
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/617                       วันท่ี   7  สิงหาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 รา่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่...) พ.ศ. … 
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาและดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง               
พ.ศ. 2519 กําหนดใหลู้กจ้างประจําสามารถขอรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีได้ 
แต่การดําเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนได้เพียงบางส่วน สมควรกําหนดใหลู้กจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ้างประจําผูร้ับ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินได้ ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ ฯ เป็นการเพ่ิมเติมหมวด 3/3 การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงิน ดังน้ี 
   1. กําหนดกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถ 
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ 
   2. กําหนดกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่นําสิทธิ 
ในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญากู้เงิน จนต้องบังคับ
เอาสิทธิในบําเหน็จตกทอด ให้ กค. จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินเท่ากับจํานวนที่ถูกบังคับ แต่ไม่เกินจํานวน 
ที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงิน ทั้งน้ี การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน
ดังกล่าวให้ กค. จ่ายจากงบประมาณที่ต้ังไว้สําหรับการเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด 
   3. กําหนดกรณี กค. ได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงิน เน่ืองจากผู้รับบําเหน็จรายเดือน
หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญาเงินกู้ ให้ กค. หักจํานวนเงินน้ันออกจากสิทธิ 
ในบําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน หาก กค. ไมส่ามารถหักเงินจํานวนดังกล่าวจาก
สิทธิในบําเหน็จตกทอดได้ ให้ กค. เรียกเงินคืนจากผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
หรือจากกองมรดกของผู้น้ัน แล้วแต่กรณ ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ กค. กําหนด 
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   4. กําหนดกรณีที่การกู้เงินตามสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอาสิทธิ 
ในบําเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายทายาทมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนที่มีสิทธิ แต่หากผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
ถึงแก่ความตายก่อนหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง แล้วมีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอด ทายาทมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่เหลือหลังจากที่ กค. ได้หักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินออกจาก
สิทธิในบําเหน็จตกทอดแล้ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ คุณสมบัติ  

และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า เน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
พ.ศ. 2554 มาตรา 14 วรรคหน่ึง กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งต้ังจากเกษตรกรจํานวน 10 คนเป็นกรรมการ
อยู่ด้วย  และในวรรคสองได้กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา กษ. ได้ประกาศใช้บังคับระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ ์คณุสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 
พ.ศ. 2554 แลว้ แต่เนื่องจากประสบปัญหาในการดําเนินการบางประการ ทําให้ไม่อาจแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรได้ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นเป็นองค์กร
เกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร พ.ศ. 2554 แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงสมควร
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ิมเติมรายละเอียดของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวให้มีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น   
   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ  
  1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   2. กําหนดขั้นตอนการคัดสรรและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. กําหนดผู้มหีน้าที่ดําเนินการรับสมัครและคัดสรรเกษตรกรและผูแ้ทนองค์กรเกษตรกร   
  4. กําหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัดของหน่วยงานที่มีหน้าที่คัดสรรเป็นผูดํ้าเนินการรับสมัคร                
แล้วส่งรายช่ือผู้สมัครให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการคัดสรร  
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  5. กําหนดให้มคีณะกรรมการคัดเลือกทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดสรรต่อจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่คัดสรร เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  6. กําหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเลือกเกษตรกรและผู้แทน
องค์กรเกษตรกรจากผู้ที่ได้รบัคัดเลือกให้เหลือจํานวน 10 คน และแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัย 

การเกษตร (องค์การมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ได้แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (23 มิถุนายน 2552) 
ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  ข้อเท็จจริง 
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สวก.) ได้ดําเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ ฯ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
(23 มิถุนายน 2552) ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุน ฯ และใหนํ้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน ในกิจการที่เก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของ สวก. และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจการของ สวก. ซึ่งการกาํหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องน้ี
เปน็อํานาจของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และมาตรา 8 วรรคสอง 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546  
  สาระสําคัญของร่างหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  1. กําหนดนิยามคําว่า “สํานักงาน” “คณะกรรมการ” “รัฐมนตร”ี “การร่วมทุน” 
  2. กําหนดวัตถุประสงค์การร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  3. กําหนดลักษณะในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  4. กําหนดให้การร่วมทุน หากเข้าลักษณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน 
เข้ารว่มลงทุนในกิจการของรัฐ ให้สํานักงานปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
  5. กําหนดวงเงินการเข้าร่วมทุนของ สวก. ในแต่ละปีงบประมาณ 
  6. การร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนให้ทําเปน็โครงการ โดยวงเงนิการเข้าร่วมทุนต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
ของมูลค่าโครงการและให้อยู่ในอํานาจการอนุมัติ  
  7. ในการเข้ารว่มทุน สวก. ต้องจัดให้มีการลงนามในสญัญาการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
โดยร่างสัญญาการร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ก่อนการ 
ลงนามสัญญา 
  8. ให ้สวก. ติดตาม กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา โดยให้มี
การรายงานผลการดําเนนิงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
/วาระที่ 9... 
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วาระที่ 9 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างทีป่รกึษา 

 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ   โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 กระทรวงการคลังได้จัดทําหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาโดยใช้แนวทางตัวคูณอัตรา
ค่าตอบแทนที่  โดยศึกษาทบทวน ความเหมาะสมของอัตราตัวคณูค่าตอบแทน และศกึษา สาํรวจ ข้อมูลเงินเดือนพื้นฐาน 

ของ 5 กลุ่มวิชาชีพ  โดยเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
1. แนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 

     ข้อมูลอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) ของ 5 กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย   
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม สถาปตัยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย โดย
แยกระดับวุฒิการศึกษาเป็นระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ยกเว้นกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีเฉพาะระดับ
ปริญญาตรีที่ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล ประสบการณ์การทํางานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพแยกเป็น
รายปีต้ังแต่ 5 ปี จนถึง 30 ปี   และมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
 การจัดแบ่งจํานวนปีของประสบการณ์ออกเป็นช่วง ๆ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นสําหรับผู้ทีม่ี
ความสามารถสูงและมีประสบการณ์ตรงในงานน้ัน ๆ แต่มีอายุการทํางานน้อยกว่า สามารถคิดอัตราค่าจ้าง
เท่ากันหรือมากกว่าคนที่มีอายุการทํางานมากกว่าได้ 
 อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของสาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 5 กลุ่มวิชาชีพข้างต้น ให้เทียบเคยีงจาก
อัตราเงินเดือนของบุคลากรจากงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

2. แนวทางการใช้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) 
      ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) มีพ้ืนฐานมาจากการคิดรวมค่าสวัสดิการสังคม 
(Social Charges) ค่าโสหุ้ย (Overhead) และค่าวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพ้ืนฐาน 
(Basic Salary) ของที่ปรึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน ซึ่งมีสูตรการคิดดังน้ี 
Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead)*Fee)/Basic Salary 
 ค่าสวัสดิการสงัคม (Social Charges) เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่บริษัทที่ปรึกษาต้องจัดให้แก่
พนักงานประจําอยู่ในรูปสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และภาระตามกฎหมาย เช่น ค่าจ้างที่บริษัทต้องจ่ายให้ในวันหยุด    
วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันลากิจ และวันลาป่วย เป็นต้น (ร้อยละ 45 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน) 
 ค่าโสหุ้ยของการดําเนินการ (Overhead) เป็นค่าใช้จ่ายท่ัวไปของการประกอบธุรกิจ ซึง่ไม่สามารถ
คิดเป็นของโครงการหนึง่โครงการใดโดยตรงได้ เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างผูบ้ริหาร พนกังานธุรการ และพนักงานอ่ืนๆ 
ที่ไม่สามารถไปคิดโดยตรงในโครงการได้ ค่าเช่าสํานักงาน ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ค่าวิจัยและพัฒนา 
และค่าประกันทางวิชาชีพ ฯลฯ (ร้อยละ 95 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน) 
 คา่วิชาชีพที่ปรึกษา (Professional Fee) ร้อยละ10 ของ(เงินเดือนพ้ืนฐาน+คา่สวัสดิการ+คา่โสหุ้ย) 

3. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการคํานวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา 
     การคํานวณค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ 
ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการคํานวณราคาค่าใช้จ่ายดังน้ี 
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(1) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 
1) โดยทั่วไปจะใช้บุคลากรระดับผู้เช่ียวชาญ (Key Professional Staff) 

หลากหลายสาขา ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของโครงการ ในการเสนอโครงการต้องเสนอช่ือผู้เช่ียวชาญ 
(Key Professional Staff) ทุกคน 

2) ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะใช้เวลาในการทํางานในโครงการแตกต่างกันไป  
แล้วแต่เน้ืองานและปริมาณงานที่แต่ละคนรบัผิดชอบ ซึ่งจะต้องประมาณการเป็นจํานวนคน-เดือน (Man-
Month) จํานวนคน-วัน (Man-Day) หรือจาํนวนคน-ช่ัวโมง (Man-Hour)  

3) ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะมีอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (Billing Rate หรือ  
Man - Month Rate) เฉพาะของคน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนน้ีได้จากอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary)  
คูณด้วยตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor)  

4) ค่าบริการของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนในงานโครงการคือ จํานวนเวลาทํางาน 
คิดเป็นจํานวนคน-เดือน (Man – Month) คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ( Billing Rate) 

5) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ของที่ปรึกษาทั้งโครงการ คือ ผลรวม
ค่าบริการของที่ปรึกษาแต่ละคนในโครงการรวมกัน 
   (2) ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) 
   คือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
โดยท่ัวไปจะประกอบด้วยค่าเชา่สํานักงาน ค่าติดต่อสื่อสาร คา่เดินทาง ค่าสํารวจสภาพภมูปิระเทศ ค่าจัดทํารายงาน 
ค่าจัดทําเอกสารประกวดราคา ค่าน้ําค่าไฟ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าท่ีพักและเบีย้เลี้ยง ค่าเจาะสํารวจดิน ค่าจัดทําแบบ 
ค่าจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ 

4. ขั้นตอนการคํานวณค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ 
     ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)     
และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการคํานวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการดังน้ี 

 (1) ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของโครงการกําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดําเนินงาน 
 (2) ขั้นตอนที่ 2 กําหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ของโครงการ  
 (3) ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมกับประเมินระยะเวลา

การทํางานของแต่ละคนที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ  
 (4) ขั้นตอนที่ 4 ให้นําอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของที่ปรึกษาแต่ละคน (Basic salary) 

คูณกับตัวคณูอัตราค่าตอบแทน (Mark-up Factor) และคูณกับระยะเวลาการทํางาน จะได้ค่าจ้างท่ีปรึกษาของแต่ละคน 
ผลรวมค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ทีใ่ช้ในการดําเนินโครงการ 
    (5) ข้ันตอนที่ 5 ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) เมื่อรวมคา่ตอบแทนบุคลากรทั้งโครงการ
กับค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) จะได้ค่าที่จ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ 
  5. การทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 
      หม้ีการทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน 
และอัตราตัวคูณค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยดําเนินการอย่างน้อยทุก 5 ปี  
  
 
 
 
 

/ผลที่คาด... 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา  ได้ดําเนินการศึกษา สํารวจ ข้อมลู
เงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพ  ที่มีการจ้างทีป่รึกษาในภาครัฐเป็นจํานวนมาก 5 กลุ่มวิชาชีพประกอบด้วย  
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม  สถาปตัยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และงานวิจัย  และมี 
การศึกษาทบทวนอัตราตัวคูณค่าตอบแทน (Mark Up Factor) ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพ
ปัจจุบัน ที่ได้มกีารปรับอัตราค่าแรงขั้นตํ่า เงินเดือนข้าราชการ  และสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  และสังคม   
 2) ได้มขี้อกําหนดให้มีการประกาศเปิดเผยราคากลาง รวมทั้งรายละเอียดของการคํานวณราคากลาง
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรวมท้ังผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา
ของทางราชการ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายย่ิงขึ้น  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
 สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
และมาตรการด้านการส่งออก โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 หัวข้อที่ 2. มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน 
        2.3 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็น 
ทั้งอาหารและพลังงาน โดยการอํานวยความสะดวกผ่อนปรนกฎระเบียบในการจัดต้ังโรงงานผลิตอาหาร 
โรงงานนํ้าตาล และโรงงานเอทานอล ซึ่งเป็นนโยบายทีส่อดคล้องกับเกษตรโซนนิ่ง (หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก: 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน) 
 หัวข้อที่ 3. มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
         3.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 
          (1) เตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณปี 2557 ในลักษณะเร่งรัด 
ในช่วงแรกของปีงบประมาณ โดยเห็นควรกําหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
2557 ให้สูงกว่าอัตราที่กําหนดในปีงบประมาณ 2556 
       (2) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2556 
และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสําคัญได้ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 
2557 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจาํที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว 
       (3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปี
งบประมาณ 2555 ให้สามารถจ่ายได้ภายในปี 2556(ไตรมาสสุดทา้ยของปีงบประมาณ 2556 หรือไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 2557) 
       (4) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบอบรมและสมัมนา โดยกําหนดให้ส่วนราชการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบอบรมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โดยขอความร่วมมือให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2557  
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

/แต่งต้ัง... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5 ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์การเกษตร พ.ศ. ...

เศรษฐกิจ - สังคม 6 ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(องค์การมหาชน)

9 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งต้ัง 16 ข้อท่ี 7 แต่งตั้งรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

(Mekong - Japan Economic Minister)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                              วันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  
  วันน้ี (6 สิงหาคม 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  ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ....  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.    เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราและ
      ยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกําหนดรายช่ือบริษัทสํานักหักบัญชี  
      (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์]  
 5.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
   ในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 6.  เรื่อง  ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
    (องค์การมหาชน) 
 7.    เรื่อง   การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560)  
 8.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ของกรมทางหลวง  
  9.     เรื่อง   หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 
 10.   เรื่อง   มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
 11.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการเพ่ือดําเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ 
   โทรทัศน์สําหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี 
 12.    เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลัก 
     แห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ต่างประเทศ 
 13. เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้าน 
   ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA  
   PVPS (International Energy Agency – Photovoltaic Power System) และ
   การลงนามในข้อตกลงดําเนินการ (Implementing Agreement : IA)  
 14.  เรื่อง  การลงนามในรา่งพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ
   อัฟกานิสถานภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของ 
   อัฟกานิสถาน  
 15.  เรื่อง  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา 
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แต่งต้ัง 
 16.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  2.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  3.  แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิประจําเมืองคาร์ดิฟฟ์ สหราชอาณาจักร  
  4.  การถอดถอนและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์  
  5.  การเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ  
   ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
  6.  แต่งต้ังกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผูแ้ทนสมาคมการ 
   แสดงสินค้า (ไทย)  
  7.  แต่งต้ังรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และกรอบความ 
   ร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan  
   Economic Minister)  
  8.  แต่งต้ังผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 
  9.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
   แห่งประเทศไทย 
  10.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
   

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

 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 ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอ            
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  ข้อเท็จจริง  
  สคก. เสนอว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ติดตามทวงถามหน้ีอย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอเสร็จแล้ว โดยได้แก้ไขช่ือร่างพระราชบัญญัติ
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสาระสําคัญของร่าง
พระราชบัญญัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมและการกํากับดูแลการทวงถามน้ี และปรับปรุงสาระสําคัญของร่าง
พระราชบัญญัติโดยนําข้อสังเกตและความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ “ผู้ทวงถามหน้ี” หมายความว่า ผู้ให้สินเช่ือ หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ให้สินเช่ือหรือ
ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการทวงถามหน้ี และให้ความหมายรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีและผู้รับมอบอํานาจจาก
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีด้วย  
   2. กําหนดวิธีปฏิบัติในการทวงถามหน้ี เช่น ผู้ที่ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีต้องจดทะเบียน              
การประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี ห้ามผู้ทวงถามหน้ีติดต่อกับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหน้ี เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหน้ีได้ระบุไว้ 
กําหนดวิธีการทวงถามหน้ีและข้อห้ามในการทวงถามหน้ี เป็นต้น  
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และ
ให้มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการทวงถามหน้ีของผู้ทวงถามหน้ี 
   4. กําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยกําหนดให้มีทั้งโทษทางปกครองและโทษ             
ทางอาญา  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา 
โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องนําไปกําหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเร่ิมต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด   
   2. กําหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งไม่อนุญาตให้ผู้เสนอราคาที่ไม่แสดงความจํานงเข้าเสนอราคา
และวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา ดําเนินการเสนอราคาในการขายทอดตลาดน้ัน  
  3. เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาโดยผู้เสนอราคาต้องไม่มีช่ือในบัญชี
รายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา  
  4. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย
ของทะเบียน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองและภาระติดพันของทรัพย์ในขั้นตอนการยึดทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
  5. ปรับปรุงระยะเวลากรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให้เลื่อนการชําระราคาส่วนที่เหลือได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดจากเดิมไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน เป็น “ไม่เกิน                 
สามเดือน”  
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  6. ปรับปรุงกําหนดเวลาในการชําระเงิน และวิธีการคํานวณค่าปรับเพ่ือป้องปรามการประวิงคดี  
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง                
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ                 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาและดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า โดยท่ีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง               
พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8)    พ.ศ. 2552 กําหนดให้
ลูกจ้างประจําสามารถขอรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
และเพ่ือให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบํานาญพิเศษ รายเดือนสามารถดํารงชีพอยู่ได้โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
แต่การดําเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนได้เพียงบางส่วน เน่ืองจากยังมีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จพิเศษราย
เดือนจํานวนมากที่ได้รับบําเหน็จรายเดือนในอัตราตํ่า จึงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพสมควรกําหนดให้
ลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ ฯ เป็นการเพ่ิมเติมหมวด 3/3 การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ดังน้ี 
   1. กําหนดกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถนําสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ 
กค. กําหนด 
   2. กําหนดกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่นําสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญากู้เงิน จนต้องบังคับเอาสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอด ให้ กค. จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินเท่ากับจํานวนที่ถูกบังคับ แต่ไม่เกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทั้งน้ี การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวให้ กค. จ่ายจากงบประมาณ
ที่ต้ังไว้สําหรับการเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด 
   3. กําหนดกรณี กค. ได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงิน เน่ืองจากผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญาเงินกู้ ให้ กค. หักจํานวนเงินน้ันออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอด
เท่ากับจํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน หาก กค. ไม่สามารถหักเงินจํานวนดังกล่าวจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดได้ 
ให้ กค. เรียกเงินคืนจากผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนหรือจากกองมรดกของผู้น้ัน แล้วแต่
กรณี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ กค. กําหนด 
   4. กําหนดกรณีที่การกู้เงินตามสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอาสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอด เมื่อผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดเต็ม
ตามจํานวนที่มีสิทธิ แต่หากผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายก่อนหรือสัญญากู้
เงินสิ้นสุดลง แล้วมีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอด ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่เหลือ
หลังจากที่ กค. ได้หักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดแล้ว 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกําหนดรายชื่อบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม
หลักทรัพย์]  
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 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกําหนดรายช่ือบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์] ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 55  แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
 ข้อเท็จจริง  

1. กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 500) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดคํานิยาม
ของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปน้ี  

1.1 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

1.2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.4 ผู้ซึ่งมอบหมายให้บุคคลตาม 1.1 หรือ 1.2 เป็นตัวแทน หรือนายหน้าในการทําสัญญายืม 

หรือให้ยืมหลักทรัพย์   
1.5 ผู้ซึ่งทําสัญญายืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับบุคคลตาม 1.1 1.2 หรือ 1.3  

2. โดยที่ ก.ค. ได้เคยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
อนุมัติหลักการแล้ว โดยแก้ไขนิยามคําว่า “ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม” จากศูนย์รับฝากทรัพย์” เป็น “สํานักหักบัญชี”  

3. การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ฯ ครั้งน้ีเป็นการขอให้กําหนด “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตาม 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”  เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เหมือนที่
กําหนดไว้ในปัจจุบันตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 500) พ.ศ. 2553 
 สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา ฯ   เป็นร่างพระราชกฤษฎีกาที่ กค. เสนอ แตกต่างจาก             
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ ดังนี้  
ร่าง พรฎ. ที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติ

หลักการ (25 ธ.ค. 55)  
ความเห็น สศช. ตามมติ ครม.     

(25 ธ.ค. 55) 
ร่าง พรฎ. ที่ กค. เสนอ  

ร่างมาตรา 3 กําหนดให้ “ผูยื้มหรือผู้
ให้ยืม” หมายความว่า ผู้ยืมหรือผู้
ให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคล 
ดังต่อไปน้ี  
(1) ... 
(2) สํานักหักบัญชี ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ฯลฯ 

ร่างมาตรา 3 กําหนดให้ “ผูยื้มหรือผู้
ให้ยืม” ควรหมายความรวมถึง 
บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จํากัด และบรษิัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

ร่างมาตรา 3 กําหนดให้ “ผูยื้มหรือผู้
ให้ยืม” หมายความว่า ผู้ยืมหรือผู้
ให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคล 
ดังต่อไปน้ี  
(1) ... 
(2) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  
(3) สํานักหักบัญชี ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ฯลฯ 
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5. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า เน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 
2554 มาตรา 14 วรรคหน่ึง กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งต้ังจากเกษตรกรจํานวน 10 คนเป็นกรรมการอยู่ด้วย  และในวรรค
สองได้กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา กษ. ได้ประกาศใช้บังคับระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 แล้ว แต่เน่ืองจาก
ประสบปัญหาในการดําเนินการบางประการ ทําให้ไม่อาจแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรได้ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกร พ.ศ. 2554 แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ิมเติมรายละเอียด
ของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น   
   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ  
  1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   2. กําหนดขั้นตอนการคัดสรรและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. กําหนดผู้มีหน้าที่ดําเนินการรับสมัครและคัดสรรเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกร   
  4. กําหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัดของหน่วยงานที่มีหน้าที่คัดสรรเป็นผู้ดําเนินการรับสมัคร                
แล้วส่งรายช่ือผู้สมัครให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการคัดสรร  
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดสรรต่อจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่คัดสรร เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  6. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเลือกเกษตรกรและผู้แทนองค์กร
เกษตรกรจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เหลือจํานวน 10 คน และแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรต่อไป  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
6. เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทนุกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ได้แก้ไขปรบัปรุงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (23 มิถุนายน 2552) ตามท่ี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  ข้อเท็จจรงิ 
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
ได้ดําเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
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มหาชน) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ฯ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (23 มิถุนายน 2552) 
ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุน ฯ และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน ในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ สวก. และใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการดําเนินกิจการของ สวก. ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องน้ีเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546  
  สาระสําคัญของร่างหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. กําหนดนิยามคําว่า “สํานักงาน” “คณะกรรมการ” “รัฐมนตรี” “การร่วมทุน” 
  2. กําหนดวัตถุประสงค์การร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  3. กําหนดลักษณะในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  4. กําหนดให้การร่วมทุน หากเข้าลักษณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ให้สํานักงานปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
  5. กําหนดวงเงินการเข้าร่วมทุนของ สวก. ในแต่ละปีงบประมาณ 
  6. การร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนให้ทําเป็นโครงการ โดยวงเงินการเข้าร่วมทุนต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
ของมูลค่าโครงการและให้อยู่ในอํานาจการอนุมัติ  
  7. ในการเข้าร่วมทุน สวก. ต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญาการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน โดย                
ร่างสัญญาการร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ก่อนการลงนาม
สัญญา 
  8. ให้ สวก. ติดตาม กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา โดยให้มีการ
รายงานผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการ             
อย่างต่อเน่ือง 
 
7. เรื่อง  การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  (พ.ศ. 2556-2560)  
ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ โดยให้คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคงของชาติ (นพช.)  รับความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการ แล้วแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานและจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงชาติ (พ.ศ. 2556-2560)  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 สมช. รายงานว่า เน่ืองจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550-2554) ที่เป็นกรอบ               
แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่งทะเลตามมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2550)   ได้สิ้นสุดลง  ดังน้ัน ในการประชุม นพช. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 นพช. 
พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันเป็นปัญหาความม่ันคงรูปแบบเก่าและปํญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศ
โดยรวม และครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั้งพ้ืนที่จังหวัดชายแดน  จังหวัดชายฝั่งทะเล  และพื้นที่จังหวัดช้ันใน  จึงให้
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  เพ่ือใช้แทนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนดังกล่าว   โดย
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ฯ สมช. ได้จัดประชุมระดมความคิดความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลาง
และระดับจังหวัดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) และเป็นกรอบ
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  
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 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย 6  ประเด็นยุทธศาสตร์
รองรับ ดังน้ี  1. ยุทธศาสตร์ผนึกกําลังทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่
เป้าหมายอย่างย่ังยืน 2. ยุทธศาตร์การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
มั่นคงในมิติวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการโดยสันติวิธี  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง  5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ               เพ่ือนบ้าน 
และ   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ   
 ทั้งน้ี  นพช. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2556 – 2560) ดังกล่าวและมอบให้ สมช.  ประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กอ.รมน. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือกําหนดความชัดเจนการแบ่งมอบหน่วยดําเนินงานนํายุทธศาสตร์ ฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป ซึ่ง สมช. ได้
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดงานกํากับดูแลในรายประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้กําหนด                
หน่วยงานหลัก / หน่วยงานสนับสนุน รับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางดําเนินงานในแต่ละข้อของ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
8. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2556 ของกรมทางหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดําเนินการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมรายละเอียดรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทาง
หลวงได้รับการพัฒนา งบรายจ่ายอ่ืน กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
และบูรณาการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 กับระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า วงเงินผูกพันทั้งสิ้น 70.40 ล้านบาท (ปีดําเนินการ พ.ศ. 2556-2557) ไปใช้ในการดําเนิน
โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบ จํานวน 3 โครงการ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เสนอ ดังน้ี  
   1. การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสํารวจ
ออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) วงเงินงบประมาณ จํานวน 37.00 ล้านบาท    
(ปีดําเนินการ พ.ศ. 2556-2557)  
   2. การสํารวจและออกแบบโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท 
วงเงินงบประมาณ จํานวน 15.40 ล้านบาท (ปีดําเนินการ พ.ศ. 2556-2557)  
  3. การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสํารวจ
ออกแบบทางเลี่ยงเ มืองหนองคายด้านตะวันออก  วงเ งินงบประมาณ  18.00 ล้านบาท  ( ปี ดําเ นินการ                
พ.ศ. 2556-2557)  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 16 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวน 54.40 ล้านบาท น้ัน ให้กรมทางหลวงขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 
 
9.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 11 
สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กระทรวงการคลังได้จัดทําหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาโดยใช้แนวทางตัวคูณอัตรา
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 โดยศึกษา
ทบทวน ความเหมาะสมของอัตราตัวคูณค่าตอบแทน และศึกษา สํารวจ ข้อมูลเงินเดือนพ้ืนฐาน ของ 5 กลุ่มวิชาชีพ 
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ประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย 
โดยเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. แนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) 
 ข้อมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของ 5 กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาชีพ
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย โดยแยกระดับวุฒิ
การศึกษาเป็นระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ยกเว้นกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีเฉพาะระดับปริญญาตรีที่ประกอบ
ธุรกิจที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล ประสบการณ์การทํางานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพแยกเป็นรายปีต้ังแต่ 5 ปี จนถึง 30 ปี   
และมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
 การจัดแบ่งจํานวนปีของประสบการณ์ออกเป็นช่วง ๆ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นสําหรับผู้ที่มี
ความสามารถสูงและมีประสบการณ์ตรงในงานน้ัน ๆ แต่มีอายุการทํางานน้อยกว่า สามารถคิดอัตราค่าจ้างเท่ากัน
หรือมากกว่าคนที่มีอายุการทํางานมากกว่าได้ 
 อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของสาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 5 กลุ่มวิชาชีพข้างต้น ให้เทียบเคียงจากอัตรา
เงินเดือนของบุคลากรจากงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

2. แนวทางการใช้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) 
 ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) มีพ้ืนฐานมาจากการคิดรวมค่าสวัสดิการสังคม (Social 
Charges) ค่าโสหุ้ย (Overhead) และค่าวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) 
ของที่ปรึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน ซึ่งมีสูตรการคิดดังน้ี 
Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead)*Fee)/Basic Salary 
 ค่าสวัสดิการสังคม (Social Charges) เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่บริษัทที่ปรึกษาต้องจัดให้แก่พนักงาน
ประจําอยู่ในรูปสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และภาระตามกฎหมาย เช่น ค่าจ้างที่บริษัทต้องจ่ายให้ในวันหยุด    วันนักขัต
ฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันลากิจ และวันลาป่วย เป็นต้น (ร้อยละ 45 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน) 
 ค่าโสหุ้ยของการดําเนินการ (Overhead) เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปของการประกอบธุรกิจ  ซึ่งไม่สามารถ
คิดเป็นของโครงการหน่ึงโครงการใดโดยตรงได้ เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างผู้บริหาร พนักงานธุรการ   และพนักงาน
อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถไปคิดโดยตรงในโครงการได้ ค่าเช่าสํานักงาน ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   ค่าวิจัยและพัฒนา 
และค่าประกันทางวิชาชีพ ฯลฯ (ร้อยละ 95 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน) 
 ค่าวิชาชีพที่ปรึกษา (Professional Fee) ร้อยละ 10 ของ (เงินเดือนพ้ืนฐาน +  ค่าสวัสดิการ +             
ค่าโสหุ้ย) 

3. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการคํานวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา 
การคํานวณค่าจ้างที ่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ 

ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาค่าใช้จ่ายดังน้ี 

(1) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 
1) โดยทั่วไปจะใช้บุคลากรระดับผู้เช่ียวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลาย

สาขา ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของโครงการ ในการเสนอโครงการต้องเสนอช่ือผู้ เ ช่ียวชาญ (Key 
Professional Staff)  
ทุกคน 

2) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะใช้เวลาในการทํางานในโครงการแตกต่างกันไป  แล้วแต่
เน้ืองานและปริมาณงานท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องประมาณการเป็นจํานวนคน-เดือน (Man-Month) จํานวน
คน-วัน (Man-Day) หรือจํานวนคน-ช่ัวโมง (Man-Hour)  
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3) ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะมีอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (Billing Rate หรือ Man - 
Month Rate) เฉพาะของคน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนน้ีได้จากอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) คูณด้วยตัวคูณ
อัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor)  

4) ค่าบริการของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนในงานโครงการคือ จํานวนเวลาทํางานคิดเป็น
จํานวนคน-เดือน (Man – Month) คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ( Billing Rate) 

5) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ของที่ปรึกษาทั้งโครงการ คือ ผลรวม
ค่าบริการของที่ปรึกษาแต่ละคนในโครงการรวมกัน 
   (2) ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) 
   คือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยค่าเช่าสํานักงาน ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง ค่าสํารวจสภาพภูมิประเทศ ค่าจัดทํารายงาน ค่าจัดทํา
เอกสารประกวดราคา ค่านํ้าค่าไฟ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าที่พักและเบ้ียเลี้ยง ค่าเจาะสํารวจดิน ค่าจัดทําแบบ ค่าจัด
ประชุมสัมมนา ฯลฯ 

4. ขั้นตอนการคํานวณค่าจ้างที่ปรึกษาท้ังโครงการ 
 ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)    และ
ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการคํานวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการดังน้ี 

 (1) ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหรือกําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขต               
การดําเนินงาน 

 (2) ขั้นตอนที่ 2 กําหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ที่จะเข้าดําเนินการ
โครงการ  

 (3) ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมกับประเมินระยะเวลาการ
ทํางานของแต่ละคนที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ  

 (4) ขั้นตอนที่ 4 ให้นําอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของที่ปรึกษาแต่ละคน (Basic salary) คูณกับ
ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-up Factor) และคูณกับระยะเวลาการทํางาน จะได้ค่าจ้างที่ปรึกษาของแต่ละคน ผลรวม
ค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
   (5) ขั้นตอนท่ี 5  ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) เมื่อรวมค่าตอบแทนบุคลากรทั้งโครงการ
กับค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) จะได้ค่าที่จ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ 
 5. การทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 
  เพ่ือให้การกําหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงการคลังเห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา 
อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน และอัตราตัวคูณค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยดําเนินการอย่างน้อยทุก 5 ปี  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา  ได้ดําเนินการศึกษา สํารวจ ข้อมูลเงินเดือน
พ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพ  ที่มีการจ้างที่ปรึกษาในภาครัฐเป็นจํานวนมาก 5 กลุ่มวิชาชีพประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และงานวิจัย  และมีการศึกษาทบทวนอัตราตัวคูณ
ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ซึ่ง
เป็นการสอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพปัจจุบัน ที่ได้มีการปรับอัตราค่าแรงขั้นตํ่า เงินเดือนข้าราชการ  และ
สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  และสังคม   
 2) ได้มีข้อกําหนดให้มีการประกาศเปิดเผยราคากลาง รวมทั้งรายละเอียดของการคํานวณราคากลางให้ผู้ที่
เก่ียวข้องรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาของทาง
ราชการ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายย่ิงขึ้น  
 



 11 

10. เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และ
มาตรการด้านการส่งออก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน 
  1.1 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศ โดยให้นิติบุคคลสามารถ             
หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ในปีภาษี 2556 และ 2557 สําหรับการจัดสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง ทั้งกรณีที่
ดําเนินการเองและกรณีจ้างผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว                  
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เฉพาะสําหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าจัดการ ค่าขนส่ง ค่าอาหาร              
ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง) 
  1.2 มาตรการสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงาน ซึ่งเป็นการลงทุนของภาคครัวเรือนที่คุ้มค่าสําหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอนาคต โดย
ดําเนินการในรูปแบบของมหกรรมสินค้าประหยัดพลังงานราคาถูก ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐและทุนหมุนเวียนที่มีภารกิจสอดคล้อง (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงพลังงาน หน่วยงาน                   
ที่เก่ียวข้อง: กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์) 
 2. มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน 
  2.1 มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวที่ลงทุนซื้อหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่รวมถึง
ยานพาหนะ สามารถหักค่าเสื่อมในอัตราเร่งที่ร้อยละ ๕0 ของมูลค่าทรัพย์สินในปีแรก และส่วนที่เหลือทยอยหัก
ในระยะเวลา 5 ปี ในการลงทุนในปีภาษี 2556 และ 2557 (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และกระทรวงการคลัง) 
  2.2 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
(Eco Car) ระยะที่ 2 ผ่านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย
เปิดรับสมัครผู้ผลิตที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการลงทุนรายใหม่นอกเหนือจาก 5 รายเดิม ซึ่งอาจมีการ
กําหนดเง่ือนไขที่เข้มข้นขึ้นกว่าระยะแรก และอาจมีการผ่อนคลายเง่ือนไขให้ผู้ผลิตรายเดิมลงเพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมและความเช่ือถือในนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงอุตสาหกรรม 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง:กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.)) 
  2.3 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นทั้งอาหาร
และพลังงาน โดยการอํานวยความสะดวกผ่อนปรนกฎระเบียบในการจัดต้ังโรงงานผลิตอาหาร โรงงานนํ้าตาล 
และโรงงานเอทานอล ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับเกษตรโซนนิ่ง (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน) 
  2.4 มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม รายเล็ก และรายย่อย ได้แก่ 
   (1) มาตรการสินเชื่อและค้ําประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยเร่งรัดการดําเนินการตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ของบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ที่ 240,000 ล้านบาทในช่วง 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และโครงการ Productivity Improvement Loan ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ที่ 20,000 ล้านบาท
ในช่วง 24 เมษายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2558  โดยขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง บสย. และ ธพว. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน ๆ) 
   (2) มาตรการค้ําประกันให้กับผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (สินเชื่อ 
Micro-finance) โดย บสย. โดยให้ใช้วงเงินรวมกับข้อ 3.2.4 (1) ที่เหมาะสม (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: 
กระทรวงการคลังและ บสย. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนๆ) 
   (3) มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 
(สินเชื่อ Nano-finance) โดยอนุญาตให้นิติบุคคลสามารถให้สินเช่ือ เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากย่ิงขึ้น และแก้ไขปัญหาภาระดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินนอกระบบโดยกําหนดให้
ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือประชาชนรายย่อยสามารถคิดอัตราดอกเบ้ียได้ตามความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่เป็นภาระ
มากจนเกินสมควร (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 3. มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
  3.1 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 
   (1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2556 งบ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีวงเงิน 18,090 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 สามารถ
เบิกจ่ายได้เพียง 7,817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.2 ของงบประมาณที่ได้จัดสรร จึงเห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2556 ในส่วนที่เหลือ (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง) 
   (2) เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) โดยให้ อปท. ทุกแห่ง 
เร่งเบิกจ่ายเงินจากรายได้ปีงบประมาณ 2556 ทั้งในส่วนที่จัดเก็บเอง ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: กระทรวงการคลัง) 
   (3) เร่งรัดการเบิกจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณ โดยเห็นควรเร่งรัดการจ่ายเงินของ
กองทุนนอกงบประมาณ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน SML กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง กองทุน
พัฒนาสตรี กองทุนต้ังตัวได้ และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ให้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก: สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงการคลัง) 
  3.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 
   (1) เตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณปี 2557 ในลักษณะเร่งรัดในช่วงแรกของ
ปีงบประมาณ โดยเห็นควรกําหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ให้สูงกว่าอัตรา
ที่กําหนดในปีงบประมาณ 2556 (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการ) 
   (2) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2556 และ
ปีงบประมาณก่อนหน้า ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสําคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557 
โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการ) 
   (3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปี
งบประมาณ 2555 ให้สามารถจ่ายได้ภายในปี 2556 (ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2556 หรือไตรมาสแรก
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ของปีงบประมาณ 2557) (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงการคลัง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการ) 
   (4) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบอบรมและสัมมนา โดยกําหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบอบรมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยขอ
ความร่วมมือให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557 (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: ทุกส่วน
ราชการ) 
 4. มาตรการด้านการส่งออก 
  4.1 การส่งออกสินค้าและการค้าสินค้าระหว่างประเทศ 
   (1) การเร่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) และมลฑลย่อยของประเทศจีน (หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก: กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: กระทรวงการคลัง) 
   (2) การสนับสนุนการใช้เงินบาทในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่อนคลาย
กฎระเบียบการถือเงินบาทเข้าออกประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้าชายแดน (หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย) 
   (3) การส่งเสริมการทําธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ผ่าน
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) โดยเพ่ิมบทบาทเชิงรุกของ ธสน. ในการช่วยลดความ
เสี่ยงและสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการท่ีจะไปดําเนินธุรกิจด้านการค้า การให้บริการ และ
การลงทุน โดยเฉพาะใน CLMV โดยขอความร่วมมือสถานทูต สถานกงสุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในต่างประเทศที่มีความน่าเช่ือถือ (หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง และธสน. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: กระทรวงการต่างประเทศ และ กกร.) 
  4.2 การสนับสนุนภาคการท่องเท่ียวจากต่างชาติ 
   (1) การสนับสนุนการจัดทําวีซ่าประเภทเข้าออกหลายคร้ัง (Multiple-Entry Visa) 
ที่มีระยะเวลาหลายปี โดยให้สามารถมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2556 ก่อนฤดูกาลท่องเท่ียวสําคัญปลายปี 
(หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการต่างประเทศ) 
   (2) การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย (Shopping 
Paradise) เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและไม่มีผลกระทบ
หรือมีผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศน้อย (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง: 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กกร.) 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติหลักการเพื่อดําเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับกิจการที่
ใช้คลื่นความถ่ี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการในคราวประชุมคร้ังที่ 
2/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่เห็นชอบในหลักการให้ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล และในกรณีที่เป็นผู้ชนะการประมูล ให้สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการประมูล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง กรอบและงบประมาณ
ของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2556 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี (บมจ.อสมท) เสนอ 
  ทั้งน้ี หากมีกรณีที่มีข้อผูกพันเก่ียวกับการลงทุนให้บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการและให้บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักนายกรัฐมนตรี (บมจ.อสมท) รายงานว่า 
  บมจ.อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีภารกิจและวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์และมีความจําเป็นต้องใช้คลื่น
ความถี่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอลจะทําให้การประกอบกิจการด้านโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินการของ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน 
โดย บมจ.อสมท จะดําเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผู้ให้บริการโครงการข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์               
2. ผู้ให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 3. ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                
และ 4. ผู้ให้บริการแบบประยุกต์ 
  ทั้งน้ี กสทช. ได้กําหนดกรอบระยะเวลาการออกใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการบริการทาง
ธุรกิจ โดยวิธีการประมูล ซึ่งจะดําเนินการประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556 ซึ่ง บมจ.อสมท มีภารกิจหลักใน
การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงมีความจําเป็นต้องใช้คลื่นความถ่ีและจําเป็นต้องเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต
ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด รวมท้ังได้กําหนดกรอบระยะเวลา เพ่ือเริ่มออกอากาศในระบบ
ดิจิตอลปี 2558 ซึ่งจะต้องรอหลักเกณฑ์การประมูลต่อไป 
 
12.  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  และให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคา
กลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานของรัฐได้รับทราบ 
  สาระสําคัญของหลักเกณฑ์ฯ มีดังน้ี  

1. หลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี  
1.1 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคามาตรฐานของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่กระทรวง 

สาธารณสุขจัดทําขึ้นและเผยแพร่ทั้งทางเอกสารหรือทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th)  
   1.2 หากไม่มีราคามาตรฐานของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทํา
ขึ้นและเผยแพร่ ให้ใช้ราคาที่หน่วยงานเคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
   1.3 หากไม่มีราคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  
  2. หลักเกณฑ์ราคากลางของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี  
   2.1 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่กระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขึ้นและเผยแพร่ทั้งทางเอกสารหรือทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
(http://dmsic.moph.go.th)  
   2.2 หากไม่มีราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึ้นและ
เผยแพร่  ให้ใช้ราคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
   2.3 หากไม่มีราคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด  รวมทั้งจากเว็บไซต์ต่าง ๆ    
  ทั้งน้ี  กระทรวงสาธารณสุขจะได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการประกาศ
ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางสําหรับการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของหน่วยงานต่อไป แต่เน่ืองจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม               
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ข้อ 64 ได้กําหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเวียนราคากลางของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบ  แต่มิได้ระบุให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ   
 

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สญัญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟา้จาก
เซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลงังานระหว่างประเทศ IEA PVPS (International Energy Agency – 
Photovoltaic Power System) และการลงนามในข้อตกลงดําเนนิการ (Implementing Agreement : IA)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ที่กําหนดห้ามหน่วยงานของรัฐที่ทํา
สัญญากับเอกชนตกลงให้ระงับพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) สามารถลงนามในเอกสารข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การ
พลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency – Photovoltaic Power System : IEA PVPS) ได้ 
  2. เห็นชอบในข้อตกลงดําเนินงาน Implementing Agreement : IA ของโปรแกรมข้อตกลง IEA 
PVPS โดยมอบหมายให้ พพ. เข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาได้ รวมทั้งมอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานลงนามตอบรับคําเชิญและเง่ือนไขต่าง ๆ ที่กําหนด และลงนามในเอกสารการตอบรับเป็นสมาชิก
ของประเทศไทย ใน IEA PVPS และ IA ได้ 
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full  Power) ให้แก่ผู้ลงนามด้วย 
  สาระสําคัญของข้อตกลงดังกล่าว เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพยายามให้มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทนอย่างย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่  
  1. เพ่ือกระตุ้นและริเริ่มกิจกรรมท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์  
  2. เพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงโอกาส และคณุค่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย์ พร้อมทั้ง
ให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารของภาครัฐผู้ผลิตไฟฟ้า และหน่วยงานระหว่างประเทศ 
  3. เพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดและขจัดปัญหาอุปสรรคด้านเทคนิคต่าง ๆ และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ OECD  
  4. เพ่ือยกระดับความร่วมมือเครือข่ายไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและประเทศนอกกลุ่ม 
OECD เพ่ือขจัดปัญหาทางด้านเทคนิคและปัญหาอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาด 
  ทั้งน้ี ขอบเขตกิจกรรมของโปรแกรมข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วย การวิจัย การพัฒนา การสาธิต
เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ PV สําหรบั
ประยุกต์ใช้งานในโรงไฟฟ้าและสําหรับผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป 
 
14. เรื่อง การลงนามในร่างพิธสีารสรปุความตกลงเปิดตลาดทวิภาครีะหว่างประเทศไทยและอัฟกานสิถานภายใต้
กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการคา้โลกของอัฟกานสิถาน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ
อัฟกานิสถานภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอัฟกานิสถาน  
   2. มอบหมายให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม 
ในร่างพิธีสารฯ  
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15. เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืง (กบร.) 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน เสนอ ดังน้ี 
  1. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 
2556 ดําเนินการโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่นายจ้างได้ย่ืนบัญชี
รายช่ือไว้กับกรมการจัดหางานแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 (เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจาก
ประเทศต้นทาง ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี และอนุญาตให้ทํางาน
ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และในระยะเวลาระหว่างการผ่อนผัน 
ให้ประเทศต้นทางเข้ามาดําเนินการพิสูจน์สัญชาติออกเอกสารเพ่ือรับรองสถานะบุคคลให้แรงงานต่างด้าว                 
เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และขอรับอนุญาตทํางานตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ต่อไป 
  2. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (เฉพาะกิจการประมง
ทะเล) ดําเนินการโดยให้นายจ้างในกิจการประมงทะเลนําแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชาที่ลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างอยู่แล้วมาจดทะเบียน ปีละ 2 ครั้ง โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนี               
เข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนแล้วอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับไม่
เกิน 1 ปี และอนุญาตให้ทํางานตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดดําเนินการตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า           
ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ โดยมอบหมายให้                
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) ควบคุมดูแลและกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม
ระหว่างประเทศให้ดีขึ้นด้วย และให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมและดูแลและการตรวจโรคให้แก่แรงงานต่างด้าว
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
แต่งต้ัง 

16. เรื่อง แต่งต้ัง 
 
  1. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายพรชาต บุนนาค ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสาน
กิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตร ีต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                                
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. แต่งต้ังผูร้ักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติมอบหมายให้มีผูร้กัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม            
ในกรณีที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมม่ีผู้
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย ดังน้ี 1. พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี          
2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี  
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  3. แต่งต้ังกงสลุกิตติมศักด์ิประจําเมืองคารดิ์ฟฟ์ สหราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายเทียโดรัส โคเลียนดรสิ (Mr. Theodorus Coliandris) ให้ดํารง
ตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิ ประจําเมืองคาร์ดิฟฟ์ สหราชอาณาจักร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมแคว้นเวลส์ สืบแทน   
นายจอห์น เอดเวร์ด ไอลส์ (Mr. John Edward Iles) ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
 
  4. การถอดถอนและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิประจํากรุงดับลนิ ประเทศไอร์แลนด์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. ถอดถอน นายแพททริก เจ. ไดนีน (Mr. Patrick J. Dineen) ออกจากตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เขตกงสุลครอบคลมุประเทศไอร์แลนด์  
   2. แต่งต้ัง นายแบร์รี โธมัส คอนนอลลี (Mr. Barry Thomas Connolly) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เขตกงสุลครอบคลมุประเทศไอร์แลนด์  
 
  5. การเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศกัด์ิ ณ กรุงทิมพู 
ราชอาณาจักรภูฏาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ                   
ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ดังน้ี 
  1. เลื่อนฐานะ ดาโช อูเกน เชชัป ดอร์จี (Dasho Ugen Tshechup Dorji) กงสุลกิตติมศกัด์ิ                   
ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
  2. ยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงทมิพู ราชอาณาจักรภูฏาน เป็น สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักด์ิ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
 
  6. แต่งต้ังกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้แทนสมาคมการแสดงสนิค้า (ไทย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งต้ังนายพรรธระพี ชินะโชติ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูแ้ทนสมาคมการ
แสดงสินค้า (ไทย) ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทนนายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล ซึ่งได้
ขอลาออกจากตําแหน่ง โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป 
 
  7. แต่งต้ังรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และกรอบความร่วมมือ                 
ลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Minister)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีช่วย                 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS รัฐมนตรีประจํา 
กรอบแผนงาน IMT-GT และรัฐมนตรีประจาํกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะในการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบความร่วมมือทั้งสามกรอบ และให้รายงานผล             
การประชุมต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) และนายกรัฐมนตรีตามลําดับ ตามท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
 
  8. แต่งต้ังผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายกฤษดา รักษากุล เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ว่าการ 
กคช.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 310,000 บาท ค่าตอบแทนผันแปรไม่เกินร้อยละ 30 ของผลตอบแทน
รวมแต่ละปี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามใน
สัญญาจ้าง เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 6 สงิหาคม 2556 
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  9. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังให้ นายชูศักด์ิ เกวี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
  10. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟ                      
แห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยมีรายช่ือ ดังน้ี นายบุญสม เลิศหิรญัวงศ์ เป็นประธานกรรมการ โดยม ีนายสราวุธ เบญจกุล นายรังสรรค์ ศรีวร
ศาสตร์ นายชูศักด์ิ เกวี นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร และนายจุฬา สุขมานพ เป็นกรรมการ 
  ทั้งน้ี  ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ยกเว้นนายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี ให้มผีลต้ังแต่วันที่
คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป 
 
 

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