
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/823                         วันท่ี  2  ธันวาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและคา่ใชจ่้ายอ่ืนที่จําเปน็ 

ต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทาํการโดยปกติในวันหยุดราชการ  
หรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 

สาระสําคัญ คอืคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเหน็ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  กษ. เสนอว่า  
  1. โดยที่มาตรา 36 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กําหนดให้ 
ผู้ประสงค์จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีในต่างประเทศ หรือนอกสถานที่
ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ เป็นผู้จัดหายานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วย
การและค่าใช้จา่ยอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน  
จึงจําเป็นต้องกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการดังกล่าว  
  2. อัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงาน การนับเวลา 
การปฏิบัติงาน และการยกเว้นอัตราการค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เทียบเคียงจากกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งออกตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการจ่ายค่าป่วยการ และค่าพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกักพืช  
พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนําเข้าสิ่งต้องห้าม ลงวันที่ 11  
กรกฎาคม 2550   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ด้าน... 

 



 2
 
  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  

วาระที่ 4 เรื่อง การประกาศกําหนดใหส้นิค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546     

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
ให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
ให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยให้ “สินค้าเกษตร 
หมายถึง  ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลติผลทางเกษตรกรรม” ซึ่งเป็น
ความหมายเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542    

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 5 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  
(ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558) รวม 10 ภัย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแลง้ ภัยฝน
แล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย ศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด อัคคีภัย โรคระบาดสัตว์ (โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย) 
และภัยอ่ืน ๆ (ช้างป่าทําลายพืชผลทางการเกษตร) ในพ้ืนที่ 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลําปาง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจํานวน 146,986 ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 1,106,349,387 
บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่ง
สํานักงบประมาณ (สงป.) พรอ้มทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอ
ดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 6 การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย 
ขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการ 
ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 เป็น 2 ราคา ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) เสนอ ดังน้ี  
  1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7, 
และ 9 ในอัตรา 808 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส และกําหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคา
อ้อยเท่ากับ 48.48 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 เท่ากับ 346.29 บาทต่อตันอ้อย  
  2. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559  ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 5  
ในอัตรา 773 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกาํหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 
 

46.38 บาท... 
 

 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานท่ี
ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 4 การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราบบัญญัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

5 ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558)

6 การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น้ําตาลทรายข้ึนต้นฤดูกาลผลิตปี 2558/2559

9 ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th                                                               วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 

 
  วันน้ี (1 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                    
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                   
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
    และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 
  2.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. . . . . 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองใน
    การปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการ
    หรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  4.    เรื่อง  การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
    ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
  5.   เรื่อง   ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  
    (ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558)  
  6.   เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
    ขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 
  7.  เรื่อง   ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
  8.  เรื่อง  การขอขยายเวลาพํานักและขยายพ้ืนที่การเดินทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่าน 
    สิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  9.  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 
    ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)  
  10.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) เพ่ือ
    ขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E – W  
    Corridor ) 
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ต่างประเทศ 

 
  11.  เรื่อง  การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการ 
    ไปรษณีย์ในการประชุมใหญส่หภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26 
  13.   เรื่อง   ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทาง
    ทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  14.  เรื่อง   ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2558-2564  
  15.  เรื่อง   การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration)  การประชุม 
    รัฐมนตรีเอเชียและยุโรป ด้านการจ้างงาน  ครั้งที่ 5 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์และสํานักงาน ก.พ.ร. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง ผู้แทน
องค์กรเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  2. กําหนดห้ามมิให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายซึ่งนมดัดแปลง นมดัดแปลงสูตรต่อเน่ือง และนม
สูตรต่อเน่ือง สําหรับทารกหรือเด็ก ทําการโฆษณา จําหน่าย แจกตัวอย่าง บริจาคให้ ฯลฯ ซึ่งนมตามที่กําหนด 
  3. กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายซึ่งนมดัดแปลง นมดัดแปลงสูตรต่อเน่ือง และนมสูตร
ต่อเน่ือง สําหรับทารกหรือเด็ก ต้องให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มบุคคลที่กําหนดตามความเป็นจริง และห้ามมิให้ให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จ ปิดบัง อําพราง เป็นต้น 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากอาหารสําหรับทารกและเด็กรวมทั้งต้องแสดงข้อความตามที่
กําหนด 
  5. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารเพ่ือจําหน่าย 
  6. กําหนดให้หน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง มีหน้าที่ตามที่
กําหนด ตลอดจนกําหนดห้ามมิให้บุคลากรดังกล่าวกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกําหนด 
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัระบบการชําระเงนิ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ....  และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสาํนักงานศาลยุติธรรมไป
ประกอบการตรวจพิจารณาด้วยแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. ให้กระทรวงการคลังยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการจัดต้ังและดําเนินการระบบการชําระเงินที่มี
ความสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศ และกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เก่ียวกับการดูแลระบบการชําระเงิน อันได้แก่ 
กระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ให้บริการและสมาชิกของระบบมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในระบบมาตรการในการรักษาความ
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มั่นคงปลอดภัยของระบบการเรียกร้องสิทธิและค่าชดเชย และการจัดการกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากน้ี ให้รัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดระบบชําระเงินอ่ืนใดเป็นระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศได้ 
  2. กําหนดให้การโอนเงิน การชําระดุล หรือการหักบัญชี ผ่านระบบการชําระเงินที่ได้ดําเนินการ
สําเร็จและมีผลสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของระบบแล้วไม่สามารถเพิกถอนกลับรายการ สั่งให้แก้ไขได้ หรือหยุดระงับได้ 
และไม่นําผลของคําสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายที่มีผลต้ังแต่ต้นวันมาใช้บังคับกับการดําเนินการดังกล่าวผ่าน
ระบบการชําระเงินก่อนสิ้นวันที่ศาลมีคําสั่งรับคําร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งให้
มีการคุ้มครองหลักประกันเพ่ือการชําระดุลของสมาชิกในระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญด้วย 
  3. กําหนดหลักการการกํากับดูแลระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในการประกาศกําหนดว่า ระบบการชําระเงินใดบ้างที่จะอยู่ภายใต้การกํากับและเป็นผู้ออก
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และให้อํานาจ ธปท. ในการประกาศกําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจและ
หลักเกณฑ์การขอรับอนุณาต ลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้บริหาร และหลักเกณฑ์การเลิกประกอบกิจการหรือหยุด
ประกอบกิจการเป็นการช่ัวคราว 
  4. กําหนดหลักการการกํากับดูแลบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในการประกาศกําหนดว่า บริการการชําระเงินใดบ้างที่จะอยู่ภายใต้การกํากับและเป็นผู้ออก
ใบอนุญาตการประกอบการธุรกิจ และให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกาศกําหนดคุณสมบัติผู้ประกอบ
ธุรกิจและหลักเกณฑ์การขอข้ึนทะเบียนจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหลักเกณฑ์การขอรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้บริหาร และหลักเกณฑ์การเลิกประกอบกิจการหรือหยุด
ประกอบกิจการเป็นการช่ัวคราว รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองเงินรับล่วงหน้าสําหรับบริการชําระเงินบาง
ประเภทที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 
  5. กําหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองไว้ ซึ่งอัตราโทษขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความร้ายแรง
ของการกระทําผิดของผู้ให้บริการ 
  6. กําหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของผู้ให้บริการไว้ 
  7. กําหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนผ่านกฎหมายในระยะแรก โดยกําหนดให้
บุคคลที่ได้รับขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้ประกอบธุรกิจเดิมที่ได้ขึ้น
ทะเบียนหรือได้รับอนุญาตไว้ในวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้ระบบการชําระเงินหรือบริการการชําระเงินใดอยู่
ภายใต้การกํากับยังคงประกอบธุรกิจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  กษ. เสนอว่า  
  1. โดยที่มาตรา 36 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กําหนดให้ผู้ประสงค์
จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีในต่างประเทศ หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ เป็นผู้จัดหายานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
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จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดอัตราค่าป่วย
การและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าบริการของรัฐจาก
ผู้ประกอบการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์  
  2. อัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงาน การนับเวลาการ
ปฏิบัติงาน และการยกเว้นอัตราการค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เทียบเคียงจากกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งออกตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการจ่ายค่าป่วยการ และค่าพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนําเข้าสิ่งต้องห้าม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นอัตราการปฏิบัติงานในต่างประเทศและการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ดังต่อไปน้ี 
 

ลําดับ รายการ บาท หมายเหตุ 
1 อัตราการปฏิบัติงานในต่างประเทศ  

(ต่อผู้ปฏิบัติงาน 1 คน)  
1.1 ค่าป่วยการ                     วันละ  
1.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น 
- ค่ายานพาหนะเดินทางไปต่างประเทศ  
- ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหนังสือเดินทางและหนังสือ
ตรวจลงตรา 
- ค่าตรวจร่างกายและทําวัคซีน 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าเคร่ืองแต่งตัว 
- ค่ายานพาหนะเดินทางในประเทศ 
- ค่ายานพาหนะเดินทางในระหว่างอยู่
ต่างประเทศ 
- ค่าประกันภัย 
- ค่ารักษาพยาบาลและเหตุฉกุเฉิน  
- ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
- ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

 
 

4,500 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 

 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 

 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง 
เท่าที่จ่ายจริง

 
 
หากนับเวลาได้ไม่ถึง 
24 ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่
ถึงน้ันนับได้เกิน 12 
ช่ัวโมง ให้คิดเป็น 1 วัน 

2 การปฏิบัติงานในราชอาณาจักร  
(ต่อผู้ปฏิบัติงาน 1 คน)  
2.1 ค่าป่วยการ 

 
 

ช่ัวโมงแรกรวมทั้งเวลา

 
 
ถ้าเวลาเกิน 30 นาที 
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- การปฏิบัติงานนอกสถานทีท่ําการโดยปกติใน
วันหยุดราชการ 
 
- การปฏิบัติงานนอกสถานทีท่ําการโดยปกติ
นอกเวลาราชการ 
 
 
 
2.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น 
- ค่ายานพาหนะ  
- ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
 
 
- ค่าทางพิเศษ 
- ค่าเช่าที่พัก 

เดินทางให้คิดคนละ 
150 บาท ช่ัวโมงต่อไป
ให้คิดคนละ 50 บาท 
ช่ัวโมงแรกรวมทั้งเวลา
เดินทางให้คิดคนละ 

150 บาท ช่ัวโมงต่อไป
ให้คิดคนละ 50 บาท 

 
เท่าที่จ่ายจริง 

กิโลเมตรละ 4 บาท 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
1,200

ให้คิดเป็น 1 ช่ัวโมง ถ้า
ไม่เกิน 30 นาทีให้
ตัดทิ้ง  
ถ้าเวลาเกิน 30 นาที 
ให้คิดเป็น 1 ช่ัวโมง ถ้า
ไม่เกิน 30 นาทีให้
ตัดทิ้ง  

   
  2. การนับเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (1) กรณีปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้นับต้ังแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศ
ไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย  
   (2) กรณีปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ให้นับต้ังแต่เวลาเดินทางออกจากสถานที่ทําการ 
จนกระทั่งเดินทางกลับถึงสถานที่ทําการ  
  3. กําหนดให้ในกรณีผู้ประสงค์จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐให้ได้รับยกเว้นค่าป่วยการและคา่ใช้จ่าย
ดังกล่าวข้างต้น  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
4.   เรื่อง การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยให้ “สินค้าเกษตร หมายถึง  ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การแปรรูปผลิตผลทางเกษตรกรรม” ซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  

1. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558  
(พระราชบัญญัติยกเลิกฯ) ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีหลักการและเหตุผลให้มีการยกเลิก
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  เพ่ือให้มีการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)  กับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX)  โดยกําหนดให้
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ยุบเลิก AFET เพ่ือมารวมกับ TFEX และให้มีการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าเพียงแห่งเดียว ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอ้างอิงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดความเส่ียงจาก
ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร รวมทั้ง  ยังเป็นผลดีในด้านการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ของ
ประเทศ 

2. พระราชบัญญัติยกเลิกฯ ได้กําหนดหลักการให้ TFEX ดําเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที่มีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอ้างอิงควบคู่ไปกับ AFET  เพ่ือให้การดําเนินการรวม  TFEX และ AFET  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอ้างอิงให้เกิดความต่อเน่ือง ซึ่ง
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ดี  โดยที่
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ยังมิได้มีการกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าอ้างอิง  ดังน้ัน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงต้องประกาศกําหนดเพ่ิมเติมให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้า ตามมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ  เพ่ือให้ TFEX สามารถทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้า
เกษตรเป็นสินค้าอ้างอิงได้ตามกฎหมาย  

3. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้มีการกําหนดประเภทของสินค้าและตัวแปรไว้ 7  
ประเภท ได้แก่  หลักทรัพย์ ทองคํา นํ้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบ้ีย ดัชนีทางการเงิน และดัชนีกลุ่ม
หลักทรัพย์ และต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดสินค้าและตัวแปร
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการพัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยให้เกิดศักยภาพในเชิงแข่งขันได้ในอนาคต  

4. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ได้มีมติ 
เห็นชอบให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และให้ “สินค้าเกษตร หมายถึง  
ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรกรรม” ซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ   
 
5.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม 2557 
ถึงเดือนมิถุนายน 2558)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558)                
รวม 10 ภัย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย 
ศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด อัคคีภัย โรคระบาดสัตว์ (โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย) และภัยอ่ืน ๆ (ช้างป่าทําลายพืชผล
ทางการเกษตร) ในพ้ืนที่ 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ลําปาง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจํานวน 146,986 
ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 1,106,349,387 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุ
สัตว์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ (สงป.) พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ 
 
6.  เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 
2558/2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
นํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 เป็น 2 ราคา ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี  
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  1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7, และ 
9 ในอัตรา 808 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส และกําหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 
48.48 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต
ปี 2558/2559 เท่ากับ 346.29 บาทต่อตันอ้อย  
  2. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559  ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา                
773 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 46.38 บาท
ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตันและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต                 
ปี 2558/2559 เท่ากับ 331.29 บาทต่อตันอ้อย (เขตคํานวณราคาอ้อยที่ 8 โรงงานหยุดประกอบการช่ัวคราว 
 
7. เรื่อง  ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอผลการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
     สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดย
สอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
27,960 ครัวเรือนต่อเดือน คิดเป็นจํานวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นประมาณ 97,860 คน ซึ่งขนาดตัวอย่าง
ดังกล่าวนําเสนอข้อมูลในระดับ ภาค และยอดรวมท้ังประเทศ  สําหรับแนวคิดและคํานิยามท่ีใช้ในการสํารวจใช้ตาม
สภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย และตามข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงาน
สหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางสถิติที่ประเทศต่าง ๆ นําไปใช้ในการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
เพ่ือให้ได้ข้อมูลการทํางาน การว่างงาน และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจของประชากร ที่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได้ในระหว่างประเทศ  
  สําหรับในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวน ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น 1.7 
แสนคน (จาก 37.92 ล้านคน เป็น 38.09 ล้านคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557  ส่วนจํานวนผู้
ว่างงานเพ่ิมขึ้น 3.9 หมื่นคน (จาก 2.89 แสนคน เป็น 3.28 แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 

1. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
       ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 38.47 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 38.09 ล้านคน                 
ผู้ว่างงาน 3.28 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.32 หมื่นคน ทั้งน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน   
มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 จํานวน 1.6 แสนคน (จาก 38.31 ล้านคน เป็น 38.47 ล้านคน) 

2. ผู้มีงานทํา 
       ผู้มีงานทํา 38.09 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 จํานวน 1.7 แสนคน (จาก 
37.92 ล้านคน เป็น 38.09 ล้านคน) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 ซึ่งมีผู้ทํางานเพ่ิมขึ้นและลดลง ในสาขาต่างๆ ดังน้ี 
   2.1 ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ สาขาการผลิต 1.4 แสนคน (จาก 6.63 ล้านคน เป็น 6.77 
ล้านคน) สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1.1 แสนคน (จาก 2.56 ล้านคน เป็น 2.67 ล้านคน)  
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 8.0 หมื่นคน (จาก 0.61 ล้านคน เป็น 0.69 ล้านคน) สาขา
การศึกษา 5.0 หมื่นคน  (จาก 1.13 ล้านคน เป็น 1.18 ล้านคน) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4.0 
หมื่นคน (จาก 0.50 ล้านคน เป็น 0.54 ล้านคน) สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2.0 หมื่นคน (จาก 0.20 ล้านคน เป็น 
0.22 ล้านคน) และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ 
   2.2 ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม 1.9 แสนคน (จาก 12.28 ล้านคน เป็น 
12.09 ล้านคน) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.0 แสนคน (จาก 1.32 ล้านคน เป็น 1.22 ล้านคน) สาขาการ
ก่อสร้าง 9.0 หมื่นคน (จาก 2.15 ล้านคน เป็น 2.06 ล้านคน) สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
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รถจักรยานยนต์ 5.0 หมื่นคน (จาก 6.23 ล้านคน เป็น 6.18 ล้านคน) สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ เช่น 
กิจกรรมบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง เป็นต้น 3.0 หมื่นคน 
(จาก 0.74 ล้านคน เป็น 0.71 ล้านคน) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 2.0 หมื่นคน (จาก 1.65 ล้านคน เป็น 1.63 ล้านคน)  
  3. ผู้ว่างงาน 
   3.1 ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจํานวน 3.28 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 
ของกําลังแรงงานรวม (เพ่ิมขึ้น 3.9 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557) ประกอบด้วย ผู้
ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.47 แสนคน  อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.81 แสน
คน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต 9.8 หมื่นคน ภาคการบริการและการค้า 7.2 หมื่นคน และภาค
เกษตรกรรม 1.1 หมื่นคน 
   3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.42 แสนคน ระดับประถมศึกษา 
5.6 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.3 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5.1 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษา
และตํ่ากว่าประถมศึกษา 2.6 หมื่นคน 
   3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 9.1 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7.0 หมื่นคน  กรุงเทพมหานคร 6.2 หมื่นคน ภาคใต้ 5.5 หมื่นคน และภาคเหนือ 5.0 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตรา              
การว่างงาน กรุงเทพมหานครมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 1.2 รองลงมาเป็นภาคใต้ร้อยละ 1.1 ภาคกลาง และ
ภาคเหนือมีอัตราการว่างงานเท่ากันคือร้อยละ 0.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.7 
 
8. เรื่อง การขอขยายเวลาพํานักและขยายพ้ืนที่การเดินทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายเวลาพํานักให้บุคคลสัญชาติเมียนมาท่ีเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้พํานักได้ครั้งละจากเดิม ไม่เกิน 2 วัน 
(พักค้างได้ 1 คืน) เป็น ไม่เกิน 4 วัน (พักค้างได้ 3 คืน) และสามารถเดินทางเข้ามาในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์เท่าน้ัน สําหรับการขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปอยู่แล้ว  
และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดําเนินการจัดต้ังกลไกควบคุมดูแลผลกระทบด้านความมั่นคง 
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 
9. เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย   
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
เสนอ ดังน้ี     
  1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล
การดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2558)  
  2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)  
  3. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ในการกํากับดูแล บริหารจัดการแผนปฏิบัติการ
เพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) และ
รับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

10 

  4. มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการในภาพรวมและจัดลําดับ
ความสําคัญของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก IPv4 เป็น IPV6 ความพร้อมของหน่วยงานท้ังด้านบุคลากรและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระในด้าน
งบประมาณ และให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
10. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และแนวทางการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนสง่ตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (E – W Corridor ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานของ คค. ในการขับเคล่ือนโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญและมีความพร้อม เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ
ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก – 
ตะวันตก (E – W Corridor ) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า ได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action 
Plan) และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (E–W Corridor ) 
โดยแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ สําหรับใช้
ประกอบการกํากับติดตามการดําเนินงานและขับเคล่ือนการลงทุนของประเทศให้บรรลุเป้าหมายมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ 
   2. สาระสําคัญ 
   คค. ได้พิจารณาโครงการลงทนุขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่มีความพร้อมสามารถเร่ิมประกวดราคาได้ในปี 2558 – 2560 
จํานวน 20 โครงการ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,796,385.77 ลา้นบาท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการขับเคลื่อนการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยจําแนกโครงการลงทุนตามความ
พร้อมในการดําเนินงานเป็น 2 กลุม่ดังน้ี 
    2.1  กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
ดําเนนิโครงการแล้ว และสามารถประกวดราคาได้ในป ีพ.ศ 2558 (ไตรมาสแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
จํานวน 6 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมจํานวน 186,307.55 ล้านบาท ประกอบด้วย 
     1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 
     2) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด 
     3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – 
สระบุรี – นครราชสีมา 
     4) โครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรอืแหลมฉบัง 
     5) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 1 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

11 

     6) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 
     2.2 กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสามารถเริ่มประกวดราคาได้
ในปี 2559-2560 จํานวน 14 โครงการ ประกอบด้วย  
     1) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – บ้าน
โป่ง- กาญจนบุรี   
     2) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1 เมตร (Meter 
Gauge)  4 เส้นทาง ได้แก่ (1) ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ (2) ช่วงนครปฐม –หัวหิน (3) ช่วงประจวบคีรีขันธ์ 
– ชุมพร (4) ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ    
     3) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 
(Standard Gauge) 4 เส้นทาง ได้แก่ (1) ช่วงหนองคาย – ขอนแก่น  - นครราชสีมา – แก่งคอย – ฉะเชิงเทรา – 
ศรีราชา – มาบตาพุด  (2) ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ (3) ช่วงกรุงเทพฯ – หัวหิน (4) ช่วงกรุงเทพฯ – 
ระยอง   
     4) โครงการพัฒนารถไฟขนส่งมวลชน 5 เส้นทาง ได้แก่  (1) สายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  (2) สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (3) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว  - 
สําโรง  (4) สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ  - พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก  และสายสีแดงเข้ม  ช่วงบางซื่อ – หัว
ลําโพง  (5) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง การสมัครขอรับเปน็เจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทย โดย ทก. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ในปี 
พ.ศ.2559 
            2. มอบหมายให้ ทก. ดําเนินการในนามของรัฐบาลไทยเพ่ือจัดทําหนังสือสมัครรับเป็นเจ้าภาพจัด
งาน ITU Telecom World 2016 และพิจารณาร่างความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน
ไทยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเจรจาต่อรองกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union : ITU) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย (ซึ่ง ทก.จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยโดย ทก. กับ ITU ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ก่อน
การลงนามต่อไป 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
            ทก. รายงานว่า 
            1. ITU เป็นทบวงการชํานัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2408 (ค.ศ.1865) มี
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจํานวน 193 ประเทศ ทั้งน้ี ประเทศ
ไทยเข้าเป็นสมาชิกของ ITU ต้ังแต่ปี 2426 นอกจากน้ี ITU  ยังได้เลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ต้ังของสํานักงานประจํา
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อปี 2535 
            2. งาน ITU Telecom World เป็นกิจกรรมระดับโลกด้านการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และโทรคมนาคมอันทันสมัย โดยมีหน่วยงานรัฐบาลและผู้ประกอบการ
ช้ันนําของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนําผลงานนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดง โดยงานนิทรรศการ
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ดังกล่าวจะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้าน ICT และโทรคมนาคม 
โดยกําหนดให้มีการจัดงาน ITU Telecom World เป็นประจําทุกปี โดยอยู่บนพ้ืนฐานการหมุนเวียนไปตามภูมิภาค
และคํานึงถึงผลประกอบการที่เป็นตัวเงิน (financial result) เป็นปัจจัยสําคัญ โดยรูปแบบของงาน ITU Telecom 
World  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เพ่ือจัดแสดงนวัตกรรมด้าน ICT และ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีแนวโน้มขยายตัวในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม (2) การประชุมเชิงวิชาการ 
(Forum) และ (3) กิจกรรมเพ่ือการสร้างเครือข่าย (Networking Activities) ได้แก่ งานพิธีการ และงานเลี้ยงรับรอง
ต่าง ๆ 
            3. ITU ได้มีหนังสือเชิญชวนประเทศไทยพิจารณาการสมัครรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom 
World 2016 ซึ่ง ITU กําหนดจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2559 
            4. ข้อกําหนดสาํหรับประเทศเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
            ในการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ITU ได้กําหนดเง่ือนไขและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นที่ประเทศเจ้าภาพจะต้องดําเนินการและจัดเตรียมเพ่ือให้การจัดงานประสบผลสําเร็จ อาทิ เรื่อง
เอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีอากรและศุลกากร พิธีการและการรักษาความปลอดภัย โรงแรมที่
พัก การจัดการด้านขนส่ง งานเลี้ยงรับรอง การจัดการด้านสื่อและการตลาด พ้ืนทีส่ําหรับจัดนิทรรศการ การจัด
ประชุม ศูนย์ขา่วประชาสัมพันธ์ ห้องสํานักงานสําหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITU บริการด้านโทรคมนาคม ICT และ
การสนับสนุนให้เรื่องอ่ืน ๆ 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเขา้รับการเลือกต้ังเปน็สมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่
สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา
ปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union : UPU) สมัยที่ 26 ระหว่าง
วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2559 และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการขอเสียง/               
แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก UPU ในการสมคัรรับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของ
ประเทศไทยไว้เป็นการล่วงหน้า 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
            ทก.รายงานว่า 
            1. UPU เป็นทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2417 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดรูปงานการให้บริการและปรับปรุงกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการไปรษณีย์ การดําเนินงานของสหภาพสากลไปรษณีย์ประกอบด้วย
องค์กรที่สําคัญ คือ ที่ประชุมใหญ่ (Congress) สภาบริหาร (Council of Administration) สภาปฏิบัติการไปรษณีย์ 
(Postal Operations Council) และสํานักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ปัจจบัุน UPU มีสมาชิก
ทั้งสิ้น 192 ประเทศ 
            2. ปัจจุบันประเทศไทยได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหารเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน (ในการประชุม
ใหญ ่UPU สมัยที่ 24 และ 25) ซึ่ง UPU กําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ว่าประเทศสมาชิกสามารถเป็นสมาชิกสภาบริหาร
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย โดยจะต้องละเว้นการสมัคร 1 สมัย จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา
บริหารได้อีกและได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (การประชุมใหญ ่UPU สมัยที่ 25) ดังน้ัน ในการ
ประชุมใหญ ่UPU สมัยที ่26 ประเทศไทยจงึมีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการเลือกต้ังสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์เท่าน้ัน 
            3. การปฏิบัติที่ผ่านมา UPU จะแจ้งเชิญประเทศสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังก่อนการประชุม
ใหญ ่UPU ประมาณ  8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ ่UPU สมัยที ่26 ของประเทศไทย ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็น
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สมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ ่UPU สมัยที่ 26 ทั้งน้ี หากประเทศไทยประสงค์จะสมัครรับ
เลือกต้ังฯ จะต้องเสนอเรื่องเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการสมัครรับเลือกต้ัง และประสานกับ กต. 
เพ่ือดําเนินการหาเสียง ขอเสียง และแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายจะใช้            
งบดําเนินงาน ประจําปี 2559 ของ ทก. 
 
13.  เรื่อง  ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอร่าง
บันทึกความเข้าใจความร่วมมอืด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ ( International Union for Conservation of Nature : IUCN ) 
  สาระสาํคญัของบันทึกความเข้าใจฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกันด้านการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืน โดยทั้งสองฝ่ายตกลง
ร่วมกัน ดังน้ี 
  1. ใหค้วามร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  2. แสวงหาความร่วมมือในการกําหนดพ้ืนที่โครงการนําร่องและพ้ืนที่สาธิตสําหรับการอนุรักษ์และ
การจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  3. สนับสนุนขอ้มูลทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
  4. ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
  5. ร่วมมือกันในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
  6. ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการตามข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
  7. จัดการประชุมภาคีตามระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ 
เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานสัมฤกธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจน้ี 
 
14. เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2558-2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการบังคับใช้ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม              
ข้ามชาติ  พ.ศ. 2558-2564 ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของไทยให้กับส่วนราชการที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ 
และมอบหมายส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สมช. รายงานว่า  

1. สมช. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําร่างยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2558-2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติให้กับส่วนราชการที่เก่ียวช้องนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาภัยคุกคาม 
ความมั่นคง  โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน 

2. สาระสําคัญของร่างยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
พ.ศ. 2558-2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่เป็นความนําและตัวร่างยุทธศาสตร์ที่ปรากฏประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ประเด็นยุทธศาสตร์ และปัจจัยแห่งความสําเร็จ ดังน้ี  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

14 

  เป้าหมาย ประกอบด้วย  1) ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมีความรุนแรงและการกระจายตัวลดลง
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยง  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของประเทศจากปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติลดลงตามกัน 2) ประเทศไทยมีกลไกการทํางานร่วมกันและประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ  
อย่างมีระบบชัดเจน  เป็นเอกภาพ  มีประสิทธิภาพ  3) ภาครัฐมีความพร้อมในทุกด้าน และทํางานอย่างมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ  4) มีช่องทางความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 
  วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐ 2) เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งนอกภาครัฐ 3) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ    
  ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ
ด้านกฎหมาย ข่าวกรอง เสริมศักยภาพ องค์ความรู้  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความร่วมมือนอกภาครัฐ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับผู้นํา
และเจ้าหน้าที่ระดับสูง  ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านกลไกทวิภาคีและพหุภาคี องค์การระหว่างประเทศ  
  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ    1) กําหนดให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแห่งชาติ  และมีคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอํานวยการ ประสานงาน  
ขับเคล่ือน  และติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแห่งชาติ  2) 
กําหนดให้มีศูนย์ข้อมลูกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติระดับชาติ 
 
15. เรื่อง  การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration)  การประชุมรัฐมนตรีเอเชียและยุโรป 
ด้านการจ้างงาน  ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration)  และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงานรับรองเอกสารดังกล่าว 

2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) เอกสารฉบับดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ รง. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รง. รายงานว่า  

1. กระทรวงแรงงานและนโยบายสังคมบัลแกเรียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเชียและ 
ยุโรปด้านการจ้างงาน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ กรงุโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยได้เชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และจะมีการรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย ซึ่ง
เป็นการประกาศความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป  (Asia–Europe Meeting                 
:  ASEM)  ในการให้ความสําคัญและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย “มุ่งสู่การพัฒนาทาง
สังคมที่ย่ังยืนในเอเชียและยุโรป : วิสัยทัศน์ร่วมเพ่ืองานที่มีคุณค่าและการคุ้มครองทางสังคม” (Towards 
Sustainable Social Development in Asia  and Europe : A Joint Vision for Decent Work and Social 
Protection)  โดยที่การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย จะกระทําในช่วงท้ายของการประชุม ASEM  ด้านการ
จ้างงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยไมส่ามารถให้การรับรองภายหลังการประชุมฯ ได้   

2. (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย  มีสาระสําคัญเก่ียวกับการประกาศความร่วมมือระหว่างเอเชีย 
และยุโรปในการสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบาย  แผนงานและความร่วมมือด้านแรงงาน ภายใต้ประเด็นสําคัญที่มีการ
หารือในกาประชุม ดังน้ี   1) สร้างเสริมผลลัพธ์ด้านตลาดแรงงานเยาวชน 2) การส่งเสริมงานที่มีคุณค่า และสถาน
ประกอบการที่ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 3) การส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการเติบโตและงาน  
4) ความร่วมมือในอนาคต   
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3. (ร่าง)  เอกสารปฏิญญาโซเฟีย เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐมนตรีแรงงาน 
เอเชียและยุโรปในการร่วมมือกันในด้านแรงงาน นอกจากน้ี การประชุมน้ีเป็นเวทีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ไม่ใช่เวทีการเจรจาการดําเนินงานของสมาชิก เป็นไปโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย และไม่มีการลงนามใน (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย ดังน้ัน  (ร่าง)  เอกสารฯ จึงไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 

................................. 


