
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/858                          วันท่ี   20  พฤศจิกายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 

ลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... (มาตรการปรบัปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สําหรบับุคคลธรรมดา)  
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้
สําหรับบุคคลธรรมดา) และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการคํานวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา            
เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 35 โดยมี
รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราภาษีเดิมและอัตราภาษีใหม่ ดังน้ี 

อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
ตาม พรก. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 
อัตราภาษีตามข้อเสนอ 

เงินได้สุทธิต้ังแต่ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

เงินได้สุทธิต้ังแต่ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

0-100,000 5 0-300,000 5 
100,001-500,000 10 300,001-500,000 10 

500,001-750,000 15 
500,001-1,000,000 20 750,001-1,000,000 20 

1,000,001-2,000,000 25 
1,000,001-4,000,000 30 2,000,001-4,000,000 30 

4,000,001 ขึน้ไป 37 4,000,001 ขึน้ไป 35 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

วาระที่... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดา)

เศรษฐกิจ - สังคม 7 ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่  19  พฤศจิกายน  2556      
                                  
  
  วันน้ี (19 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรตัถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส ์หมิะทองคํา 
และร้อยโทหญงิ สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
    ฝึกวิชาทหาร  พ.ศ. 2503 

  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรบัปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สําหรับ 
    บุคคลธรรมดา)  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
    เขตเลือกต้ังที่ 7 เขตเลือกต้ังที่ 26 เขตเลือกต้ังที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกต้ัง             
    ที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกต้ังที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3  
    จังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกต้ังที่ 2 แทน 
    ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
  5. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  6.  เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้าง

   เพ่ือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน พร้อมข้อสังเกตของ 
   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

  7.  เรื่อง  ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. …. 
  8.  เรื่อง  มาตราการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง 
    โครงสร้างหน้ี 
  9.  เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  
  10. เรื่อง  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  
  11.  เรื่อง  สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 ขอให้พิจารณาจ่ายเงินดํารงชีพแก่ผู้ได้รับ 
    ผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติอัตรากําลังเพ่ิมใหมข่องคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
    ราชนครินทร์  
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง  
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    จัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกู้และบํารุงรักษาทุ่น  
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  14.  เรื่อง  การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและ 
    โควตา (DFQF)  
   

ต่างประเทศ 
  15.  เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบ
    ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ 
    ชุดที่ 9 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
  16.  เรื่อง  พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยการจัดหาและการบริการต่างฝ่ายระหว่าง 
    กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา 
    (ACQUISITION AND CROSS – SERVICING AGREEMENT BETWEEN THE  
    MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE  
    DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA) 
  18.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในข้อตกลงทางการเงิน  
    (Financial Agreement Special Edition – FA) ภายใต้โครงการ EU Support 
    to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) 
  19.  เรื่อง  การจัดสรรเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment  
    Loan : SAL) เพ่ือสนับสนุนโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการ
    ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ 
    จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  20.  เรื่อง  ร่างปฏิญญามานามาสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย 
    ครั้งที่ 12 

แต่งต้ัง 
  21.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร  
2. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน) 
3. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  

 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

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  ร่างพระราชบญัญติักําลังสํารอง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม 
(กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  ทั้งน้ี กห. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า โดยที่รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์          
เอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ ต้องจัดให้มีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จําเป็นและเพียงพอ เพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตยความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์
แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับ กห. มีอํานาจหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราช และความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล จึงควรจดัให้มีกําลังสํารองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ กห. 
  ดังน้ัน เพ่ือให้มีกําลังสํารองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กห. เห็นควรให้มีการจัดเตรียมความ
พร้อมของกําลังสํารอง ด้วยการเพ่ิมพูนความรู้ ด้านการทหาร การแก้ไข ปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ ทั้งน้ี หากเกิดภัยคุกคามทางทหารที่ต้องใช้กําลังทหารขนาดใหญ่ หรือเกิด
ภัยพิบัติสาธารณะ จะต้องสามารถเรียกกําลงัสํารองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกําลังทหารประจําการได้ด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดช่ือ “พระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ         
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 26 ซึ่งกําหนดให้ กห. จัดใหม้กํีาลังสํารองเพ่ือสนับสนุน             
การปฏิบัติงานของ กห. 
  2. กําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติเมื่อพ้นกําหนด 240 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  3. กําหนดบทนิยาม “กําลังสํารอง” “กิจการกําลังสํารอง” “บัญชีบรรจุกําลัง” “การเรียกกําลัง
สํารองเพ่ือตรวจสอบ” “การเรียกกําลังสํารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร” “การเรียกกําลังสํารองเพ่ือปฏิบัติราชการ” “การ
เรียกกําลังสํารองเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม” “การระดมพล” “ภาวะไม่ปกติ” “สถานการณ์ฉุกเฉนิ” “ภูมลิําเนา
กําลังสํารอง” “นายจ้าง” “ลกูจ้าง” “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ “รฐัมนตรี” 
  4. กําหนดผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และใหม้ีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  5. กําหนดให้มคีณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการกําลังสํารอง” ช่ือย่อ “คกส.”          
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี   ซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
  6. กําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. กําหนดอํานาจหน้าที่ของ “คกส.” 
  8. กําหนดให้กรมการสรรพกําลังกลาโหมทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของ คกส. 
  9. กําหนดให้ กห. บรรจุรายช่ือกําลังสํารองในบัญชีบรรจุกําลังของหน่วยทหารและแจง้ให้กําลัง
สํารองทราบ รวมถึงกําหนดแนวทางในการควบคุมกําลังสาํรอง 
  10. กําหนดหน้าที่ในการเข้ารับราชการทหารของกําลังสํารอง 
  11. กําหนดให้ กห. มีอํานาจรับสมัครบุคคลที่มีสถานะเป็นกําลังสํารองเพ่ือเข้ารับราชการทหารเป็น
การช่ัวคราวตามระยะเวลาที่ กห. กําหนด 
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  12. กําหนดให้กําลังสํารองที่เข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... ต้องอยู่ 
ในวินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร หรือทหารกองประจําการ ซึ่ง
หมายความว่า กําลังสํารองที่เข้ารับราชการทหารตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติน้ี  
มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร หรือทหารกองประจําการ และต้องอยู่ในวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ. 2476  
  13. กําหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กําลังสํารองพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับราชการทหาร                       
ตามพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... 
  14. กําหนดบทกําหนดโทษกําลังสํารองหลีกเลี่ยง ขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสง่เสริมการฝึกวิชาทหาร            
พ.ศ. 2503 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝกึวิชาทหาร พ.ศ. 2503 ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

                   กห. รายงานว่า 
                   1. เน่ืองจากอายุสําหรับบุคคลผู้มสีิทธิสมคัรเข้ารับการฝกึวิชาทหารยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (ข้อ 38 วรรคสาม) และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กใน
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (ข้อ 3 วรรคหน่ึง) ในการที่จะให้บุคคลน้ัน เมื่อเข้ามารับการฝึกวิชาทหารแล้วสามารถ           
ใช้อาวุธทําการฝึกได้จึงจําเป็นต้องกําหนดเกณฑ์อายุของบุคคลที่จะมสีิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร โดยกําหนด
เกณฑ์ขั้นตํ่า คอื มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ ณ วันที ่31 พฤษภาคม ของปีปฏิทินที่สมัคร 
                   2. ดังน้ัน จําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝกึวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสาร                
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธตามข้อ 1 

                   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร พ.ศ. 2503 โดยให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว และกําหนดอายุขั้นตํ่าของบุคคล
ที่จะมีสิทธิสมคัรเข้ารับการฝกึวิชาทหาร คือ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ ณ วันที ่31 พฤษภาคม ของปีปฏิทิน            
ที่สมัคร เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                       
เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)          
พ.ศ. .... (มาตรการปรบัปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สําหรบับุคคลธรรมดา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดา) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการคํานวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา            
เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 35 โดยมีรายละเอียด
เปรียบเทียบอัตราภาษีเดิมและอัตราภาษีใหม่ ดังน้ี 
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อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้บังคับในปัจจุบนั  

ตาม พรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที ่16) พ.ศ. 2534 

อัตราภาษีตามข้อเสนอ 

เงินได้สุทธิต้ังแต่  
(บาท) 

อัตราภาษี 
 (ร้อยละ) 

เงินได้สุทธิต้ังแต่  
(บาท) 

อัตราภาษี  
(ร้อยละ) 

0-100,000 5 0-300,000 5
100,001-500,000 10 300,001-500,000 10

500,001-750,000 15
500,001-1,000,000 20 750,001-1,000,000 20

1,000,001-2,000,000 25
1,000,001-4,000,000 30 2,000,001-4,000,000 30

4,000,001 ขึน้ไป 37 4,000,001 ขึน้ไป 35
    
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 7               
เขตเลือกต้ังที่ 26 เขตเลือกต้ังที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกต้ังที่ 2 จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลอืกต้ังที่ 6 และจังหวัดสรุาษฎร์ธานี เขตเลอืกต้ังที่ 2  
แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 7 เขตเลือกต้ังที่ 26 เขตเลือกต้ังที่ 29 จงัหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดตรัง  
เขตเลือกต้ังที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                   กกต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งหนังสือขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
เขตเลือกต้ังที่ 7 เขตเลือกต้ังที่ 26 เขตเลือกต้ังที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกต้ังที่ 2 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกต้ังที่ 2         
ที่ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอลาออกต้ังแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 และในคราวประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ 90/2556 วันที ่13 พฤศจิกายน 
2556 ได้มมีติให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 
7 เขตเลือกต้ังที่ 26 เขตเลือกต้ังที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกต้ังที่ 2 จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ 6 และจงัหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกต้ังที่ 2 แทน
ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เป็นวันเลือกต้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการการ
เลือกต้ังได้กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการ โดยกําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 
ถึงวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เพ่ือให้ผูส้มคัรรับเลือกต้ังมีระยะเวลาเพียงพอในการหาเสียงเลือกต้ัง และกําหนดวัน
ประกาศร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ในราชกิจจานุเบกษา วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 
                   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  เป็นการกําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 7 เขตเลือกต้ังที่ 26 เขตเลือกต้ังที่ 29 จงัหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดตรัง  
เขตเลือกต้ังที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 โดยให้มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเขต 
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5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลจะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  แต่โดยที่ขณะนี้ราคาขายปลีกนํ้ามันยังคงมีราคาสูง ซึง่หากมีการปรับเพ่ิมอัตรา
ภาษีนํ้ามันดีเซลในระยะนี้จะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าครอง
ชีพของประชาชน กระทรวงการคลังจึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณ
กํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลติร  และนํ้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลติร ออกไปอีก 1 เดือน คือ
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งการลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลดังกล่าวแม้จะ
ส่งผลให้รายได้การจัดเก็บภาษีนํ้ามันดีเซลลดลงประมาณ 9,000 ล้านบาท แต่จะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
6. เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน 
และการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดระบบและ
โครงสร้างเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน ตามท่ีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 
เสนอ  และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่เก่ียวข้อง โดยให้อยู่ภายใต้กระบวนการของ
กฎหมาย  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

  สาระสําคัญของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 มีดังน้ี  
1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558  

ดังน้ี  
หน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียด 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดเป็นนโยบายหลักให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางระยะสั้นที่สําคัญ 
และทําหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการนํานโยบายน้ีไปปฏิบัติ  

(2) กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเช่ือมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าและการใช้
จักรยาน ให้ความรู้ที่เน้นให้ความสําคัญต่อผู้เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่มคนในการสอบ
เพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด 

(3) กระทรวงมหาดไทย 
   (3.1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้ผู้เป็นเจ้าของอาคารขนาดใหญแ่ละอาคารสาธารณะรวมทั้งสถานีขนส่งสาธารณะ  
ต้องจัดให้มีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงกําหนดให้จังหวัดมี
หน้าที่สนับสนุนการเดินเท้าและใช้จักรยานให้เกิดผลเป็นรปูธรรม 

   (3.2) กรมส่งเสริมการ กําหนดให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นระเบียบวาระขององค์กรปกครองท้องถิ่น จัดทํา
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ปกครองท้องถิ่น โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการเดินเท้า การใช้ทางเท้าและ การสัญจร 
ของคนพิการและการใช้จักรยาน กําหนดพ้ืนที่จํากัดความเร็วของยานยนต์ และช่องทาง
การเดิน การใช้จักรยาน มีสัญลักษณ์และป้ายบอกชัดเจนในเขตชุมชน และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และรณรงค์อย่างต่อเน่ือง สร้างความต่ืนตัวและสนับสนุนกิจกรรม ด้านการ
เดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันแก่สาธารณชน 

(4) กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรให้ความรู้และพัฒนาทักษะเก่ียวกับการเดิน และการใช้
จักรยาน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับทักษะการใช้สัญญาณมือ และไฟจักรยานกับผู้ขับขี่ให้
ถู ก ต้ อ ง  ปลอด ภั ย แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย ส่ ว น บุ ค ค ล
อย่างต่อเน่ืองแก่นักเรียนนักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน ให้เดินหรือใช้จักรยานใน
การเดินทางมาเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน และ
จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินและการใช้จักรยานภายในสถานศึกษา 
 

(5) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและให้บริการท่ีเก่ียวกับการ
เดินและการใช้จักรยาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม 

(6) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

รณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไปเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน และสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานอย่างต่อเน่ือง 

(7) กระทรวงพลังงาน มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ได้แก่ การเดินและการใช้
จักรยาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง 

(8) กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนการท่องเท่ียวด้วยจักรยานและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่พักมีจักรยานให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

(9) กระทรวงการคลัง มีมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน  

(10)  สํา นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

รณรงค์ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือผลักดันนโยบาย และเพ่ือสร้างพฤติกรรมสุขภาพด้วยการ
เดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน  

 
   2. มอบหมายสํานักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดระบบและโครงสร้าง 
เพ่ือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน  ดังน้ี 
     2.1 สนับสนุนกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ “การจัดระบบและโครงสร้างเพ่ือ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน” ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชา
สังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน ใน 4 ด้าน ดังน้ี  
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      (1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการเดิน
และใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน  
      (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาระบบและโครงสร้างเพ่ือส่งเสริม
การเดินและการใช้จักรยาน 
      (3) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน ด้วย
มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการเงิน 

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้าง 
ความตระหนัก ต่ืนตัวและทักษะ  รวมทั้ ง พัฒนาระบบข้อมูลข่ าวสารและการจัดการความรู้  เ ก่ียว กับ 
การเดินและการใช้จักรยาน 

    2.2 สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การ
จัดระบบฯ  และเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็นเพ่ือรับรองร่างยุทธศาสตร์การจัดระบบฯ ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ปี 2557  

  3. มอบหมายให้ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนนํา ประสานกับ 
ภาคีที่เก่ียวข้องด้านการเดินและการใช้จักรยานและภาคีสมัชชาสุขภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน ร่วมในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์การ
จัดระบบฯ  รวมท้ังการให้คําปรึกษา คําแนะนํา การสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาดูงานเรียนรู้จากพ้ืนที่ที่
ดําเนินงาน  
  4. ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 
 
7. เรื่อง ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์              
พ.ศ. …. ของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ  
  ทั้งน้ี  เห็นควรแยกประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์ด้านปฏิบัติการ และประเด็นด้านนโยบายให้ชัดเจน 
โดยประเด็นที่เป็นเรื่องราวร้องทุกข์ด้านปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการได้โดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์
ด้านนโยบายให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 9 (1)  
                   สาระสาํคญัของร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. ….  สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 

                   ส่วนที ่1 ความนํา กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และความสัมพันธ์กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

                   ส่วนที ่2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี   
                           ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนามาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์     
   ยุทธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
                              ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
                             ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างภาพลักษณ์ ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นที่เช่ือถือและ
ยอมรับ  
                   ส่วนที ่3 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืจากหน่วยงานทุกภาคส่วน 
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                   ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผลเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ 
โดยให้มีการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทุกระยะเวลา 1 ปี 

 

8. เรื่อง มาตราการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและรา่งกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง  
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวล
กฎหมายที่ดินสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
  สาระสาํคญัของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ รวม 2 ฉบับ มีดังนี ้
     1.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหน้ีของสถาบัน
การเงินหรือลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืน สําหรับเงินได้ที่รับการปลดหน้ีของสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอ่ืน ทั้งน้ี เฉพาะการ
ปลดหน้ีที่ได้กระทําในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
     1.2 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินหรือลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอ่ืน และสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอ่ืน 
สําหรับเงินได้ที่รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอ่ืน ทั้งน้ี เฉพาะการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการ
ให้บริการและการกระทําตราสารที่ได้กระทําในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
      1.3 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ใหแ้ก่ลกูหน้ีของสถาบันการเงินและผู้ค้ําประกันของลูกหน้ีที่จํานองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันหน้ีกับเจ้าหน้ี
สถาบันการเงินและได้มีการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้บุคคลอ่ืน เพ่ือนําเงินมาชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีสถาบันการเงิน 
ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหน้ีที่ค้างชําระอยู่กับสถาบันการเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหน้ีกับสถาบัน
การเงินตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยการโอนอสังหาริมทรัพย์และ
การกระทําตราสารต้องกระทําในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  2. ร่างกฎกระทรวงฯ รวม 2 ฉบับ มีดังนี ้
      กําหนดให้ยกเว้นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีที่
กรมสรรพากรกําหนด สําหรบัการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของเจ้าหน้ีซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอ่ืน ใน
ส่วนของหน้ีที่เจ้าหน้ีดังกล่าวได้ปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีอันเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งน้ี เฉพาะการปลดหนี้ที่ได้
กระทําในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ มีดังนี ้
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     3.1 กําหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีต้ังแต่วันที่กฎหมาย 
มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
     3.2 กําหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานองห้องชุด 
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีต้ังแต่วันที่กฎหมาย 
มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 
9. เรื่อง แนวทางการดําเนนิโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
   1. รับทราบการดําเนินการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จํากัด ที่จะมีการปรับปรุงการ
กําหนดรูปแบบประเภทบัตรสมาชิก ราคาบัตร สิทธิประโยชน์/บริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมการโอนให้สอดคลอ้ง
กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน (Commission) ให้มคีวามเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ อยู่แล้ว ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าวเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ดําเนินการอย่างโปร่งใส คํานึงถึงผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
   2. การที่คณะกรรมการบริษทั ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จํากัด เห็นควรให้มีการลงทนุหรือร่วม
ลงทุนกับกิจการอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง โดยได้มีการพิจารณาแล้วว่าการดําเนินการจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ สมาชิก 
และประเทศ ก็สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี การดําเนินการต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รวมทั้งจะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกํากับ
นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  
   3. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ศึกษาในรายละเอียด เพ่ือกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังบริษัทลูกของรฐัวิสาหกิจ ทั้งในกรณีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นทั้งหมดหรือถือหุ้นเพียงบางส่วน 
และใหส้ํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
 
10. เรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันจนัทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี       
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ โดยมีมติเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร          
รายใหม่ ของ กฟภ. วงเงินลงทุนรวม จํานวน 3,687 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 2,761 ล้านบาท และ
เงินรายได้ จํานวน 926 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.)   กู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน 2,761 ล้านบาท เพ่ือให้เป็นไปตามนัยของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. 2503 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 42 (2) โดยให้ กฟภ. รบัข้อสังเกตเพ่ิมเติมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสาํคญัของโครงการขยายเขตไฟฟา้ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ของ กฟภ. สรุปได้ ดังน้ี  
   1. วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคา
เรือนตามนโยบายของรัฐบาล  
   2. ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2556-2560  
  3. พ้ืนที่ดําเนินการ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ. (74 จังหวัด) ทั่วประเทศ  
  4. เป้าหมาย ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ จํานวน 131,629 ครัวเรือน  
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  5. ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง 2,300 วงจร-กิโลเมตร ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า 
10,770 วงจร-กิโลเมตร ติดต้ังหม้อแปลง 90,300 เควีเอ ติดต้ังมิเตอร์ 131,629 ชุด  
  6. แหล่งเงินทุน รวมท้ังสิ้น 3,687 ล้านบาท โดยใช้เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในประเทศ ค่าสํารวจ
และออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าแรงงาน คา่ขนส่ง ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด โดยจะเบิกจ่ายจากเงินกู้ใน
ประเทศ และ/หรือเงินรายได้ของ กฟภ. โดยแยกตามแหลง่เงินได้ ดังน้ี เงินกู้ในประเทศ 2,761 ล้านบาท เงินรายได้ 
กฟภ. 926 ล้านบาท  
  7. ผลตอบแทนของโครงการ ทั้งด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่ายของโครงการ และผลตอบแทนที่วัดเป็นตัวเงินได้ สรุปได้ดังน้ี ผลตอบแทนทางการเงิน ร้อยละ 4.59 
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 17.76  
  8. ผลประโยชน์ของโครงการ  
   8.1 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของ มท. โดยก่อสร้างขยายเขต
บริการไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ครอบคลุมครัวเรอืน จํานวน 131,629 ครัวเรือน  
   8.2 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ครัวเรือนและภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง
เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท  
   8.3 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  
   8.4 ช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่จากรัฐบาล  
 
11. เรื่อง สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 ขอให้พิจารณาจ่ายเงินดํารงชพีแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์
14 ตุลาคม 2516  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตร ี
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการจ่ายเงินดํารงชีพรายเดือนเป็นครั้งสุดท้ายแก่วีรชน 14 ตุลาคม 16 หรือทายาทของ
วีรชนและค่าจัดการศพกรณีวีรชน 14 ตุลา 16 ที่เสียชีวิตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  
   2. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จัดทําหลักฐานว่าผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่
ได้รับเงินการช่วยเหลือเป็นเงินดํารงชีพในครั้งน้ีได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมแลว้ จะไม่เรียกรอ้ง
ขอรับเงินช่วยเหลืออ่ืนใดจากทางราชการอีก  
  ทั้งน้ี งบประมาณสําหรับดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติอัตรากําลังเพิ่มใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี 
   1. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 (เรื่อง 
การขอสนับสนุนนโยบายการโอนย้ายข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืนมารับราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี) ซึ่งอนุมัติในหลักการใหส้ถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีวิทยาเขตในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สามารถใช้อัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ
และอัตราว่างโดยเหตุอ่ืน เพ่ือรองรับการโอนย้ายข้าราชการต่างประเภทจากส่วนราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งวิชาการซึ่งทําหน้าที่สอนและวิจยั
เท่าน้ัน  
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   2. ในส่วนกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหมใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์น้ัน เห็นสมควรให้การสนับสนุนอัตรากําลังเพ่ิมใหมตํ่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นกรณีพิเศษ จํานวน 150 อัตรา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์) ไปดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังให้เป็นสายผู้สอนและสายสนับสนุนตามความจําเป็นและเหมาะสม  
  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)) และ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ รวมทั้งความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
วิทยาเขตในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและสามารถ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรไว้ในระบบ ภายใต้ความจําเป็นตามภาระงานของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ต่อไป  
 
13. เรื่อง ขออนุมัติเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเก่ียวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกู้และ
บํารุงรักษาทุ่น  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่ให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)  ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนงานเตือนภัยพิบัติ ผลผลติการเตือนภัย  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 169,088,600 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติในโอกาสแรกก่อน หากในระยะต่อไปยังมีความจําเป็นที่
จะต้องใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้ ทก. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 หรอืใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ที่คาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้มาดําเนินการ โดยให้ขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณข้ันตอนต่อไป 
  สําหรับค่าใช้จา่ยในการดําเนินการเก็บกู้และบํารุงรักษาทุ่น จํานวน 1 ทุน่ ภายในกรอบวงเงิน 
จํานวน 21,500,000 บาทน้ัน   ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มี
อุปกรณ์ในการดําเนินการ โดยขอให้ประสานกับกองทัพเรือเป็นลําดับแรก      
 
14. เรื่อง การให้สิทธิพเิศษแก่ประเทศพฒันาน้อยที่สุด  โดยการยกเลิกภาษีนําเขา้และโควตา (DFQF)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  

1. การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries L : LDCs) โดย 
การยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา (Dufy Free / Quota free : DFQF)  รวมเป็นสินค้าทั้งสิ้น 6,998 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 73.21 ของรายการสินค้าทั้งหมด  

2. มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนประกาศการดําเนินโครงการ  DFQF  
ของไทยอย่างเป็นทางการ ในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก  (World Trade Organization : WTO) สมยั
สามัญ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2556 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  และดําเนินการอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเน่ืองจาก “การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อย 
ที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา” เพ่ือพิจารณาดําเนินการระงับสิทธิ  การใช้มาตรการปกป้องภายใต้
โครงการฯ การทบทวนมาตรการป้องกันผลกระทบ  การทบทวนโครงการฯ  และกํากับดูแลโครงการฯ ในภาพรวม 
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดังน้ี  
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  ผู้แทนกรม
ศุลกากร ผูแ้ทนกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูแ้ทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
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ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  โดยมี  
ผู้อํานวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที ่

(1) กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการระงับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเป็นเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการภายใน  

(2) พิจารณาระงับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการ 
ยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตาเป็นรายประเทศหรือเฉพาะรายการสินค้าภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการระงับสิทธิ
พิเศษตาม (1) หรือกรณีตรวจพบความฉ้อฉลทางการค้าโดยการแอบอ้างแหล่งกําเนิดสินค้า หรือเหตุอ่ืนใด 

(3) แจ้งผลการพิจารณาระงับสิทธิพิเศษตาม (2) แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าที่ 

(4) เชิญส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ องค์กรที่เก่ียวข้อง ผู้เช่ียวชาญหรือบุคคลที ่
เก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ข้อมลูขอ้คิดเห็น ส่งเอกสารหลักฐาน รายงานผลการดําเนินงาน หรือให้ความร่วมมือสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตามท่ีได้รับการร้องขอ 

(5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินการของคณะกรรมการตาม 
ความจําเป็นและเหมาะสม 

(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาทบทวนโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อย 
ที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตาเมื่อครบตามระยะเวลาดําเนินโครงการที่กําหนดไว้  

สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ            
พ.ศ. 2547 โดยเบิกจ่ายจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 
 

ต่างประเทศ 
15. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีรือ่ง พิธสีารเพือ่อนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดการคา้บริการชุดที่ 9 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน และขอ้ผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้เสนอรฐัสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป  
 
16. เรื่อง พธิสีารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
  2. ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน และต้องได้รับหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําสัตยาบันสารสําหรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการ
ลงทุนอาเซียน และแจ้งต่อสํานักงานเลขาธิการอาเซียน เพ่ือให้พิธีสารฯ มีผลใช้บังคับ  
  สาระสาํคญัของพิธสีารแก้ไขความตกลงว่าด้วยกรลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement : ACIA) มีดังนี ้
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  1. วัตถุประสงค์หลักของพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA คือ การเพ่ิมเอกสารภาคผนวกเพ่ือระบุ
ขั้นตอนการแก้ไขรายการข้อสงวน เพ่ือรองรับการแก้ไขรายการข้อสงวนใน 3 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 การแก้ไขเพ่ือเปิดเสรีเพ่ิมเติมตามกําหนดใน AEC Blueprint 
 กรณีที่ 2 การแก้ไขเพ่ือเพ่ิมเติมมาตรการที่ตกหล่นให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ภายในระยะเวลา 
12 เดือน นับจากวันที่ความตกลง ACIA มีผลใช้บังคับ (ภายใน 28 มีนาคม 2556) 
 กรณีที่ 3 การแก้ไขให้มาตรการเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมหลังความตกลง ACIA มีผลใช้บังคับครบ 12 
เดือน 
  2. ขั้นตอนการแก้ไขรายงานข้อสงวนที่ระบุไว้ในพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA เป็นขั้นตอนที่อาเซียน
ใช้มาต้ังแต่ปี 2552 แต่ไม่เคยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนในความตกลงฉบับใด โดยพิธีสารฯ กําหนดให้
ประเทศที่ต้องการแก้ไขรายการข้อสงวนช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียน 
(Coordinating Committee on Investment :  CCI) เพ่ือให้มีการสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง เมื่อไม่มีประเทศใดขัดข้อง จึงเสนอต่อเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการและเลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้
เสนอรายการข้อสงวนที่มีการแก้ไขต่อรัฐมนตรีที่กํากับดูแลด้านการลงทุน (AIA Council) เพ่ือขอการรับรอง เมื่อได้รับ
การรับรองจาก AIA Council ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว จึงถอืว่ารายการข้อสงวนที่แก้ไขน้ันมีผลใช้บังคับอย่างเป็น
ทางการ ในกรณีของการแก้ไขรายการข้อสงวนที่ไม่ได้เป็นการเปิดเสรีเพ่ิมเติม ประเทศที่ได้รับผลกระทบสามารถขอ
เจรจาต่อรองเพ่ือให้มีการชดเชยได้ 
 
17. เรื่อง ขอความเห็นต่อรา่งความตกลงว่าด้วยการจัดหาและการบรกิารต่างฝ่ายระหว่างกระทรวงกลาโหมแหง่
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมรกิา (ACQUISITION AND CROSS – SERVICING 
AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE 
DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดหาและการบริการต่างฝ่ายระหว่าง
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา 
  2. ให้รองเสนาธิการทหารเป็นผู้ลงนามในรา่งความตกลงฯ 
  3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กห. รายงานว่า กห. มีความประสงค์ที่จะจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดหาและการบรกิารต่างฝ่าย
ระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้แทนความตกลงฯ 
ฉบับเดิมที่หมดอายุเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอาหาร นํ้า นํ้ามัน ยารักษา
โรค ช้ินส่วนซอ่มที่จําเป็นเร่งด่วนทางการทหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในค่ายทหารหรือท่าเรือขนถ่าย
ระหว่างกัน โดยจะมีการจ่ายทดแทนเป็นเงิน งบประมาณหรือของที่ยืมมาใช้ก่อนในภายหลังตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งได้
ยกเว้นการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ เช่น ระบบอาวุธ ยุทโธปกรณ์ รายการอาวุธ
นําวิถี กระสุนและวัตถุระเบิด ทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารที่จะนําไปสู่
การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศใน
อนาคต โดยร่างความตกลงฯ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้องของ กห. 
และฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้ว สาระสําคัญสรุปดังน้ี 
  ความตกลงน้ีกําหนดขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการส่งกําลังบํารุงต่างตอบแทน
ระหว่างคู่ภาคี สําหรับใช้เป็นหลักในระหว่างการฝึกร่วม การฝึกอบรม การวางกําลัง การขอใช้ท่าเรือ  การปฏิบัติการ
หรือความร่วมมืออ่ืน ๆ หรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายล่วงหน้า หรือความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งคู่ภาคีฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงอาจ
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ต้องการการสนับสนุนในการส่งกําลังบํารุง สิ่งอุปกรณ์ และการบริการ โดยแลกเปลี่ยนกับการชําระด้วยเงินสด หรือ
การจัดการสนับสนุนในการสง่กําลังบํารุง สิ่งอุปกรณ์ และการบริการต่างตอบแทนให้กับกําลังทหารของคู่ภาคี           
ผู้จัดหาให ้
 
18. เรื่อง การขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในข้อตกลงทางการเงิน (Financial Agreement 
Special Edition – FA) ภายใต้โครงการ EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU 
SHARE) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงทางการเงิน (Financial Agreement Special Edition – FA) ภายใต้
โครงการ EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) และภาคผนวก และหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้ศธ. ดําเนินการได้ โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามใน (ร่าง) ข้อตกลงทางการเงิน (FA) ภายใต้โครงการ 
EU SHARE ในฐานะผู้ลงนามฝ่ายอาเซียน 
  3. อนุมัติให้ ศธ. แจ้งเรื่องการให้ความเห็นชอบของไทยต่อสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยดําเนินการ
ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า อาเซียนและสหภาพยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นเวลากว่า 40 ปี 
(พ.ศ. 2515 – 2556) และได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง และลึกซึ้งในทุกมิติโดยสหภาพยุโรปให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภูมิภาค และได้ริเริ่มโครงการ 
EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหภาพยุโรปและอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรเหนือชาติ (Supra – 
National Organization) พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการใช้กระแสการเคลื่อนย้ายเสรีให้เป็นโอกาสในการเพ่ิมพูนขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลให้ดํารงอยู่ในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง โดยสหภาพยุโรปกําหนดงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 10,300,000 ยูโร (แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 
10,000,000 ยูโร และจากแหล่งเงินทุนอ่ืน 300,000 ยูโร) พร้อมระบุกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ ได้แก่ 1) การจัด
สัมมนาทางวิชาการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
อาเซียน 2) การพัฒนากรอบคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค และ 3) การพัฒนาระบบการถ่าย
โอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียนและยุโรป ซึ่งสํานักเลขาธิการอาเซียนจะให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่
พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับจัดต้ังสํานักงาน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการประสานดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ต้องสนบัสนนุทางการเงินแต่ประการใด 
 
19. เรื่อง การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) เพื่อ
สนับสนุนโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล และโครงการ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
จากโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยอนุมัติให้ใช้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) สําหรับ
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โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล จํานวน 400 ลา้นบาท และ
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาํนวน 300 ล้านบาท  
   2. อนุมัติใหส้ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและติดตามโครงการ 
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดังน้ี  
   องค์ประกอบ 1) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีประธานคณะกรรมการ 2) เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ  3) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 4) อธิบดี
กรมบัญชีกลาง กรรมการ 5) ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการร่วม 6) ผู้แทนสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการร่วม  
   อํานาจหน้าที่ 1) บริหาร ติดตาม การดําเนินการทั้งสองโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 2) รายงานผลการดําเนินโครงการให้คณะรฐัมนตรีทราบ   
   โดยให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานดําเนินโครงการ  
    3. การดําเนินโครงการดังกล่าว ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงความจําเป็น 
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการด้วย  
 
20. เรื่อง ร่างปฏิญญามานามาสาํหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที ่12 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญามานามาสําหรบัการประชุมรฐัมนตรกีรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที ่12 
                   2. ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รบัมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 
                   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของร่างปฏิญญามานามาเปน็เอกสารท่ีระบุความคืบหนา้ในการดําเนนิงานทีผ่่านมา
และแนวทางการดําเนนิงานในอนาคตของกรอบความร่วมมือ ACD 
                   ร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ให้ประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายในเอเชียและในสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความเช่ือมโยงในระดับประชาชนตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาความเช่ือมโยงด้าน
คมนาคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค ร่างปฏิญญาดังกล่าวยังให้ความสําคญักับการส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุน
ระหว่างประเทศในเอเชีย ตลอดจนการพัฒนากลไกเพ่ือคุ้มครองการลงทุน และความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้
ความเช่ียวชาญระหว่างศูนย์กลางทางการเงินในเอเชีย เพ่ือขยายตลาดทุนและเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ทางการเงินในเอเชีย นอกจากน้ียังสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ความมั่นคงด้าน
พลังงาน อาหาร และน้ํา ตลอดจนยืนยันความจําเป็นในการต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรปูแบบ โดยเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกร่วมกันส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกลุ่มอารยธรรม วัฒนธรรม และศาสนาต่าง ๆ และร่วมกันต่อต้าน
การกระทําอันเป็นโจรสลัด 
                   ร่างปฏิญญามานามาไม่ใช่สนธิสัญญาและไม่มีประเด็นพิจารณาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2554 เน่ืองจากเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ACD เพ่ือส่งเสริมและขยายความร่วมมือภายใต้
กรอบ ACD ในด้านการท่องเที่ยวและอ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาที่ย่ังยืน พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งมิได้มีเจตนาหรือใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
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แต่งต้ัง 
 
21. เรื่อง แต่งต้ัง 

2. แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จํานวน 39 คน ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 
   1) สาขาการแพทย์และการสาธารณสขุ 1) ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  
2) ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 3) ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี 4) นายวิชัย โชควิวัฒน  
    2) สาขาต่างประเทศและความม่ันคงของประเทศ 1) ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร               
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจริา เอ่ียมมยุรา 3) นางจิราพร บุนนาค 4) นายประวิทย์ สุขวิบูลย์ 5) นายพรชัย   
ด่านวิวัฒน์  
   3) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ
พีระศักด์ิ จันทร์ประทีป 2) ศาสตราจารย์พิเศษสันทัด โรจนสุนทร 3) ศาสตราจารย์เกษม จันทรแ์ก้ว 4) ศาสตราจารย์
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 5) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ 6) ศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสด์ิ  
   4) สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 1) ศาสตราจารย์พิเศษชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ     
2) รองศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช 3) รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร 4) รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร             
5) นางสาวภัทรา สกุลไทย  
   5) สาขาสังคม การบริหารราชการแผน่ดินและการบงัคับใช้กฎหมาย 1) พลเอก สุพิทย์ 
วรอุทัย   2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเทพ หมิะทองคํา 3) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ําเฉลิม 4) ศาสตราจารย์ปรีดี 
เกษมทรัพย์  5) รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 6) รองศาสตราจารย์สมยศ เช้ือไทย 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์   ประจนปัจจนึก 8) ร้อยโท วิรัช พันธุมะผล 9) นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 10) นายชัยรัตน์ มาประณีต  
11) นายธรรมรักษ์   การพิศษิฎ์ 12) นางธิดา ศรีไพพรรณ์ 13) นางแน่งน้อย วิศวโยธิน 14) นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 
15) นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ  16) นางมลัลิกา คุณวัฒน์ 17) นายวัฒนา รัตนวิจิตร 18) นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 
19) นายสุพจน์ ไพบูลย์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  
 

3. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งต้ัง นายนที ทับมณี รองผู้อํานวยการสํานักงาน  
(นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงาน
เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหม้ีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เป็นดังน้ี       
“ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และ
เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 จาํนวน 3 คน ได้แก่  
นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณ ีผู้แทนกระทรวงการคลัง นายไพรัช พรสมบูรณ์ศริิ และนายศิริโรจน์ ชาวปากนํ้า  
พ้นจากตําแหน่ง และแต่งต้ังประธานกรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติชุดใหม่ จํานวน  
9 คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 
เป็นต้นไป ยกเว้นนายไพรัช พรสมบูรณ์ศิร ิให้มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการมีมติอนุมัติเป็นต้นไป ซึ่งไม่ก่อน
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วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ” และให้แก้ไขประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ใหส้อดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีน้ีต่อไป ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  

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


