชราภาพ ซึ่งจะส่งผลใหม้ีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต 
  2. ข้อเสนอแนวทางการดําเนินงาน 
   2.1 กลุ่มเป้าหมาย กําหนดให้ประชาชนทั่วไป เช่น เกษตรกร ผู้ขับรถรับจ้าง ค้าขาย  
หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ ซึ่งมีอายุต้ังแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  
และมีบทเฉพาะกาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ มผีลใช้บังคับ หากในวันที่ประชาชนสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตน ผูใ้ดมีอายุเกิน 60 ปี ให้มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนได้ และสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ต้ังแต่วันที่  
1 พฤษภาคม 2555  
 
 
 

/2.2 สิทธิประโยชน์... 
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   2.2 สทิธิประโยชน์ มกีารปรบัปรุงเป็น 3 ทางเลือก และเพ่ิมสทิธิประโยชน์ทางเลือกที ่1 
และทางเลือกที ่2 ในปัจจุบัน ดังน้ี   
     - เพ่ิมทางเลือกที่ 3 กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเงินบํานาญชราภาพ 
     -   กรณีเจ็บป่วย โดยจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเป็นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล จากเดิม ต้ังแต่ 2 วันขึ้นไป เป็นต้ังแต่วันแรกที่เป็นผู้ป่วยใน และเพ่ิมระยะเวลาการจ่ายเงิน   
จากเดิมไม่เกิน 20 วันต่อปี เป็นไม่เกิน 30 วันต่อปี  
        - กรณีตาย ให้สทิธิกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเพียงจ่ายเงินสมทบ ครบ 
1 เดือน ผู้จัดการศพหรือทายาทจะได้รับเงินค่าจัดการศพทันที  
 

ทางเลือก เงินสมทบ/คน/
เดือน สิทธิประโยชน์ รายละเอียด 

1 100 บาท (สมทบ
จากผู้ประกันตน 
70 บาทและจาก
รัฐบาล 30 บาท) 

กรณีเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาล ต้ังแต่ 1 วันขึน้ไป วันละ 200 บาท   
ปีหน่ึงไม่เกิน 30 วัน (บริการทางการแพทย์ใช้สิทธิ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)                   

  กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างเดอืนละ 500 บาท 
ถึง 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี (ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาส่งเงินสมทบ) 

  กรณีตาย - เงินค่าทําศพ 20,000 บาท (กรณีถึงแก่ความตาย
จ่ายเงินสมทบเพียง 1 เดือน) 

2 150 บาท (สมทบ
จากผู้ประกันตน 
100 บาท และจาก
รัฐบาล 50 บาท) 

เช่นเดียวทางเลือกที่ 1 
และเพิ่มเงินบําเหน็จ
กรณีชราภาพ 

จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ ประกอบด้วยเงินสมทบ 
ที่ผู้ประกันตนจ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 
คืนให้แก่ผู้ประกันตน เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
และลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน 

3 200 บาท (สมทบ
จากผู้ประกันตน    
100 บาทและจาก
รัฐบาล 100 บาท) 

ให้ความคุ้มครอง
เฉพาะกรณีชราภาพ
เท่าน้ัน 
 

- ผู้สมัครต้องมีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ (มีบทเฉพาะกาล 
ในปีแรก ผู้อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิสมัครและจ่ายเงิน
สมทบย้อนหลังได้) 
- ประโยชน์ทดแทน 1 กรณี คือ กรณีชราภาพ โดย
ผู้ประกันตนจะได้รับบําเหน็จหรือบํานาญตามเง่ือนไข
การเกิดสิทธิ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้ง
สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

 
  ทั้งน้ี เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีทางเลือก ได้แก่  เลือกชุดที่ 1 หรือ ชุดที ่2 หรือ ชุดที ่3 อย่าง
ใดอย่างหน่ึง  เลือกชุดที ่1 และ 3 หรือเลือกชุดที่ 2 และ 3       
 3) การรับขึ้นทะเบียน สํานักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน โดยขอความร่วมมือให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับสมคัรสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในความ
ดูแล 
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 4) การรับเงินสมทบจะใช้ช่องทางของสํานักงานประกันสังคมเป็นหลัก และ
เครือข่ายบริการประกันสังคมมาตรา 40 ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ห้างเทสโก้
โลตัส และธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมดําเนินงาน โดยกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับเงิน
สมทบจากประชาชนและนําส่งสํานักงานประกันสังคมด้วย 
 5) การรับสิทธิประโยชน์ ประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 40 มีช่องทาง ย่ืนขอรับสิทธิ
ประโยชน์โดยตรง ณ สํานักงานประกันสังคม และขอความร่วมมือธนาคารในกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านดําเนินการตามภารกิจน้ีด้วย ทั้งน้ี สํานักงานประกันสังคมจะเป็น
ผู้ดําเนินการวินจิฉัยสิทธิประโยชน ์ตามท่ีกฎหมายกําหนด และโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตนผ่านบญัชีเงินฝากธนาคาร 
   3. รง. มีความพร้อมที่จะเริ่มดําเนินการรับสมัครประชาชนแรงงานนอกระบบเข้าเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของผลประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

1. กําหนดนิยามคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ”  
2. เพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
3. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพ่ือรับประโยชน์ทดแทนได้ 
4. แก้ไขเพิม่เติมให้ผู้ประกันตนหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีมีสทิธิได้รบัประโยชนท์ดแทนตามมาตรา 8/1  

ขอรับประโยชน์ทดแทนได้  
5. แก้ไขเพ่ิมเติมทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
6. แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
7. เพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8/1 ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี 

ชราภาพ เป็นเงินบํานาญชราภาพ 
8. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ได้รับบํานาญตลอดชีวิตและการคํานวณเงิน 

บํานาญชราภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
9. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกทีผู่ป้ระกันตนที่มีสิทธิประโยชน์ 

ตามมาตรา 8/1 จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ที่อายุหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมคัรเป็น
ผู้ประกันตนได้ 
  10.  เพ่ิมเติมให้ผู้ที่อายุหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมคัรเป็นผู้ประกันตนได้ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 19 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการณ์ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขง 

กับประเทศหุน้ส่วนเพื่อการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา) 
สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ หัวข้อท่ี 3 ร่างถ้อยแถลงของการประชมุรฐัมนตร ี
ข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 6 รับรองการต้ังคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ (Eminent and Expert 
Persons Group) เพ่ือให้คําแนะนําทางยุทธศาสตร์แก่ประเทศสมาชิก เน้นยํ้าการประสานงานกับอาเซียน 
เห็นชอบโครงการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การป้องกันโรคมาลาเรียข้ามแดนในภูมิภาค การสอน
ภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทัง้ได้เห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัติการสาขาการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร และสาขาความม่ันคงทางพลังงาน  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

/ทั้งน้ี... 
 



$'rr,[t b0
-flQpl1-tLunnlLu

ll

.unp tqt*cLl4gfxrctB

lhtl'$ t6 'rs 1r1 't,llpbo ntl 
fru{l.ef(/1r{nLDRcfil4ul,r 

GpLltlT

pru uppfu.pbrgrd fru u n gB
trulr Erul rs gJr g [r s r,u u s u/r gn ufl Lp s tun r,n ug]

[uirlun u_u u Lrul rupls rnl
qppq EEqI 

y/\

Grtpflrlrdstulurrtp _

ntsB \
lLuJrL gnLc ;spnpu r Lu a tntp$

glsgsrgLrdLs fupununy

J;LLhLL!$ r unilp4fp H Lr.Hbu Lfl n rS
(unn 

"upl $gt/r Ntfi,f \tn)

W,o e* qq .{/ 4p

r u u gr$ p pl%^nL F g r u up ulr
(gslaelg& $erursgnLn) I

JY
)t -l

fule pn us nu u u gtrntp/b Lsu rutprulru $B Lrxnn ull g LkrgftFpl pu3@s t u u1 g
russ rug Lprurua gruL MnB s1 bul1 frp$g LlrgnB L lcn LpAs[rpF es ur nurnEglTlo pl LmruB gl bg

u u u e1u hroXnp u n sF n@p & tg rd

npruHL1,lBuUrGBlBgFeluELfrLp rdl,NpnlnLlntlxkrlp ('ftgu grnpftrnueg +r gLutuLsnrpsgpmpu

+r nLlBrnnlsru,rdslruglft ur,ru$) guusrEnuunrpmpu allsqaM F91 r.mil*gpgLunsut uin
rdn 01 BuBL g r,umrgn6 NL&' frgu um uN lu[pmtgntg]rlsL usrgnue nspmp u ptp



วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 8 การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สํานักบริหารกลาง และ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
15 การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 19 ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการณ์ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                                         วันที ่25 มิถุนายน 2556 
  
  วันน้ี (25 มิถุนายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา   
เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบลโคกมะม่วง  
    ตําบลหูทํานบ  อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง อําเภอโนน
    ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ.ศ. .... (เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
    ป่าดงใหญ่) 
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....   
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
    เพ่ิมเติมมาตรา  59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบ
    รวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2  
    พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่า
    ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) 

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

  7.  เรื่อง  การทบทวนแหล่งเงินกู้สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) 
    ระยะที่ 3 

  8.  เรื่อง  การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  9.  เรื่อง  แผนการลงทุนหลัก โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2556 - 2559 ของการประปาส่วน
    ภูมิภาค 
  10.  เรื่อง  แผนการลงทุนหลักเพ่ือพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขา 
    เชียงใหม่ ปี 2556 – 2570 
  11.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
  12.  เรื่อง   การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
    เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  13.  เรื่อง   การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  15.  เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ 



 2 

ต่างประเทศ 
  16.  เรื่อง  การสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
    ประเทศ (ITU) 
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
    กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกีว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคําพิพากษา (สนธิสญัญา 
    โอนตัวนักโทษ) 
  18.  เรื่อง  ร่างสารเพ่ิมจํานวนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
    เฉียงใต้โดยราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับ 
    ประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา)  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างถ้อยแถลงร่วมของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการ 
    พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  
  21.  เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
    แห่งสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที ่1 (ปี 2556-2561)  
  22.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง 
  23.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกจิ 
    แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
  

แต่งต้ัง 
  24.   เรื่อง  แต่งต้ัง  
  1.  แต่งต้ังกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 
  2.  สหภาพยุโรปเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  3.  การเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิราชรัฐโมนาโก และการยกฐานะ 
   สถานกงสุลราชรัฐโมนาโก 
  4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
   (กระทรวงการคลัง)  
  5.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
   (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
   ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  7.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
   ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  8.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
   (กระทรวงการคลัง)  
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  9.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  10.  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  11.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
  

***************************************************** 
 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 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปา่ดงใหญ่ ในท้องทีตํ่าบลโคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ                 
อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลาํนางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพนัธุ์
สัตว์ป่า พ.ศ. .... (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ดงใหญ่) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบล
โคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ.ศ. .... (เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

            สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
            กําหนดให้ขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตามที่กําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน              
ป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบลโคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง ก่ิงอําเภอ
โนนดินแดง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ.ศ. 2539 เข้าไปในท้องที่ตําบลโคก
มะม่วง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์                  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทา้ยพระราชกฤษฎีกาน้ี เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
   
2. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. กําหนดให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  

2. กําหนดบทนิยามคําว่า “สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” “สัตว์” “งานวิทยาศาสตร์”                 
“การดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์”  

3. กําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี   
4. กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์          

มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและการสง่เสริมดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงหรือ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี กําหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานของสถานที่ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี   กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์  กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับนโยบายและแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์ 
ตีความและวินิจฉัยปัญหา พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของผู้อนุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

5. ให้จัดต้ังสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในสํานักงาน มีหน้าที ่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการ สํารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการกําหนดเป้าหมาย นโยบายและจัดทําแผนงาน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์   
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6. กําหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  มหีน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกหนังสือเรียก 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดและลงโทษผู้กระทําผดิจรรยาบรรณท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

7. กําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
8. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพ่ืองานทาง 

วิทยาศาสตร์ 
9. กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
10. กําหนดมาตรการทางปกครอง  
11. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรบัผู้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งประกาศและหนังสือ 

เรียกของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

12. กําหนดบทเฉพาะกาล 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา             
59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..)           
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
            สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะรายให้แก่ผูซ้ึง่ครอบครองและ
ทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนและภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบบั  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบัน
การเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจรงิ  
  คค. เสนอว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เห็นชอบมาตรการทางภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 โดยขยาย
ระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สมควรกําหนดค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ใน
ระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อสาํหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่
ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซือ้สําหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการ  
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 เพ่ือกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่ 2 ดังน้ี  
    1.1 การโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซือ้ สําหรับสถาบันการเงินที่           
ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2556 ทั้งน้ี เฉพาะสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการภายในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2557 และต้องดําเนินการ
โอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อ ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ครั้งละ 50 บาท 
และ  
    1.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากข้อ 1.1 ครั้งละ 100 บาท  
  2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบัน
การเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. ....  
   กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบัน
การเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ทีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 
ทั้งน้ี เฉพาะสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการภายในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2557 และต้องดําเนินการโอนทะเบียน
รถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อให้แลว้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 
5. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า              
พ.ศ. …. และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 รวม 2 ฉบับ ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน 
(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) ที่ได้เข้ามาตรวจประเมินประเทศไทยเมื่อวันที่                   
7-8 พฤษภาคม 2556 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ 
  1. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. …. 
   1.1 ยกเลิกกฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 
   1.2 กําหนดนิยามคําว่า “ลูกคา้” “บุคคลที่มกีารตกลงกันทางกฎหมาย” “ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แทจ้ริง” เป็นต้น 
   1.3 กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับ
ลูกค้าความเสีย่งสูงและลูกคา้ความเสี่ยงตํ่า 
  2. ร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ                  
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
   1.1 ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
   1.2 กําหนดนิยามคําว่า “ลูกคา้” และ “ผู้ทีท่ําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” 
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   1.3 กําหนดข้อมูลทีใ่ช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที ่..) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                   ข้อเท็จจริง 
                   กค. เสนอว่า 
                   1. รัฐบาลได้มีมาตรการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลที่มปีริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดย
นํ้าหนัก ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลทีม่ีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
ผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตรต่อไปได้ตามมติคณะรัฐมนตร ี(21 พ.ค.56)  
                   2. เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลจะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 แต่โดยที่ขณะนี้ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังมีราคาสูงซึ่งหากมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีนํ้ามัน
ดีเซลในระยะนี้จะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน จึงควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อย
ละ 0.005 โดยนํ้าหนักในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และนํ้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
                   สาระสําคัญของร่างประกาศ 
                   กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลทีม่ีปรมิาณกํามะถันไม่เกิน 
ร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

7. เรื่อง การทบทวนแหล่งเงนิกู้สําหรับโครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที่ 3 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการในการใช้แหล่งเงินกู้ในประเทศสําหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
(บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที ่ 3 แทนการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(JICA) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้ กค. เป็นผู้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมตามความจําเป็น 
และให้นําเสนอรัฐสภาเพ่ือรับทราบการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินต่อไป 

  
8. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพจิารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ี สํานักงบประมาณ เสนอ ดังน้ี 
  1. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เฉพาะรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศ โดยมแีนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
   1.1 เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   1.2 เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 
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   1.3 เป็นรายจ่ายที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ ส่งเสริม             
การผลิตให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ หรือเป็นรายจ่ายลงทุนสําคญัที่ก่อให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาและ       
การพัฒนาที่ย่ังยืนหรือเป็นรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
  โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

(1) ไม่ทําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ยกเว้น เป็นการดําเนินงาน           
ตามนัยข้อ 1.2  
   (2) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป 
   (3) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน มีศักยภาพที่จะดําเนินงานและมีความ
พร้อมที่จะดําเนินการได้ทันที 
   (4) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ต้องเสนอโครงการ / รายการภายใต้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานน้ัน ๆ 
  2. ขั้นตอนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
   (1) ใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการน้ันไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้
เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมทั้งรวบรวม
จัดส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที ่5 กรกฎาคม 2556 
   (2) สาํหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเก้า ที่กําหนดว่า “หากหน่วยงานดังกล่าวเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ 
การจัดสรรใหน้ั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง” 
  ดังน้ัน หากหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาแล้วจะเสนอขอเพ่ิมงบประมาณก็เห็นสมควรดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเก้า โดยให้ย่ืนคําขอ
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เพ่ือที่สํานักงบประมาณจะได้สามารถประมวลผลภาพรวม
การขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   (3) ใหส้ํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และนําเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรใีนวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป 
 
9. เรื่อง แผนการลงทนุหลกั โครงการเพือ่การพัฒนาปี 2556 - 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนหลกั โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2556 – 2559  
ของ กปภ. ในส่วนที่เป็นโครงการใหม่ จํานวน 92 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 42,402.904 ล้านบาท 
            2. อนุมัติให ้กปภ. ดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2556 ในส่วนของโครงการใหม่ จํานวน 7 
โครงการ วงเงินลงทุนรวม 3,315.019 ล้านบาท (ไม่รวมVAT) ประกอบด้วย 
                     2.1 โครงการทีข่อรับเงินงบประมาณประจําปีจากภาครัฐร้อยละ 75 และเงินรายได้สมทบ 
ร้อยละ 25 จํานวน 4 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,086.053 ล้านบาท ได้แก่ กปภ. สาขาสีคิ้ว วงเงินลงทุน 587.411 
ล้านบาท สาขาระยอง วงเงินลงทุน 712.180 ล้านบาท สาขาลําปาง วงเงินลงทุน 622.187 ล้านบาทและสาขา 
ศรีราชา วงเงินลงทุน 164.275 ล้านบาท 
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                     2.2 โครงการทีใ่ช้เงินกู้ภายในประเทศ จํานวน 3 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,228.966 
ล้านบาท ได้แก่ กปภ. สาขาอุบลราชธานี วงเงินลงทุน 673.497 ล้านบาท สาขาสุรินทร์ วงเงินลงทุน 394.674            
ล้านบาท สาขาพัทยา (มาบยางพร – ปลวกแดง) วงเงินลงทุน 160.795 ล้านบาท โดยให้ กปภ. กู้เงินภายในประเทศ 
(พันธบัตร) เพ่ือลงทุนโครงการโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกัน 
 
10. เรื่อง แผนการลงทนุหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ปี 2556 – 2570 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการแผนการลงทุนหลักเพ่ือพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
สาขาเชียงใหม่ ปี 2556–2570 วงเงินลงทุนรวม 2,257.325 ล้านบาท โดยใช้จากเงินกู้ภายในประเทศ ทั้งน้ีการลงทุน
โครงการแต่ละระยะภายใต้แผนการลงทุนหลักดังกล่าว ให ้กปภ. นําเสนอโครงการแต่ละระยะให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
  2. อนุมัติให้ กปภ. ดําเนินโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ปี 2556 วงเงิน
ลงทุน 1,390.670 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) โดยให้ กปภ. กู้เงินภายในประเทศ (พันธบัตร) ทั้งหมด โดยมี
กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เห็นชอบแผนการลงทุนหลักเพ่ือพัฒนาระบบประปา กปภ. สาขาเชียงใหม่ ปี 2556 – 2557 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
   1. วัตถุประสงค ์
       1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งนํ้า และระบบจ่ายนํ้าประปาในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย อ.เมืองและชุมชนรอบนอก อ.หางดง อ.ดอยสะเก็ต ชุมชนป่าแดง และชุมชน            
ช่างเค่ียน ให้สามารถบริการนํ้าประปาแก่ประชาชนได้เพ่ิมขึ้นในอีก 10 – 12 ปีข้างหน้าอย่างพอเพียง 
       1.2 เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่ใหบ้ริการ โดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของ
ท้องถิ่นและส่งเสริมสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น 
   2. เป้าหมาย 
       2.1 การลงทุนในโครงการตามแผนการลงทุนหลักเพ่ือพัฒนาระบบประปา กปภ. สาขา
เชียงใหม่ ปี 2556 – 2570 เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะมีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น อีก 120,000 ลบ.ม./วัน และ
สามารถให้บรกิารผู้ใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นอีก 64,000 ราย ดังน้ี 
       2.2 ในการลงทุนโครงการ จะมีการก่อสร้างวางท่อส่งนํ้า ท่อจ่ายนํ้าและท่อบริการขนาด
ต่าง ๆ  เพ่ือเปลี่ยนทดแทนทอ่เก่า และวางท่อใหมใ่นเขตจ่ายนํ้าต่าง ๆ และพ้ืนที่ข้างเคียง รวมความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 215 กม. 
       2.3 ระบบผลิตนํ้าประปาที่เพ่ิมขึ้นอีก 120,000 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย การก่อสร้าง
ระบบสูบนํ้าแรงตํ่า–แรงสูง โรงกรองน้ํา ระบบจ่ายสารเคมี ถังนํ้าใสและหอถังสูง รวมทั้งมีการก่อสร้างระบบชักนํ้าดิบ 
และขุดสระระบายตะกอนเพ่ิมด้วย 
   3. สถานภาพโครงการ กปภ. สาขาเชียงใหม่มีกําลังผลิตนํ้าประปารวม 114,000 ลบ.ม./
วัน ให้บริการในพ้ืนที่ 6 อําเภอ ได้แก่อําเภอเมือง สันทราย สารภี ดอยสะเก็ต หางดง และสันป่าตอง ประกอบด้วย
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 14 แห่ง ชุมชนรอบนอกเขตเทศบาลและชุมชนหมู่บ้าน 10 แห่ง ซึ่งปัจจุบัน
ประสบปัญหากําลังการผลิตไม่เพียงพอ เน่ืองจากความต้องการใช้นํ้าประปาที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนทั้งในเขตพ้ืนที่จําหน่ายนํ้าเดิมและการขยายตัวของพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
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   4. ระยะเวลาดําเนนิการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ. สาขา
เชียงใหม่ แต่ละช่วงใช้เวลาดําเนินการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และเน่ืองจากโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา
เชียงใหม่เป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงมีความคุ้มค่ากับการลงทุนทั้งทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ (B/C เชิง
เศรษฐศาสตร ์= 1.39) อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เพราะกําลังผลิตนํ้าประปาที่มีอยู่ปัจจุบันไม่
พอเพียงต่อความต้องการใช้นํ้าแล้ว กปภ. จึงเสนอขออนุมติัลงทุนโครงการในช่วงที่ 1 (วงเงิน 1,390.670 ล้านบาท) 
ด้วยเงินกู้พันธบัตรของ กปภ. โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ เพ่ือให้การลงทุนโครงการใน ช่วงที่ 1 
สามารถดําเนินการได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจําปี อีกทั้งเป็นการประหยัด
งบประมาณอุดหนุนอีกด้วย ซึ่งหาก กปภ. สามารถเพ่ิมกําลังผลิตเพ่ือรองรับความต้องการใช้นํ้าได้อย่างพอเพียงและ
ทันเวลา จะเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปาที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้ 
   5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วย
ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่เขตจําหน่ายนํ้าของโครงการ ได้รับ
บริการนํ้าสะอาดที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสําหรับใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ใช้นํ้าให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ปลอดจากโรคภัยที่เกิดจากนํ้าที่ไม่สะอาด 
        
11. เรื่อง รายงานผลการดําเนนิการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
           ศธ. รายงานว่า 
            1. โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศธ. ดําเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ใหนั้กเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพที่เรียนดีใน
ทุกอําเภอ/เขต ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตนเองและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในประเทศและพัฒนาการเรียนรู้
ของคนในสังคมทุกระดับ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะยาวและยั่งยืน 
            2. โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 ดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีผูร้ับทุน จํานวน 921 คน รุ่นที ่
2 ดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2549 มีผู้รับทุนจาํนวน 915 คน และรุ่นที่ 3 ดําเนินการปี พ.ศ. 2555 มีผูร้บัทุนจํานวน 689 
คน รวมจํานวนผู้รับทุนทั้งสามรุ่น 2,525 คน ซึ่งขณะน้ีมีนักเรียนทุนสําเรจ็การศึกษาแลว้ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศรวม 1,346 คน ดังน้ี 
                     2.1 นักเรียนทนุรุ่นที่ 1 สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศไทยแล้ว รวม
จํานวน 761 คน แบ่งเป็นในประเทศไทย จาํนวน 285 คน และต่างประเทศ จํานวน 476 คน มีผูท้ี่พ้นสภาพการเป็น
นักเรียนทุน จาํนวน 45 คน และกําลังศึกษาด้วยทุนส่วนตัว จํานวน 115 คน เน่ืองจากการดําเนินโครงการฯ รุ่นที่ 1 
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนแล้ว 
                     2.2 นักเรียนทนุรุ่นที่ 2 สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศไทยแล้ว รวม
จํานวน 585 คน แบ่งเป็นประเทศไทย จํานวน 135 คน และต่างประเทศ จํานวน 450 คน กําลังศึกษาอยู่ จํานวน 
313 คน แบ่งเป็นในประเทศไทย จํานวน 150 คน และต่างประเทศ จํานวน 163 คน ทัง้น้ี มีผู้ที่พ้นสภาพการเป็น
นักเรียนทุน จาํนวน 17 คน 
                     2.3 นักเรียนทนุรุ่นที่ 3 จํานวนทั้งหมด 689 คน กําลังศึกษาในต่างประเทศ จํานวน  
539 คน และในประเทศไทย จํานวน 150 คน 
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            3. สําหรับการดําเนนิโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ได้ดําเนินการไปแล้ว มผีู้สมคัรสอบจากทั่ว
ประเทศ 77 จงัหวัด จํานวนทั้งสิ้น 20,381 คน จําแนกเป็น ทุนประเภท 1 (สําหรับผูท้ีม่ีผลการเรียนดี ครอบครัวมี
รายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี) จํานวน 5,053 คน และทุนประเภท 2 (สําหรับผู้ทีม่ีผลการเรียนดี ไม่จํากัดรายได้
ครอบครัว) จํานวน 15,328 คน มีผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิรับทุน จาํนวนทั้งสิ้น 98 คน จําแนกเป็น ทุนประเภท 
1 จํานวน 12 คน และทุนประเภท 2 จํานวน 86 คน ต่อมามีผู้ขอสละสิทธิ 1 คน จากอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ คงเหลือผู้มสีทิธิรับทุนประเภท 2 จํานวน 85 คน และมจีํานวนผู้มีสิทธิรับทุนทั้งสิ้น 97 คน ซึ่ง 
สํานักงาน ก.พ. ได้จัดเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้มสีิทธิรับทุน โดยอบรมภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประเทศที่ผู้รับทุนเลือกไปศึกษา จัดสอบภาษาอังกฤษและดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสําหรับการเดินทางไปศึกษาใน
ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556  ซึ่งผู้รับทุน รุ่นที่ 4 จะเริ่มเดินทางไปต่างประเทศต้ังแต่
เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นไป 
            4. การดําเนนิการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกแนวทาง
เดียวกับรอบแรก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมกีรอบระยะเวลาดําเนินการ ดังน้ี ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
(พฤษภาคม – มิถุนายน 2556) รับสมัคร (17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  
(30 สิงหาคม 2556) สอบข้อเขียน (27 ตุลาคม 2556) ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน (29 พฤศจิกายน 2556) 
สอบสัมภาษณ ์(8 ธันวาคม 2556) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน (30 ธันวาคม 2556), รายงานตัว  
(6 - 10 มกราคม 2557) ปฐมนิเทศผูม้ีสิทธิได้รับทุน (มีนาคม 2557) เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและ
วัฒนธรรม (เมษายน 2557 เป็นต้นไป) และผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ (กันยายน 2557) 
 
12. เรื่อง  การบริหารโครงการลงทนุภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้เงนิเพือ่ฟื้นฟูและ
เสริมสรา้งความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจา่ยเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้ 
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.)  ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555 วงเงินประมาณ 586.5419 ล้านบาท  

2. รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจา่ยเงินกู้ พ.ร.ก. สําหรับโครงการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงวงเงิน 1,360.40 ล้านบาท จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
2556 

3. อนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายวงเงิน 979.20 ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนในการดําเนินงานของกองทุน 
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดต้ังใหม่ และรับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการ
ดังกล่าวจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 

4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ ค่าก่อสร้างรายการ 
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร ศสล. 2 ช้ันของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นวงเงิน 17,959.043 บาท  [เงิน พ.ร.ก. 12,000,000 บาท +เงิน
บํารุงสมทบของโรงพยาบาล 5,959,043 บาท (เป็นเงินบํารุงสมทบของโรงยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2553 วงเงิน 3,400,000 บาท + ขอใช้เงินบํารุงสมทบของโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว้  จํานวน 2,559,043 บาท)] และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการภายในเดือนตุลาคม 2556 

5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลา เป็นวงเงิน 149.7641 ล้านบาท   
โดยใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. วงเงิน 162.0810 ล้านบาท และใช้เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สมทบ วงเงิน 7.6831 ล้านบาท ทั้งน้ี ให้ สพฐ. ทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ (สงป.)  และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลาและจังหวัด
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นราธิวาส วงเงินรวม 254.7307 ล้านบาท ให้สามารถดําเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2557  

6. อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. ให้แก่ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ค่าก่อสร้างโรง 
อาหาร – หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วงเงิน 
11,269,900 บาท และอนุมติัขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  2557  

7. อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่าย วงเงิน 332,439,541.19 บาท ดังน้ี  
7.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) วงเงิน  

325,326,063.91 บาท สําหรบั   
    7.1.1 กรมทางหลวง  วงเงิน 307.686.404 บาท  

 7.1.2 กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 2,635,626 บาท 
 7.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วงเงิน 630,586.98 บาท  
 7.1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วงเงิน 2,020,081.90 บาท  
 7.1.5 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 2,157,415 บาท  
 7.1.6 กรมการแพทย์ 1,038,972 บาท  
 7.1.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1,176,865.97 บาท  
 7.1.8 กรมการขนส่งทางบก 767,486 บาท  
 7.1.9 กรมโยธาธิการและผังเมือง 7,212,626.06 บาท  

   7.2 การคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง วงเงิน 609,774.40 บาท สําหรบั  
 7.2.1 จังหวัดสิงห์บุรี 374,775 บาท  
 7.2.2 จังหวัดตราด 234,999.40 บาท  

   3. สญัญาทีม่ีปริมาณงานเพ่ิมขึ้น วงเงิน 6,503,702.88 บาท สําหรับกรมชลประทาน 
6,503,702.88 บาท  
  8. อนุมัติการลงนามในสัญญาภายหลังเดือนธันวาคม 2555 โดยให้สัตยาบันการลงนามในสัญญา
ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกที่ได้ลงนามสัญญาแล้วและอนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
วิทยบริการที่ยังไม่มีผลการจดัซื้อจัดจ้าง จํานวน 6 แห่ง วงเงิน 54.60  ล้านบาท   ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ศธ. 
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)  สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการลงทุนภายใต้พระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแขง็ 2555) ในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน 
 
13. เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน
กรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2  
ที่มีวงเงินปรับลดลง 12,23158 ล้านบาท จากเดิม 1,948,211.82 ล้านบาท เป็น 1,935,980.24 ล้านบาท 
  2. รับทราบการปรับปรุงแผนบริหารหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรภีายใต้กรอบ
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับเพ่ิมขึ้น 15,530 ล้านบาท จากเดิม 
121,703.50 ลา้นบาท เป็น 137,233.50 ล้านบาท 
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  3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหน้ีใหม่และการปรับโครงสร้างหน้ีและการค้ําประกันเงินกู้
ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2556 ปรบัปรุง ครั้งที่ 2 
  4. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ของการกู้เงินและการค้ําประกันในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นภายใต้แผนการบริหารหน้ี
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ทั้งน้ี หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้
ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ 
  5. อนุมัติการเพ่ิมกรอบวงเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิม และให้ กค.กู้เงินบาทแทนการกู้เงินจากธนาคารโลกในวงเงินรวมไม่เกิน 
16,544 ล้านบาท รวมทั้งให ้กค.นําเงินที่ได้ลงนามในสญัญาเงินกู้กับธนาคารโลกไปให้บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) กู้ยืมต่อจาก กค.วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขของ กค.ที่จะตกลงกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อไป 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันขา้มปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ก่อหน้ีผกูพันข้ามปีงบประมาณ
สําหรับรายการงานเสริมความม่ันคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า –            
สุดสะพานคลองลึก จํานวนเงิน 2,811.3087 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า ตามท่ีคณะรฐัมนตรีได้มีมติ (15 ต.ค. 55) น้ัน รฟท. ได้ดําเนินการจัดหาผู้รับเหมา
ดําเนินการงานดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสนอราคาตํ่าสุดได้เสนอราคาค่าจ้างดําเนินการ เป็นเงินจํานวน 2,808.000 ล้าน
บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) และมคี่าสิ่งของที่ รฟท. จ่ายให้ผู้รบัเหมาคิดเป็นเงิน 3.3087 ล้านบาท รวมเป็น
เงิน 2,811.3087 ล้านบาท และมีความพร้อมที่จะลงนามในสัญญาจ้างเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ และ รฟท. ได้ดําเนินการครบถ้วนตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว   
 
15. เรือ่ง การปรบัปรุงแนวทางการขยายความคุม้ครองประกนัสงัคมแรงงานนอกระบบ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น
ผู้ประกันตน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  2. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ สนับสนุนการดําเนินงานตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน 
  3. ให้กระทรวงแรงงาน  โดยสํานักงานประกันสังคม (สปส.) ตกลงกับธนาคารในกํากับของ
กระทรวงการคลัง ในการจ่ายค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ สําหรับการรบัเงินสมทบ และการโอนเงินสทิธิประโยชน์ของ
ผู้ประกนัตน 
  4. อนุมัติหลักการให้กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมใช้เกณฑ์เงินสดในการจ่ายเงินสิทธิ
ประโยชน์กรณีบํานาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน 
  5. อนุมัติหลักการให้เพ่ิมกรอบอัตรากําลังจํานวน 293 อัตรา ให้แก่สํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน เพ่ือการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และอนุมัติหลักการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด (ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัด) เป็น ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  
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  6. อนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และ
ทางเลือกที่ 3 ต่อเน่ืองไปจนกว่าร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะมีผลใช้บังคับ    
  7. อนุมัติหลักการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงิน 165,000,000 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือเตรียมการ
รองรับการดําเนินงาน 
  ข้อเทจ็จริง 
  1. รง. โดย  สปส.ได้ดําเนินการประกันสังคมมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 
2533 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2554 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแรงงานนอกระบบที่สมัครใจเข้าเป็นผู้ประกันตน 
สามารถเลือกส่งเงินสมทบ เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์   2 ทางเลือก จากนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะให้
ประชาชนแรงงานนอกระบบมีการออม  เพ่ือเป็นหลักประกันรายได้เมื่อสูงอายุ ประกอบกับบทบัญญติัตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดให้มีสิทธิเงินบําเหน็จและบํานาญชราภาพแก่ผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนภาคบังคับที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการจะเริ่มได้สิทธิ ในเดือนธันวาคม 2556 แต่
ผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบได้รับสิทธิเงินบําเหน็จชราภาพตามทางเลือกที่ 2 เพียงกรณีเดียว ดังน้ัน เพ่ือมิ
ให้เกิดความเหลื่อมล้ําในระหว่างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จึงเหน็สมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
กฤษฎีกาฯ ใหส้ิทธิเงินบํานาญชราภาพ ตามความเหมาะสม แก่ผู้ประกนัตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ และเป็นไปตาม
ข้อเสนอของประชาชนแรงงานนอกระบบ โดยการปรับปรงุสิทธิประโยชน์เดิม และเพ่ิมทางเลือกที ่3 ในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งมหีลักการจัดเก็บเงินสมทบจาก 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกันตนและรัฐบาลในอัตราเดือนละ 
200 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท/เดือน และรฐับาลสมทบ 100 บาท/เดือน) เพ่ือให้ได้รับสิทธิเงินบํานาญชรา
ภาพ ซึ่งจะส่งผลใหม้ีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต 
  2. ขอ้เสนอแนวทางการดําเนนิงาน 
   2.1 กลุม่เป้าหมาย กําหนดให้ประชาชนทั่วไป เช่น เกษตรกร ผู้ขับรถรับจ้าง ค้าขาย หาบเร่ 
แผงลอย ฯลฯ ซึ่งมีอายุต้ังแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมีบทเฉพาะกาล
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใช้บังคับ หากในวันทีป่ระชาชนสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ผู้ใดมีอายุเกิน 
60 ปี ให้มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนได้ และสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เพ่ือเป็น
ของขวัญใหแ้ก่แรงงาน ซึ่งขาดโอกาสในการสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกันตนในช่วงที่ประเทศประสบอุทกภัย สามารถสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ 
   2.2 สทิธปิระโยชน์ มีการปรบัปรุงเป็น 3 ทางเลือก และเพ่ิมสทิธิประโยชน์ทางเลือกที ่1 และ
ทางเลือกที ่2 ในปัจจุบัน ดังน้ี   
     - เพิม่ทางเลือกที ่3 กรณีชราภาพให้ผู้ประกนัตนมีสิทธิเงินบํานาญชราภาพ 
     -   กรณีเจบ็ปว่ย โดยจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
จากเดิม ต้ังแต่ 2 วันขึ้นไป เป็นต้ังแต่วันแรกที่เป็นผู้ป่วยใน และเพ่ิมระยะเวลาการจ่ายเงิน  จากเดิมไม่เกิน 20 วัน
ต่อปี เป็นไม่เกิน 30 วันต่อปี  
        - กรณีตาย ใหส้ทิธิกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเพียงจ่ายเงินสมทบ ครบ 1 
เดือน ผู้จัดการศพหรือทายาทจะได้รับเงินค่าจัดการศพทันที  
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ทางเลือก เงินสมทบ/คน/เดือน สิทธปิระโยชน ์ รายละเอียด 

1 100 บาท (สมทบ
จากผู้ประกันตน 70 
บาทและจากรัฐบาล 
30 บาท) 

กรณีเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต้ังแต่ 1 
วันข้ึนไป วันละ 200 บาท   ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน (บริการทาง
การแพทย์ใช้สิทธิสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)             

  กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างเดือนละ 500 บาท ถึง 
1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี (ข้ึนอยู่กับระยะเวลาส่งเงิน
สมทบ) 

  กรณีตาย - เงินค่าทําศพ 20,000 บาท (กรณีถึงแก่ความตายจ่ายเงิน
สมทบเพียง 1 เดือน) 

2 150 บาท (สมทบ
จากผู้ประกันตน 
100 บาท และจาก
รัฐบาล 50 บาท) 

เช่นเดียวทางเลือกท่ี 1 
และเพ่ิมเงินบําเหน็จ
กรณีชราภาพ 

จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ ประกอบด้วยเงินสมทบท่ีผู้ประกันตน
จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนรายปี คืนให้แก่ผู้ประกันตน เม่ือ
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน 

3 200 บาท (สมทบ
จากผู้ประกันตน    
100 บาทและจาก
รัฐบาล 100 บาท) 

ให้ความคุ้มครองเฉพาะ
กรณีชราภาพเท่านั้น 

 

- ผู้สมัครต้องมีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ (มีบทเฉพาะกาลในปีแรก ผู้อายุ
เกิน 60 ปี ข้ึนไป มีสิทธิสมัครและจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้) 

- ประโยชน์ทดแทน 1 กรณี คือ กรณีชราภาพ โดยผู้ประกันตน
จะได้รับบําเหน็จหรือบํานาญตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ เม่ืออายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

 
 
  ทั้งน้ี เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีทางเลือก ได้แก่  เลือกชุดที่ 1 หรือ ชุดที ่2 หรือ ชุดที่ 3 อย่างใด
อย่างหน่ึง  เลือกชุดที่ 1 และ 3 หรือเลือกชุดที่ 2 และ 3       
 3) การรับขึ้นทะเบียน สํานักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานช่วยดําเนินการรับสมัครสมาชิก ดังน้ี 
  - ธนาคารในกํากับของกระทรวงการคลัง รับสมัครลกูค้าของธนาคารและประชาชน
ทั่วไป 
  - กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รับสมัครประชาชนท่ัวไป 
และสมาชิกของกองทุนภายใต้กํากับ รวมทั้งขอความร่วมมือมอบหมายให้เป็นภารกิจของกํานันผู้ใหญบ้่านด้วย 
  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับสมคัรสมาชิกกลุม่ต่าง ๆ ในความดูแล 
  - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครจากสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 4) การรับเงินสมทบจะใช้ช่องทางของสํานักงานประกันสังคมเป็นหลัก และเครือข่าย
บริการประกันสังคมมาตรา 40 ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ห้างเทสโก้โลตัส และธนาคาร
พาณิชย์อ่ืน ๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมดําเนินงาน โดยกระทรวงแรงงานขอความร่วมมอืกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการรบัเงินสมทบจากประชาชนและนําส่งสํานักงาน
ประกันสังคมด้วย 
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 5) การรับสทิธิประโยชน์ ประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 40 มีช่องทาง ย่ืนขอรับสิทธิ
ประโยชน์โดยตรง ณ สํานักงานประกันสังคม และขอความร่วมมือธนาคารในกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผูใ้หญ่บ้านดําเนินการตามภารกิจน้ีด้วย ทั้งน้ี สํานักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ดําเนินการ
วินิจฉัยสิทธิประโยชน์ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   3. รง. มีความพร้อมที่จะเริ่มดําเนินการรับสมัครประชาชนแรงงานนอกระบบเข้าเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ ประเภทของผลประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
บุคคลซึ่งเป็นผูป้ระกันตน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคบั 
  สาระสาํคญัของรา่งพระราชกฤษฎีกา 

1. กําหนดนิยามคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ”  
2. เพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
3. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพ่ือรับประโยชน์ทดแทนได้ 
4. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 8/1  

ขอรับประโยชน์ทดแทนได้  
5. แก้ไขเพ่ิมเติมทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
6. แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
7. เพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8/1 ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี 

ชราภาพ เป็นเงินบํานาญชราภาพ 
8. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ได้รับบํานาญตลอดชีวิตและการคํานวณเงิน 

บํานาญชราภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
9. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกทีผู่ป้ระกันตนที่มีสิทธิประโยชน์ตาม 

มาตรา 8/1 จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน  
10. เพ่ิมเติมให้ผู้ทีอ่ายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้  

  
ต่างประเทศ 

16. เรื่อง การสมัครรบัเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบรหิารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหป้ระเทศไทยสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ วาระปี 2558 – 2561 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และ
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ในการสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของประเทศไทย 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ทก.รายงานว่า ตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Union : ITU) มกํีาหนดจะเลือกต้ังในที่ประชุมผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม  
ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) ณ เมอืงปูซาน สาธารณรัฐเกาหล ีระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557  
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  1. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นทบวงการชํานัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ จัดต้ังขึ้น 
ที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2408 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุง
การใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่
ประเทศกําลังพัฒนา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 193 ประเทศ และมสีมาชิกสาขาและสมทบมากกว่า 700 
องค์กร โดยมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมีสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต้ังอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร 
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  2. สภาบริหาร (Council) เป็นองค์กรบริหารของสหภาพฯ ทําหน้าที่ในนามที่ประชุมใหญ่ผู้แทนผูม้ี
อํานาจเต็ม ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ฯ จํานวน 48 ประเทศ (ที่น่ัง) ประเทศ
ละ 1 ที่น่ัง แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา (9 ที่น่ัง) ยุโรปตะวันตก (8 ที่น่ัง) ยุโรปตะวันออกและเอเชียเหนือ 
(5 ที่น่ัง) แอฟริกา (13 ที่น่ัง) และเอเชียและออสตราเลเชีย (13 ที่น่ัง) มวีาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี สภาบริหารมี
หน้าที่พิจารณากําหนดนโยบายและวางแผนงานด้านโทรคมนาคมรวมถงึการบริหารงานของสหภาพฯ ให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพฯ 
ควบคุมดูแลและบริหารการเงิน รวมทั้งทรพัยากรบุคคล จัดสรรความช่วยเหลือให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาในการเข้า
ร่วมโครงการต่าง ๆ ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชิกในการบังคับใช้ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ในธรรมนูญ อนุสัญญา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสหภาพฯ 
  3. ประเทศไทยได้รับเลือกต้ังให้เป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพฯ เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2516 
ในที่ประชุมใหญ่ผู้แทนมีอํานาจเต็มของสหภาพฯ ซึ่งจัด ณ เมือง Malaga Torremolinos ประเทศสเปน และได้รับ
การเลือกต้ังให้เป็นสมาชิกสภาบริหารติดต่อกันอีก 7 สมัย ในปี พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2541  
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 โดยคร้ังล่าสุดได้มีการเลือกต้ังในระหว่างการประชุมใหญ่ผูแ้ทนผู้ม ี
อํานาจเต็ม ปี 2553 ณ เมือง Guadalajara สหรฐัเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 4 – 22 ตุลาคม 2553 
  4. การที่ประเทศไทยจะได้รบัการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพฯ นอกจากการ
ปฏิบัติงานในบทบาทของสมาชิกสภาบริหารอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนจากประเทศ
สมาชิกอ่ืน ๆ ด้วย จึงเห็นความจําเป็นที่ประเทศไทย โดย กต.จะต้องเร่ิมดําเนินการทางการทูตในการขอเสียง
สนับสนุนจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ ของสหภาพฯ 
  5. ทก.พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพฯ ติดต่อกัน 
8 สมัย ทําให้ประเทศไทยได้มสี่วนร่วมในการบริหารงานสหภาพฯ โดยตรง และมีโอกาสรับทราบและแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวกับนโยบายต่าง ๆ ของสหภาพฯ ตลอดจนทําหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศสมาชิกในภูมภิาคเอเชียและ
ออสตราเลเชียรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ จึงเห็นควรเสนอให้
ประเทศไทยสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพฯ ทั้งน้ี การสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิก
สภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศดังกล่าวไม่มีการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 แต่อย่างใด 
  
17. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและใหส้ัตยาบันสนธสิัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่ง
สาธารณรัฐตุรกีว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคาํพิพากษา (สนธสิัญญาโอนตัวนักโทษ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรฐับาลแห่งสาธารณรัฐตุรกีว่า
ด้วยการโอนตัวผู้ต้องคําพิพากษา (สนธิสญัญาโอนตัวนักโทษ) 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย
ลงนามสนธิสญัญาฯ 
  3. ให ้กต.ดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับฝ่าย
ตุรกีต่อไป 
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้ กต.สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  ร่างสนธิสัญญาฯ มีเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสนธิสัญญา 
ในเรื่องเดียวกันกับที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติ
เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 (แก้ไข พ.ศ. 2530)  
ทุกประการโดยกําหนดเง่ือนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี สรุปได้ ดังน้ี 
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  1. ผู้ต้องคําพิพากษาที่ถูกพิพากษาลงโทษในดินแดนของภาคีฝ่ายหน่ึงอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงได้เพ่ือรับโทษที่เหลืออยู่ 
  2. ผู้ต้องคําพิพากษาอาจถูกโอนตัวได้ถ้าถูกพิพากษาลงโทษจําคุก กักขัง หรือทําให้ปราศจาก
อิสรภาพในรูปแบบอ่ืนใด 
  3. การกระทําอันเป็นมูลเหตุของการมีคําพิพากษาให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของรัฐผู้รับ 
  4. ผู้ต้องคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับและมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน 
  5. รัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้ต้องคําพิพากษาต่างเห็นพ้องให้มีการโอนตัวได้ 
  6. ผู้ต้องคําพิพากษาซึ่งกระทําความผิดต่อความม่ันคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของรัฐ 
หรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของประมุขของรัฐ หรือต่อกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสมบัติที่มคี่าทางศิลปะของ
ชาติจะไม่ได้รับการโอนตัว 
  7. หากกฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าในการจําคุก ผู้ต้องคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัว
จะต้องได้รับโทษในรฐัผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด 
  8. ผู้ต้องคําพิพากษายังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษตามที่กฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนด 
  9. รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเก่ียวกับคําพิพากษาของรัฐผู้โอนรวมทั้งโทษตามคํา
พิพากษาที่กําหนดโดยศาลของรัฐผู้โอนในการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําพิพากษาของศาลตน 
  10. การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและขัน้ตอนของรัฐ
ผู้รับ 
  11. สนธิสัญญาฉบับน้ีจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
 
18. เรื่อง รา่งสารเพิ่มจํานวนภาคสีนธิสญัญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างสารเพ่ิมจํานวนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมอืในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสารเพ่ิมจํานวน
ภาคีสนธิสัญญาฯ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาํคัญหรือไม่ขัดต่อ
ประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับประเทศหุน้ส่วนเพื่อการ
พัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบต่อ (1) ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น 
ครั้งที่ 6 (2) ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 
(3) ร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีขอ้ริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 6 (4) ร่างถอ้ยแถลงของการประชุม
รัฐมนตรีมิตรของประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3  
   2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนร่วม
รับรองร่างเอกสารดังกล่าวข้างต้น  
   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
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   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 การประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้า
โขงกับสาธารณรัฐเกาหล ีครั้งที่ 3 การประชุมรัฐมนตรีขอ้ริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 6 และการประชุมรัฐมนตรี
มิตรของประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง (Friends of the Lower Mekong) ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศ
สมาชิกข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่างกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอ่ืน ๆ จะจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซยีน 
ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 27 มถิุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยจะมีการ
รับรองถ้อยแถลงต่าง ๆ ของการประชุมข้างต้น ดังน้ี  
  1. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที ่6 เป็นการ
ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะลดช่องว่างการพัฒนาบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2012 และแผนปฏิบัติการ
กรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น รวมทั้งการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการติดต่อของ
ประชาชน   
   2. ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหล ี
ครั้งที่ 3 ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะขยายความเช่ือมโยงทางกายภาพ กฎระเบียบ และการติดต่อระหว่างประชาชนใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง รับทราบความคืบหน้าของโครงการนําร่อง ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนผ่านการ
ประชุม Mekong-ROK Business Forum และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงความยินดีที่มีการต้ังกองทุน 
Mekong-ROK Cooperation Fund  
  3. ร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีขอ้ริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 6 รับรองการต้ังคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ (Eminent and Expert Persons Group) เพ่ือให้คําแนะนําทางยุทธศาสตร์แก่ประเทศ
สมาชิก เน้นยํ้าการประสานงานกับอาเซียน เห็นชอบโครงการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การป้องกันโรค
มาลาเรียข้ามแดนในภูมิภาค การสอนภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสาขาการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร และสาขาความม่ันคงทางพลังงาน  
  4. ร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีมติรประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 เน้นยํ้า
ความสําคัญของการประสานงานระหว่างประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลุ่มนํ้าโขงเพ่ือเลี่ยงความซ้ําซ้อนและ
พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน โดยให้ความสําคัญแก่อาเซียน นอกจากน้ี ร่างถ้อยแถลงฯ ได้กล่าวถึงความ
ร่วมมือในสาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนํ้า ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนของภูมิภาค  โดยแนะนําให้ร่วมมอืกับ
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (Mekong River Commission: MRC)   
  ร่างเอกสารในข้อ 1-4 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทีจ่ะส่งเสริมและสานต่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา และใช้วิธีรับรองโดยไม่มีการลงนาม   
 
20. เรื่อง ขออนุมัติร่างถ้อยแถลงร่วมของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธกิารพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม  
   2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญก่อนมีการ
เผยแพร่ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ัง  
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
   กต. รายงานว่า นายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีกําหนดการเดินทางเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายไทยและเวียดนามได้
เห็นชอบให้มีการประกาศถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) เพ่ือเป็นผลลัพธ์ของการเยือนดังกล่าว ดังน้ี  
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  1. การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามใน
ครั้งน้ี เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการคร้ังแรกของนายเหวียน ฝู จ่อง หลังจากได้รับการเลือกต้ังในปี 2554 และ
เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการคร้ังแรกของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในรอบ 20 ปี หลังจากที่ 
นายโด๋ เหมื่อย ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 การเยือนคร้ังน้ีจึงมีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์  
   2. การเยือนครั้งน้ีเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยผลลัพธ์ทีส่ําคัญทีสุ่ด
ของการเยือน คือการร่วมกันประกาศการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามข้ึนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partnership) อย่างเป็นทางการ โดยมีถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) เป็นเอกสารแสดงการประกาศ
การยกระดับความสัมพันธ์และแนวทางส่งเสริมความร่วมมอืในทุกระดับและมิติระหว่างไทย-เวียดนาม  
   3. เอกสารถ้อยแถลงร่วมมสีาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของไทยและเวียดนามใน
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในทุก ๆ ด้าน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างกัน เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ และเพ่ือสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยรวม 
ซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้มีการร่วมกันแสวงหา
และเพ่ิมความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ เพ่ือการพัฒนาของภูมิภาค และ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ดังน้ี  
   3.1 ด้านการเมืองและการต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือ
ในระดับสูงระหว่างกันเพ่ือเสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจและความเข้าใจทีดี่ระหว่างกัน  
   3.2 ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เพ่ือกระชับความร่วมมือในการรับมือกับ
ความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ   
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าการค้าและการลงทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืน และส่งเสริมความเช่ือมโยงคมนาคมระหว่างกัน รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายคมนาคมที่มีอยู่ในภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   3.4 ด้านสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนและอ่ืน ๆ ที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธ์ด้านสังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนและระหว่างท้องถิ่น โดยการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของสมาคมมติรภาพไทย-เวียดนาม  
   3.5 ด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมกันสร้างประชาคม
อาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพ เพ่ือดํารงไว้ซึ่งสันติภาพ ความร่วมมอืและการพัฒนาในภูมิภาค โดยมุ่งการลด
ช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมภิาค รวมท้ังการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
เวทีภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ   
  4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียน รวมทัง้การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีบนพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ  
  5. ส่งเสริมความร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน  
 
21. เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกี 
ฉบับที่ 1 (ปี 2556-2561)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี   
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที ่1 (ปี 2556-2561)   
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูท้ี่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
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   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ตุรกี ถือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติ
ต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกันภายในระยะเวลา 5 ปี คือระหว่างปี 2556-2561 โดยจัดทําเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือลงนามร่วมกัน  
  เน้ือหาของแผนปฏิบัติการร่วมฯ แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่  
  1. การเสริมสรา้งความแข็งแกร่งให้กับกลไกเช่ือมโยงที่มีอยู่แล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   
   2. การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทวิภาคี   
  3. การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การสื่อสารและสารสนเทศ การศึกษาและวิชาการ การป้องกันประเทศ และการทหาร  
  4. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ  
 
22. เรื่อง บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
  2. อนุมัติใหผู้้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กต.เป็นผู้ลงนามฝ่าย
ไทยในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับแก้ถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต.ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กต.รายงานว่า 
  1. รัฐบาล สปป.ลาว ได้เสนอขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง ซึ่ง
มีกิจกรรมโครงการประกอบด้วย การก่อสร้างศูนย์บําบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ
เบ้ืองต้นและส่งต่อ ณ โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ได้ประเมินความต้องการเบ้ืองต้น พร้อมทั้งสํารวจพ้ืนที่และออกแบบการก่อสร้างอาคารตาม
ข้อเสนอของฝ่ายลาว 
  2. รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ไม่มีขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างกัน ที่มีเน้ือหาระบุถึงการยกเว้นภาษี การอํานวยความสะดวกเรื่องพิธีการศุลกากร สําหรับการนําเข้าและการ
นําออก วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ฝ่ายไทยจําเป็นจะต้องนําเข้าไปใช้ดําเนินงานก่อสร้างภายใต้โครงการให้
ความช่วยเหลือใน สปป.ลาว รวมถึงการอํานวยความสะดวกและให้สทิธิพิเศษแก่ผู้เช่ียวชาญไทยที่เข้าไปปฏิบัติงาน 
ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องจัดทําบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด การบําบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการ
ส่งเสริมให ้สปป.ลาว ได้พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบ้ืองต้น เพ่ือลดจํานวนของผู้ป่วยลาวที่จะ
ทะลักเข้ามารกัษาตัวในประเทศไทย จึงถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน 
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮงมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสนับสนุน
การก่อสร้างศูนย์บําบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบ้ืองต้นและส่งต่อ โดยระบุถึงการ
ยกเว้นภาษีหรืออากรทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์ที่นําเข้าไปใน สปป.ลาว เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายใต้บันทึก
ความเข้าใจโครงการฉบับน้ี ซึ่งฝ่ายลาวได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทย ได้แก่ สธ.สําหรบั
รัฐบาล แห่ง สปป.ลาว ได้แก่ กรมป่ินปัว กระทรวงสาธารณสุข และแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ 
  4. รัฐบาล สปป.ลาวจะยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้ กําไร ค่าจ้าง เงินตอบแทน หรือรางวัลอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกันอันเน่ืองมาจากโครงการให้แก่บุคลากรไทยที่มาปฏิบัติงานรับเหมาและรับเหมาย่อยโครงการน้ีตาม
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ระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว และจะยกเว้นอากรนําเข้าและส่งออกรวมท้ังภาษีและคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ี
ลักษณะเดียวกันตามระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว สําหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
ซึ่งรวมทั้งยานพาหนะและวัสดุที่เก่ียวข้องทางเทคนิคที่นําเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ่ือใช้ใน
โครงการน้ี โดยมีบัญชีรายละเอียดและได้รับการรับรองจากฝ่ายลาวก่อน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอาจสามารถ
แก้ไขและเปลีย่นแปลงได้ เมือ่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันโดยคู่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องแจ้งให้คู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ผ่านช่องทางการทูต 
  5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการน้ีจะเบิกจ่ายจากงบประมาณประจําปีรายการงบเงินอุดหนุน
งานให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศของสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ กต. ทั้งน้ี ในการดําเนินงานตามโครงการมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบของทั้งสอง
ฝ่ายจัดต้ังคณะกรรมการกํากับโครงการขึ้น 1 คณะ ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของคู่ภาคีแต่ละ
ฝ่ายจะมอบหมายหรือแต่งต้ังฝ่ายละไม่เกิน 5 คน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการ รวมทั้งการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องของทั้งสองฝ่ายเพ่ือปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการ 
 
23. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเรือ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กับ
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐ
โปแลนด์กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชาอาณาจักรไทย หรือหากติดภารกิจ
ให้มอบผู้อ่ืนลงนามแทนต่อไป และหากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงเอกสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไมข่ดัต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  ร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเพ่ือมุง่เน้นให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดย
กําหนดให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่ผู้ประกอบการท้ังสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน 
  2. พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทนัสมัยและสนับสนุนให้ติดต่อประสานโดยตรงระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. ส่งเสริมให้จดังานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ การประชุมทางเศรษฐกิจ งานสัมมนาและ
การแสดง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติภารกิจทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
  4. แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน 
  5. จัดใหม้ีการพบหารือในระดับรัฐมนตรีอย่างสมํ่าเสมอโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีระบุชัดเจนว่าไม่ถือเป็นความตกลงที่ผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ แต่เป็นการสะท้อนถงึความต้ังใจในทางการเมืองของคู่ภาคีเท่าน้ัน 
ทั้งน้ี การจัดทาํบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กับกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยมีเน้ือหาสาระสําคัญ เป็นการแสดงเจตนารมณ์เพ่ือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าร่วมกันระหว่างของไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์โดยท่ัวไป และระบุชัดเจนว่าไม่ถือเป็นความตกลงที่ผูกพัน
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาทีม่ีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรอืสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ จึงไม่
เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง จึงไม่จาํเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
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แต่งต้ัง 

24.  เรื่อง แต่งต้ัง  
  1. แต่งต้ังกงสลุใหญญ่ี่ปุน่ประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ว่า  รฐับาลญี่ปุ่นมี
ความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอะกิฮิโกะ  ฟุจิอิ (Mr. Akihiko Fujii)  ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญญ่ี่ปุ่นประจําจังหวัด
เชียงใหม่  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน และ
อุตรดิตถ์ สืบแทนนายคะซุโอะ ชิบะตะ  ซึ่งครบวาระประจําการ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  2. สหภาพยุโรปเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
ว่า  สหภาพยุโรปมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเคซุส มีเกล ซันซ์ เอสโกรีอวยลา (Mr. Jesus Miguel Sanz 
Escorihuela)   ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยคนใหม ่โดยมีถิ่น
พํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สบืแทน นายเดวิด ลิปแมน (Mr. David Lipman) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3. การเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิราชรัฐโมนาโก และการยกฐานะสถานกงสลุราชรฐัโมนาโก 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่า รฐับาลราชรัฐโมนาโกมีความประสงค์ ดังน้ี  

1. เลื่อนฐานะ นายศรีภูมิ ศุขเนตร  กงสุลกิตติมศักด์ิราชรัฐโมนาโกประจํากรุงเทพมหานคร เป็น  
กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิราชรัฐโมนาโกประจํากรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย   

2. ยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิราชรัฐโมนาโกประจํากรุงเทพมหานคร เป็น สถานกงสุลใหญ ่
กิตติมศักด์ิราชรัฐโมนาโกประจํากรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย 
   
 
  4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้อํานวยการสาํนักทรัพย์สินมคี่าของแผ่นดิน 
กรมธนารักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  5. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสมชาย ณ นครพนม ภัณฑารักษ์เช่ียวชาญ (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์) สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง นักโบราณคดี
ทรงคุณวุฒิ (ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่
วันที่ 16 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวสุมล ปวิตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารง
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ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  7. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางเลาจนา เชาวนาดิศัย ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกีฏวิทยา 
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) กลุม่กีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) 
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 
2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

8. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหนง่ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลงั)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลังไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ที่ว่าง จํานวน 2 ราย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. นายสุทธิชัย สังขมณี รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
   2. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมศุลกากร ใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 

9. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) แทนกรรมการอ่ืนที่ขอลาออก และแต่งต้ังกรรมการอ่ืนเพ่ิมเติมอีก 1 คน เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ธอส. ครบจํานวนตามกฎหมายกําหนด ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
   1. นายกฤษฎา มาลีวงศ์ กรรมการอ่ืน แทนนายบรรพต ต้ังศัตยาภิรมย์  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ อยู่เมือง กรรมการอ่ืน แทนนายศุภสิทธ์ิ ศิรศิักด์ิ  
   3. นายนรวิชญ ์หล้าแหล่ง กรรมการอ่ืนเพ่ิมเติม  
  ทั้งน้ี นายกฤษฎา มาลีวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ อยู่เมือง ให้มีผลต้ังแต่วันที่ผู้ซึง่ตนแทน
ลาออก คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน สาํหรับนายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 25 มถิุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยมี
วาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่คณะรฐัมนตรีได้แต่งต้ังไว้แล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554  
 

10. แต่งต้ังคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
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  1. นายจุลสิงห ์วสันตสิงห์  2. นายอําพน กิตติอําพน  3. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
4. นายวรวิทย์ จําปีรัตน์  5. นายอัชพร จารุจินดา  6. นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล  7. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  
8. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 9. นพ.นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย 10. รศ.ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 11. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร  
   ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการ  
  1. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 3. นายชาติศิริ โสภณพนิช  
4. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 5. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 6. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 7. นายกานต์ ตระกูลฮุน  
8. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ  9. นายชนิตร ชาญชัยณรงค ์ 10. นายทรงศักด์ิ เปรมสุข  11. รศ.ดร.ภก.นิจสิร ิเรืองรังษี  
 

11. แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอดังน้ี  

1. อนุมัติแต่งต้ังพลเอก สหชาติ พิพิธกุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 และให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการฯ ที่คณะรฐัมนตร ี
แต่งต้ังเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555  
   2. อนุมัติให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม มีจํานวนเกินกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 

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