
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/76040                         วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2558 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย  
วาระที่ 4 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน 

บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  กค. เสนอว่า เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กําหนดสัดส่วนในการนําเงินของ กบข.  
ไปลงทุน ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือ
ปรับปรุงสัดส่วนการลงทุน ซึง่จะช่วยเพ่ิมผลตอบแทนการลงทุนให้แก่สมาชิก โดยการปรับเพ่ิมเพดานการลงทุน
ในต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  พ.ศ. 2553 ได้กําหนดสัดส่วนการนําเงินของ กบข. ไปลงทุนในต่างประเทศและลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ดังน้ี 
 

การลงทนุ กฎกระทรวงฯ        
พ.ศ. 2553 

ร่างกฎกระทรวงฯ      
ที่ กค. เคยเสนอ 

ร่างกฎกระทรวงฯ      
ที่ กค. เสนอมาใหม่ 

การลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 40 ไม่เกินร้อยละ 30
การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ไม่เกินร้อยละ 8 ไม่เกินร้อยละ 12 ไม่เกินร้อยละ 12

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

   วาระที่ 5 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....     
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให ้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   

สาระ... 
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   สาระสําคญัของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไมเ่กินอัตราท้ายพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
ฯลฯ 

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ดังน้ี 
                          2.1 ข้อ 3 ให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร สําหรับสัตว์หรือซากสตัว์ ดังต่อไปน้ี 

          (1) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรและนํากลับเขา้ในราชอาณาจักรภายใน
กําหนดเวลาไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 

          (2) สัตว์ที่นําเข้าในราชอาณาจักรเพ่ือการผสมพันธ์ุซึง่มีใบรบัรองพันธ์ุประวัติหรือ
สายพันธ์ุ (Pedigree) ซึ่งสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์เห็นว่าเหมาะสมสําหรับการผสมพันธ์ุ สําหรบัไข่สัตว์
ปีกที่ใช้สําหรับทําพันธ์ุน้ันจะต้องนําเข้ามาใช้ฟักเป็นพ่อแม่พันธ์ุ (Parent stock) หรือปู่ย่าพันธ์ุ (Grand 
parent stock) เท่าน้ัน ทั้งน้ีไม่รวมถึงไข่ฟักปลอดเช้ือ (Specific pathogen free eggs : SPF eggs) 

         (3) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพ่ือใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ 
หรือนําไปเลี้ยงเป็นคร้ังคราวระหว่างตําบลชายแดน 

                                           ฯลฯ 
            ข้อ 4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 

นําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร สําหรบัสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปน้ี 
         (1) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันและนํากลับเข้า

ในราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาน้ัน การคํานวณระยะเวลาดังกล่าวให้ยึดถือเอาวันที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
เป็นสําคัญ 

   ทั้งน้ี สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์มีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนํา
สัตว์ออกไปนอกราชอาณาจักรจากเจ้าของเพ่ือเป็นหลักประกันได้ หากเจ้าของนําช้างกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ได้ทันตามกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้เจา้ของช้างย่ืนเรื่องขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจากทางราชการได้ 

          (2) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพ่ือใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขบัขี่ หรือ
นําไปเลี้ยงเป็นครั้งคราวระหว่างตําบลชายแดน 

          (3) สัตว์หรือซากสัตว์ทีเ่จ้าของนําออกในราชอาณาจักรเน่ืองจากการอพยพ 
ครอบครัวฯลฯ 

    ข้อ 5 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต
นําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ดังต่อไปน้ี 

(1) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ 

(2)  สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําผ่านราชอาณาจักรเน่ืองจากการอพยพ 
ครอบครัว 

         (3) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพ่ือใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะที่
นําผ่านราชอาณาจักรตามสมควร 

                                       ฯลฯ 
           ข้อ 6 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทําลายเช้ือโรคผ่านด่านกักกันสัตว์ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 14... 
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วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาํเข้า 
ส่งออก หรือนาํผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องทําเคร่ืองหมาย 
ประจําตัวสัตว์  และต้องดําเนินการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เฉพาะในอาณาเขตท่าเข้าหรือ
ท่าออกตามท่ีกําหนดเท่าน้ัน กรณีมีการกักสตัว์หรือซากสัตว์เพ่ือสังเกตอาการของโรคระบาด  หากเจ้าของ
ประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสตัว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์  สถานกักกันสัตว์
หรือพักซากสัตว์น้ันต้องได้รับการตรวจ รับรอง นอกจากน้ี การปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์
หรือซากสัตว์ รวมทั้งวิธีการกัก และการตรวจโรคในสัตว์หรือซากสัตว์ ณ ประเทศแหล่งกําเนินสัตว์หรือซากสัตว์ 
ผู้เก่ียวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามเง่ือนไขการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (Requirement) ตามท่ี
กรมปศุสัตว์กําหนด โดยผู้น้ันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

2. ผู้นําเข้าต้องย่ืนคําขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรต่อสัตวแพทย์ 
ประจําท่าเข้า จัดส่งเอกสารและแจ้งกําหนดการท่ียานพาหนะจะถึงท่าเข้าให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบ
ก่อนที่ยานพาหนะจะเดินทางมาถึงท่าเข้า 

3. ผู้ส่งออกต้องย่ืนคําขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต่อสัตวแพทย์ 
ประจําท่า จากน้ันนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสตัว์หรือที่พักซากหรือท่าออกหรือสถานกักกันสัตว์หรือ
ที่พักซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รบัรองหรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกกําหนด 
ก่อนดําเนินการส่งออก เพ่ือให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกทําการตรวจโรค เก็บตัวอย่างส่งตรวจ กักสังเกตอาการ
ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ ทําลายเช้ือโรคหรือจัดการอ่ืนใดตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดหรือตามเง่ือนไขที่
หน่วยงานทางด้านสัตวแพทย์ของรัฐบาลประเทศปลายทางกําหนดโดยผู้ส่งออกเป็นผู้ควบคุมดูแลสตัว์หรือซาก
สัตว์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

4. ผู้นําผ่านต้องย่ืนคําขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรต่อสัตวแพทย์ 
ประจําท่าเข้าสัตวแพทย์ประจําท่าเข้ามีหน้าที่ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําสัตว์  อาการทางกายภาพของสัตว์  
วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์มีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  รวมถึงวิธีการและ
ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งซากสัตว์ต้องสามารถเก็บรักษาคุณภาพของซากสัตว์ได้  

5. อธิบดีกรมปศสุัตว์หรือผูซ้ึ่งอธิบดีกรมปศุสตัว์มอบหมายจะผ่อนผันการปฏิบัติตามท่ี 
กฎกระทรวงกําหนดบางประการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามเง่ือนไขพิเศษที่กําหนดก็ได้ แต่เง่ือนไขพิเศษที่
กําหนดน้ันจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 11 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกระทรวง 
 

เพ่ือ... 
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  เพ่ือกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้มคีวามเหมาะสมเก่ียวกับสภาพของ
สัตว์และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด เพ่ือให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
  1. ให้เจ้าของสตัว์ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับการเลี้ยงโคนม โคเน้ือ แพะ แกะ กวาง 
ม้า และช้าง 
  2. กําหนดให้มกีารขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์สาํหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเน้ือ แพะ แกะ กวาง นก ไก่ 
เป็ด ห่าน สุกร หมูป่า สุนัข แมว ม้า และช้าง 
  3. ให้เจ้าของสตัว์จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดสําหรับการเลี้ยงโค
นม โคเน้ือ แพะ แกะ กวาง นก ไก่ เป็ด หา่น สุกร หมูป่า สุนัข แมว ม้า และช้าง ทั้งน้ี วัคซีนทีใ่ช้ในสัตว์แต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกันไป จึงให้เป็นไปตามที่กรมปศสุัตว์กําหนด ยกเว้นวัคซีนที่ใช้ในสุนัขและแมวเท่าน้ันที่
กําหนดประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
  4. ให้เจ้าของสตัว์จัดให้มีการทดสอบโรคบรูเซลลา วัณโรค และโรคอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศสุัตว์
กําหนดสําหรับระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโคนม มีการทดสอบโรคบรูเซลลาและโรคอ่ืนๆ ตามท่ีกรม
ปศุสัตว์ประกาศกําหนดสําหรับระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ และกวาง 
นอกจากน้ี ให้เจ้าของสัตว์จัดให้มีการทดสอบโรคตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดสําหรับระบบการป้องกันและควบคุม
โรคในสุกร หมปู่า ม้า และช้าง 
  5. ให้เจ้าของสตัว์เลี้ยงสัตว์โดยมีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามท่ี 
กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด สําหรับระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ 
แกะ กวาง นก ไก่ เป็ด ห่าน สุกร และหมูป่า ส่วนม้าและช้างให้เจ้าของสัตว์กักสัตว์ไว้ในคอกซึ่งมีการป้องกัน
โรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามท่ีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญติัโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558  
รวม 2 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ทีเ่ปน็โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรอืซากสัตว์ที่เปน็พาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกําหนด 
ค่าชดใช้การทาํลายสิ่งของทีมี่เชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ....) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ (รา่งกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... และ ร่าง
กฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสิ่งของที่มีเช้ือโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด 
พ.ศ. ....) จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง มาตรการในการกํากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ) โดยเคร่งครัดด้วย   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... 
     1.1 กําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
ระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด โดยให้จ่ายสามในสี่ของราคาสตัว์ หรือซากสตัว์ซึ่งอาจ
ขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาดแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 

1.2 ให้... 
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     1.2 ให้สัตวแพทย์หน่ึงคน และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานท้องถิ่นซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งต้ังอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการประเมินราคาสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพานะของโรคระบาด 
     1.3 หากเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่พอใจในราคาสัตว์ที่กรรมการประเมิน ตามข้อ 1.2 ให้
เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรฐัมนตรี
มอบหมายให้เป็นที่สุด 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสิ่งของที่มีเช้ือโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีเช้ือโรคระบาด พ.ศ. .... 
     2.1 กําหนดค่าชดใช้ราคาที่สัตวแพทย์ทาํลายอันเน่ืองจากการทําลายสิ่งของที่มีเช้ือโรค
ระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด 
     2.2 กําหนดให้นายสัตวแพทย์หน่ึงคนและพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่หรือพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการประเมินสิ่งของที่มีเช้ือโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด โดยเจ้าของสิ่งของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรอืผู้ซึ่งรัฐมนตรมีอบหมาย ในกรณีไม่
พอใจในราคาสิง่ของที่กรรมการประเมิน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 18 เรือ่ง ขออนุมัติดําเนนิการโครงการอ่างเก็บน้าํน้ําปี้  อันเนือ่งมาจาก 

พระราชดําริ  จังหวัดพะเยา และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรใีนการขอใช้พืน้ที่ลุ่มน้ําชัน้ที ่1 เอ  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  

ดังน้ี  
1. อนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทานดําเนินการโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าป้ี อันเน่ืองมาจาก 

พระราชดําริ  จังหวัดพะเยา  
2. อนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 กรณีการขอเข้าใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

ชันที่ 1 เอ จํานวน 21 ไร่ เพ่ือให้ กษ. โดยกรมชลประทานเข้าใช้พ้ืนที่สาํหรับการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้า
ป้ี อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดพะเยา ต่อไป 

3. ให้กรมชลประทาน  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (สผ.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ร่วมดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 23 เรือ่ง แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
ดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการใหทุ้กหน่วยงานดําเนินการตามแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็น
ผลิตภัณฑ์จํานวน 4 โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว โดยนํามา
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในการจัดทํา
ยางปูพ้ืนลู่ว่ิงลานกรีฑาตามมาตรฐานสากลและยางปูพ้ืนลู่ว่ิงลานกรีฑาตามมาตรฐานทอ้งถิ่น จํานวน 14 สนาม 
โดยให้หน่วยงานกําหนดให้ผู้รับจ้างผลิตผลติภัณฑ์ยางตามโครงการซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทยใน
อัตรากิโลกรัมละไม่ตํ่ากว่า 60 บาท 

ทั้งน้ี... 
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  ทั้งน้ี ให้หน่วยงานจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลางจาก
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นําส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมและนําเสนอต่อสํานักงบประมาณ และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 2. กําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีโครงการสร้างถนนใหม่ บํารุงรักษาและซ่อมแซม
ถนนลาดยางมะตอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกหน่วยงานปรับแก้โครงการให้มีการใช้ยางพาราร้อยละ 5 
สําหรับกรณีทีห่น่วยงานได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไปก่อนแล้ว และสามารถปรับแก้ไขให้มีการใช้
ยางพาราเพ่ิมขึ้นได้ ให้สามารถปรับระยะเวลาตามนโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐที่จะต้องลงนามใน
สัญญา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไปได้อีกจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 25 เรือ่ง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558  
และแนวทางดําเนนิการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามมติการประชุม
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 และแนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งน้ี การปรับปรุง
องค์ประกอบ กนย.มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนคนกรดียางอีก 
1 คน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ กนย. ดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กนย. ในการประชุมคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มมีติสรุปได้ ดังน้ี 
      1.1 เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ในลําดับที ่30 – 32 จากเดิมที่มีผู้อํานวยการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง และผู้อํานวยการองค์การสวนยาง 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทน และให้เพ่ิมเติมผู้แทนคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
เป็นกรรมการ กนย. อีก 1 คน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
      1.2 โครงการสนับสนุนสนิเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงินสินเช่ือ 15,000 
ล้านบาท เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองประธาน กนย. หารือร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม(อก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อยุติเก่ียวกับการ
ดําเนินโครงการ และให้นําข้อสรุปเสนอประธาน กนย. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี 
      1.3 โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คํานวณวงเงินที่จะ
จ่ายเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรทีล่งทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว 
      1.4 โครงการสนับสนุนสนิเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
ครัวเรือนละ 100,000 บาท เน่ืองจากมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นมากกว่าเป้าหมาย จึงมีความ
จําเป็นต้องขยายวงเงินสินเช่ือและค่าชดเชยดอกเบ้ียเพ่ิมเติม โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ร่วมกันคํานวณวงเงินที่จะขยายสินเช่ือและค่าชดเชยดอกเบ้ียเพ่ิมเติมหากมี และนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนธันวาคม 2558 

1.5 โครงการ... 
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      1.5 โครงการสนับสนุนสนิเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 
ล้านบาท เห็นชอบให้ อก. สรุปผลการดําเนินงาน และปิดโครงการฯ และมอบหมายให้ กยท. รับข้อเสนอของ
สมาคมนํ้ายางข้นไทยไปพิจารณา ตามท่ี อก. เสนอ 
      1.6 เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธาน กนย. หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทําแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและไมข่ัดกับหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก 
(WTO) โดยให้นําข้อสรุปเสนอประธาน กนย. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรต่ีอไป 
      1.7 เร่งรัดให้หน่วยงานและภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมการใช้ยางพาราแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และสร้างความเข้าใจ รวมถึงสร้างการรับรู้เก่ียวกับการใช้ยางพาราใน
ประเทศ 
  2. แนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยางมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  
      2.1 กลุ่มที ่1 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางผู้มเีอกสารสทิธ์ิประกอบด้วยเจ้าของสวนยาง  
และหรือผู้เช่า และคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จํานวน 850,000 ครัวเรือน 
ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ และกรณคีรัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่ขึ้นไป ให้ไม่เกิน 15 ไร่ 
สําหรับทะเบียนเกษตรกรใช้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 ประกอบการดําเนินการ    
      2.2 กลุม่ที่ 2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
   มอบหมายให้ กยท. ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหาข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมาย ก่อนพิจารณาดําเนินการต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 43 เรือ่ง เรื่อง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธาน 

กรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 3 คน 
ดังน้ี  1. นายธรีภัทร ประยูรสิทธิ  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ  
2. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสขุ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรรมการ  3. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทน
กระทรวงการคลัง กรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และใหผู้้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทน 
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 48 เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ 
วิจัยการเกษตร  

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แทนนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนเดิม ซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ทั้งน้ี... 
 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

5 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....

6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเข้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ....
11 ร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. ....

12 ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม 2 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ท่ีเป็น
โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือ
ซากสัตว์ท่ีเป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวง
กําหนดค่าชดใช้การทําลายสิ่งของท่ีมีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุ 

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ....)

เศรษฐกิจ-สังคม 18 ขออนุมัติดําเนินการโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพะเยา และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 เอ

23 แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในส่วนราชการ กระทรวงแกษตรและสหกรณ์
และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

25 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายางธรรมชาติ ครั้งท่ี 3/2558 กระทรวงแกษตรและสหกรณ์
และแนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข้งให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง

แต่งตั้ง 43 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ กระทรวงแกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

48 แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาการวิจัยการเกษตร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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    โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....     
  6.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเข้า ส่งออก หรือ
    นําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการช่ังตวง
    วัดหลักเกณฑ์ วิธีการชําระค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
    พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมือง
    เพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และ 
    อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  11.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 
  12.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ 
    (ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอัน 
    ควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  
    พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสิ่งของที่มีเช้ือโรคระบาด 
    หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด พ.ศ. ....) 
  13.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์ 
    สาธารณะ พ.ศ. .... 
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  14.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่นาเติง  
    ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้ ตําบลแม่ฮ้ี และตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย  
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 
  15.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ 
    ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  16.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
 17.   เรื่อง   มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)  
  18.   เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าป้ี  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   
    จังหวัดพะเยา และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
    ช้ันที่ 1 เอ  
  19.  เรื่อง   การทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
    ของประชาชน (National  Beneficiary Registration Center) ของสํานักงาน 
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  20.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการนําเข้ากากถั่วเหลือง และออกประกาศนําเข้า
    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 – 2560 
  21.   เรื่อง   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระยะเร่งด่วนประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
  22.   เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนา 
    เศรษฐกิจพิเศษ 
 23.   เรื่อง   แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในส่วนราชการและ 
    รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  24.   เรื่อง  เลื่อนวันประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม  
    ย่าน 900 MHz 
  25.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558 และ 
    แนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
  26.  เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการลงทุน 
  27.   เรื่อง   การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
    ระยะยาว 
 

ต่างประเทศ 
  28.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 
    ASEAM ครั้งที่ 12 
  29.   เรื่อง   ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคท่ี
    เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Financing Agreement of the  
    Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : E-READI) 
 30.   เรื่อง   การลงนามพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้
    กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน  
  31.  เรื่อง  การย่ืนหนังสือให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและ 
    เศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏาน 
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  32.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย ภายใต้กรอบความ
    ตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
  33.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-โมซัมบิก 
 

แต่งต้ัง 
 
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  38.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูต 
    ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  39.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมาลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  40.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  41.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 
    การลงทุน (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  42.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  43.  เรื่อง  การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  44.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร 
    อาคารสงเคราะห์  
  45.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการ
    ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
  46.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  47.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง 
    ประเทศไทย  
  48.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย 
    การเกษตร  
  49.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  50.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการและปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
    เพ่ิมเติม  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  ยธ. เสนอว่า 
  1. จากการดําเนินงานของ ยธ. ต้ังแต่ปี  2552 เป็นต้นมาพบว่าหน้ีนอกระบบมีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งรูปแบบพฤติกรรมการปล่อยเงินกู้ที่เอารัดเอาเปรียบฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดย ยธ. ได้ทําการศึกษาและพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และได้
ร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ี
นอกระบบรวมทั้งมีข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับหน้ีนอกระบบ  
  2. โดยที่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว เน้ือหาของกฎหมายมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น ทั้งในเรื่องอัตราโทษ ลักษณะและพฤติการณ์การกระทําความผิด ทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ดังน้ัน เพ่ือควบคุมและส่งเสริมการกู้ยืมให้เป็นไปในทาง
ที่ควรเกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ัง
เพ่ือให้มีการควบคุมการกู้ยืมเงินได้อย่างเหมาะสม เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมและสร้างกระบวนการในการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการกําหนดลักษณะความผิดฐานเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา
กําหนดมิให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กําหนดอัตราโทษเพ่ิมขึ้นใน
กรณีผู้กระทําความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรา 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....  ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5 ) ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1.  กําหนดให้มีคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ัง และให้
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  2. กําหนดให้การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ การออกใบแทนใบอนุญาต และการขอโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
  3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต และให้ผู้รับอนุญาต และ
ผู้ดําเนินการในสถานประกอบการมีหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  4. กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตกําหนดหลักเกณฑ์การพักใช้
ใบอนุญาต การให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง และให้การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  5. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การลบช่ือออกจาก
ทะเบียน และการอุทธรณ์ 
  6. กําหนดบทกําหนดโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งมีทั้งโทษจําคุกและ
ปรับ รวมทั้งอํานาจเปรียบเทียบ 
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการใด ๆ ที่ได้ปฏิบัติอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
3.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.  .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของสํานักงานอัยการ
สูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD: ASEAN Agreement 
on Medical Device Directive) ที่ลงนามแล้วต่อไป 
 2. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้
สัตยาบันความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD: ASEAN Agreement on Medical Device 
Directive) เพ่ือจะได้เสนอความตกลงฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาไป     
พร้อมกัน 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ปรับปรุงบทนิยามคําว่า “เครื่องมือแพทย์” และเพ่ิมบทนิยามคําว่า “อุปกรณ์เสริม” และ “ผู้จด
แจ้ง” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์และแนวปฏิบัติ
ตามหลักสากล 
  2. เพ่ิมอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศกําหนดการจัดระดับความเสี่ยงของเคร่ืองมือแพทย์  
และเพ่ิมมาตรการควบคุมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยมีการจดแจ้งเครื่องมือแพทย์นอกเหนือจากการขออนุญาต
และการแจ้งรายการละเอียดเคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์แนวปฏิบัติตามหลักสากล และเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการค้า
เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงตํ่าผ่านมาตรการจดแจ้ง 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ การยกเลิกมาตรการ
ตรวจสอบผ่านด่านกรณีส่งออกเครื่องมือ การแก้ไขระยะเวลาย่ืนคําขอตามความเหมาะสม เพ่ือความสะดวกต่อ
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการแก้ไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์มีอํานาจประกาศยกเว้นเคร่ืองมือแพทย์ที่ไม่ต้องมาขออนุญาตโฆษณา 
ในกรณีที่โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  4. เพ่ิมมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงความ
สอดคล้องกับเรื่องการจดแจ้งที่เพ่ิมเติมเข้ามา เช่น ห้ามการผลิต นําเข้า ขาย เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ใบ
รับแจ้งรายการละเอียด หรือการยืนยันการจดแจ้ง 
  5. เพ่ิมอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องมือ
แพทย์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย กรณีติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ที่สงสัยว่า
ปลอม ไม่ปลอดภัย หรือกรณีต้องให้ผู้เช่ียวชาญประเมินเอกสารทางวิชาการเพ่ือประเมินสรรพคุณและความปลอดภัย
ตามท่ีกล่าวอ้าง 
  6. เพ่ิมการอํานวยความสะดวกให้ผู้ใดสามารถย่ืนคําขอให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์รวมทั้งกรณีที่ผู้จดแจ้งสามารถยื่นความเห็น
เก่ียวกับฉลากหรือเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย์ ที่ตนผลิตหรือนําเข้าโดยความสมัครใจ โดยเสียค่าป่วยการให้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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  7. เพ่ิมบทกําหนดโทษเพ่ือบังคับแก่การดําเนินการในส่วนที่เก่ียวกับผู้จดแจ้ง รวมท้ังแก้ไขปรับปรุง
อัตราโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและแก้ไขโทษที่ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยามีอํานาจเปรียบเทียบปรับจากโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน เป็นโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี  
 
4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคาร
แห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  กค. เสนอว่า เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กําหนดสัดส่วนในการนําเงินของ กบข. ไปลงทุน ไม่
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือปรับปรุงสัดส่วนการ
ลงทุน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมผลตอบแทนการลงทุนให้แก่สมาชิก โดยการปรับเพ่ิมเพดานการลงทุนในต่างประเทศและ
อสังหาริมทรัพย์ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ                
พ.ศ. 2553 ได้กําหนดสัดส่วนการนําเงินของ กบข. ไปลงทุนในต่างประเทศและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ี 
 

การลงทุน กฎกระทรวงฯ         
พ.ศ. 2553 

ร่างกฎกระทรวงฯ       
ที่ กค. เคยเสนอ 

ร่างกฎกระทรวงฯ       
ที่ กค. เสนอมาใหม่ 

การลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 40 ไม่เกินร้อยละ 30
การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ไม่เกินร้อยละ 8 ไม่เกินร้อยละ 12 ไม่เกินร้อยละ 12

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ. ....     
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม     
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังน้ี  
 

 
รายการ 

 

กฎกระทรวงกําหนด 
ค่าธรรมเนียมและยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณ ี

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2546 

ร่างกฎกระทรวง 
ค่าธรรมเนียม 
และยกเว้น 

ค่าธรรมเนียม 
ตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. .... 

1.ใบคําขออนุญาต หรือใบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25                   ฉบบัละ 

ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 50 

2.ใบอนุญาตทําการค้าหรอืหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงสัตว์
ตามมาตรา 24 ในกรณีต่อไปน้ี  
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(ก) นําเข้าในราชอาณาจักร                    ฉบับละ             
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร                      ฉบับละ 
(ค) นําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร      ฉบบัละ 
(ง) ภายในราชอาณาจกัร                    ฉบับละ 
(จ) ภายในจังหวัด                                 ฉบับละ            
 

ไม่มีใบอนุญาตประเภทน้ี 
2,000 

ไม่มีใบอนุญาตประเภทน้ี 
400 
100 

 

5,000 
5,000 
7,500 
1,000 
250 

 

3.ใบอนุญาตทําการค้าหรอืหากําไรในลักษณะคนกลาง 
ซ่ึงซากสตัว์ตามมาตรา 24   
(ก) นําเข้าในราชอาณาจักร                    ฉบับละ             
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร                      ฉบับละ 
(ค) นําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร      ฉบบัละ 
(ง) ภายในราชอาณาจกัร                    ฉบับละ 
(จ) ภายในจังหวัด                                 ฉบับละ            
 

 
 

ไม่มีใบอนุญาตประเภทน้ี 
400 

ไม่มีใบอนุญาตประเภทน้ี 
100 
20 

 
 

1,000 
1,000 
1,250 
240 
50 

4.ใบอนุญาตขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน  
หรือมีไว้เพื่อขายซ่ึงนํ้าเช้ือสาํหรบัผสมพันธุ ์
เอ็มบริโอ หรือมีพอ่พันธุ์ของสัตว์เพ่ือให้บริการ 
ผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวธิีธรรมชาติ  
ตามมาตรา 25   
(ก) ส่งออกนอกราชอาณาจักร                      ฉบับละ 
(ข) ภายในราชอาณาจกัร                    ฉบับละ 
 

 
 
 
 
 

800 
200 

 
 
 
 
 

2,000 
500 

5.ใบอนุญาตนําสตัว์เข้ามาในราชอาณาจกัร   
(ก) ช้าง                                             เชือกละ 
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร           ตัวละ  
 
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง หรือชะนี                 ตวัละ 
 
(ง) นกกระจอกเทศหรือนกอีมู                        ตัวละ 
(จ) ไก่ เปด็ หา่น และสัตว์ปีกชนิดอืน่                ตัวละ 
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น                                         ตัวละ             
    ในกรณีท่ีไม่สะดวกในการนับจํานวนให้คิดเป็น       
                                       กิโลกรัมละ 200 บาท 
(ช) นํ้าเช้ือสําหรับผสมพันธุ์                          โดส๊ละ 
(ซ) เอ็มบริโอ                                   ตัวละ             
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศหรือ ไข่นกอมีู  
     สาํหรับใช้ทําพันธุ์                                ฟองละ             
(ญ) ไข่สาํหรบัใช้ทําพันธุ์                             ฟองละ            
 

 
250 

ม้า โค กระบือ ลา ล่อ         100 
แพะ แกะ สกุร                   50 
สุนัข แมว ลิง ชะนี             100 
กระต่าย                           50 

200 
5 

100 
 
 

ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 
100 

 
50 
5 

 
1,250 
250 
250 
500 
500 
50 
25 
200 

 
 

10 
100 

 
250 
25 

6.ใบอนุญาตนําสตัว์ออกนอกราชอาณาจักร  
(ก) ช้าง                                             เชือกละ  
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ หรือสุกร     ตวัละ 
 

 
50,000 

ม้า โค กระบือ ลา ล่อ           50 
แพะ แกะ                      25

 
250,000 

200 
200 
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(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง หรือชะนี         ตัวละ  
        
(ง) นกกระจอกเทศหรือนกอีม ู                      ตัวละ         
(จ) ไก่ เปด็ หา่น และสัตว์ปีกชนิดอืน่         ตัวละ 
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น                                   ตัวละ            
    ในกรณีท่ีไม่สะดวกในการนับจํานวนให้คิดเป็น 
                                       กิโลกรัมละ 500 บาท 
(ช) นํ้าเช้ือสําหรับผสมพันธุ ์                     โด๊สละ          
(ซ) เอ็มบริโอ                                   ตัวละ          
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศหรือไข่นกอมีู  
     สาํหรับใช้ทําพันธุ์                                ฟองละ 
(ญ) ไข่สาํหรบัใช้ทําพันธุ ์                    ฟองละ 

สุนัข แมว ลิง ชะนี               50 
กระต่าย                           10 

ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

500 
 

 
 

ไม่มีการจดัเก็บ 
ค่าธรรมเนียม 

250 
250 
250 
25 
500 

 
 

5 
50 
 

25 
10 

7.ใบอนุญาตนําสตัว์ผา่นราชอาณาจักร   
(ก) ช้าง                                             เชือกละ 
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ หรือสุกร     ตวัละ 
 
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง หรือชะนี                 ตวัละ 
 
(ง) นกกระจอกเทศหรือนกอีม ู                      ตัวละ 
(จ) ไก่ เปด็ หา่น และสัตว์ปีกชนิดอืน่         ตัวละ  
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น                                   ตัวละ 
    ในกรณีท่ีไม่สะดวกในการนับจํานวนให้คิดเป็น 
                                       กิโลกรัมละ 250 บาท 
(ช) นํ้าเช้ือสําหรับผสมพันธุ ์                     โด๊สละ  
(ซ) เอ็มบริโอ                                   ตัวละ 
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศหรือ ไข่นกอมีู     
สําหรับใช้ทําพันธุ์                                     ฟองละ 
(ญ) ไข่สาํหรบัใช้ทําพันธุ์                             ฟองละ 
 

 
2,000 

ม้า โค กระบือ ลา ล่อ         100 
แพะ แกะ สกุร                   50 
สุนัข ลงิ ชะนี                     50 
แมว กระต่าย                     20 

ไม่มีการจดัเก็บ 
ค่าธรรมเนียม 

100 
 

 
5 
20 

 
50 
0.5 

 
100,000 

500 
500 
250 
250 
125 
25 
250 

 
 

25 
100 

 
25 
5 

8.ใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร               
(ก) ซากสตัว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสตัว์  กิโลกรมัละ 
 
 
 
 
(ข) ซากสัตว์ท่ีไมใ่ช้เพื่อการบริโภค             กิโลกรมัละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เน้ือโค กระบือ แพะ แกะ สุกร   5 
เน้ือสัตวป์ีก                       10 
เครื่องในโค กระบอื แพะ  
แกะ สุกร                            5 
ซากสัตว์อย่างอื่น                 20 
หนังแพะ แกะ และสัตว์ชนิดอื่น  2 
งาช้าง                              20 
กีบ เขา หรอืขน ของม้า โค กระบือ 
แพะ แกะ สกุร                      2 
ขนสัตวป์ีก                        0.5 
 
 
 

 
 

 
 
7 
 

 
 
 
3 
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9.ใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร             
(ก) ซากสตัว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสตัว์  กิโลกรมัละ 
(ข) ซากสัตว์ท่ีไมใ่ช้เพื่อการบริโภค             กิโลกรมัละ 

 
ซากสัตว์ชนิดอื่น                    1 
เศษขนแกะ                     0.5

 
5 
2 

10.ใบอนุญาตนําซากสตัวผ์่านราชอาณาจักร   กิโลกรัมละ 
 

1 2 

11.ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 24  
หรือมาตรา 25                                      ฉบบัละ 

 
20

 
20 

12.การตอ่อายุใบอนุญาตตามมาตรา 24  
หรือมาตรา 25                                  ครั้งละ 

เท่ากับค่าธรรมเนียม 
สําหรับใบอนญุาตน้ัน

เท่ากับค่าธรรมเนียม 
สําหรับใบอนญุาตน้ัน

13.การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 24  
หรือมาตรา 25                                        ครั้งละ     

 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

 
100 

14.การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรายการในใบอนุญาต 
ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25                     ครั้งละ 

ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 100 

15.ค่าทําลายเช้ือโรคผ่านดา่นกกักันสัตว ์
(ก) สัตว ์                                                 ตัวละ 
   ในกรณีท่ีไมส่ะดวกในการนับจํานวนให้คิดเป็น 
                                        กโิลกรัมละ  50 บาท 
(ข) ซากสัตว ์                            กิโลกรมัละ 

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 
 
 

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

50 
 
 
 
1 

16.ค่าท่ีพกัสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรอืสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร 
(ก) ช้าง                                                เชือกละ 
(ข) ม้า โค หรือกระบือ                                 ตัวละ 
 
(ค) สุกร                                                  ตัวละ 
(ง) สุนัขหรอืแมว                                        ตัวละ 
(จ) แพะหรือแกะ                                       ตัวละ 
(ฉ) ไก่ เป็ด หา่น และสัตว์ปีกชนิดอืน่                ตัวละ 
(ช) สัตว์ชนิดอื่น                                   ตัวละ 
    ในกรณีท่ีไม่สะดวกในการนับจํานวนให้คิดเป็น 
                                       กิโลกรัมละ 500 บาท 

 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

ม้า (เฉพาะส่งออก)           -    
โค กระบือ (เฉพาะส่งออก)     50 

30 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

20 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

 

 
5,000 

 

100 
40 

1,000 
50 
5 

500 
 

17.ค่าท่ีพกัซากสัตว์ท่ีนําเข้ามาในหรอืส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร  
(ก) โค กระบือ หรอืสุกร                         กิโลกรัมละ 
(ข) แพะหรือแกะ                                 กิโลกรมัละ 
(ค) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอืน่         กิโลกรัมละ 
(ง) สัตว์ชนิดอื่น                            กิโลกรมัละ 

 
 

2 (เฉพาะส่งออก)      
1 (เฉพาะส่งออก)      

ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 
ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

 
 
5 
3 
3 
5 

18.คําขออ่ืนๆ                                        ฉบบัละ ไม่มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 10 

 
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ดังน้ี 

2.1 ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปน้ี 

   (1) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรและนํากลับเข้าในราชอาณาจักรภายใน
กําหนดเวลาไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 
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   (2) สัตว์ที่นําเข้าในราชอาณาจักรเพ่ือการผสมพันธ์ุซึ่งมีใบรับรองพันธ์ุประวัติหรือ
สายพันธ์ุ (Pedigree) ซึ่งสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์เห็นว่าเหมาะสมสําหรับการผสมพันธ์ุ สําหรับไข่สัตว์ปีกที่ใช้
สําหรับทําพันธุ์นั้นจะต้องนําเข้ามาใช้ฟักเป็นพ่อแม่พันธุ์ (Parent stock) หรือปู่ย่าพันธุ์ (Grand parent 
stock) เท่าน้ัน ทั้งน้ีไม่รวมถึงไข่ฟักปลอดเช้ือ (Specific pathogen free eggs : SPF eggs) 

   (3) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพื่อใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ หรือ
นําไปเลี้ยงเป็นครั้งคราวระหว่างตําบลชายแดน 

ฯลฯ 
  ข้อ4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนํา             

ซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ช้างที่ นําออกนอกราชอาณาจักรไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันและนํากลับเข้าใน

ราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลานั้น การคํานวณระยะเวลาดังกล่าวให้ยึดถือเอาวันที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้าในราชอาณาจักรเป็นสําคัญ 

   ทั้งน้ี สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์มีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์
ออกไปนอกราชอาณาจักรจากเจ้าของเพ่ือเป็นหลักประกันได้ หากเจ้าของนําช้างกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทันตาม
กําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของช้างย่ืนเรื่องขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ออก
นอกราชอาณาจักรจากทางราชการได้ 

   (2) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพ่ือใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ หรือนําไปเลี้ยง               
เป็นครั้งคราวระหว่างตําบลชายแดน 

   (3) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําออกในราชอาณาจักรเน่ืองจากการอพยพครอบครัว 
ฯลฯ 

   ข ้อ  5 ให ้ยกเว ้นค ่าธรรมเน ียมใบอน ุญาตนําส ัตว ์ผ ่านราชอาณาจ ักรหร ือใบอน ุญาตนํา                
ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ดังต่อไปน้ี 

  (1) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุ
ภัยพิบัติ 

   (2) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําผ่านราชอาณาจักรเน่ืองจากการอพยพครอบครัว 
  (3) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะที่นําผ่าน

ราชอาณาจักรตามสมควร 
ฯลฯ 

  ข้อ 6 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทําลายเช้ือโรคผ่านด่านกักกันสัตว์ 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร
ซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องทําเคร่ืองหมายประจําตัว 
สัตว์  และต้องดําเนินการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เฉพาะในอาณาเขตท่าเข้าหรือท่าออกตามที่
กําหนดเท่าน้ัน กรณีมีการกักสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือสังเกตอาการของโรคระบาด  หากเจ้าของประสงค์จะนําสัตว์หรือ
ซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์  สถานกักกันสัตว์หรือพักซากสัตว์น้ันต้องได้รับ
การตรวจ รับรอง นอกจากน้ี การปฏิบัติเก่ียกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ รวมท้ังวิธีการกัก และ
การตรวจโรคในสัตว์หรือซากสัตว์ ณ ประเทศแหล่งกําเนินสัตว์หรือซากสัตว์ ผู้เก่ียวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามเง่ือนไข
การนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยผู้ น้ันต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
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2. ผู้นําเข้าต้องย่ืนคําขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรต่อสัตวแพทย์ประจํา      
ท่าเข้า จัดส่งเอกสารและแจ้งกําหนดการท่ียานพาหนะจะถึงท่าเข้าให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบก่อนที่ยานพาหนะ
จะเดินทางมาถึงท่าเข้า 

3. ผู้ส่งออกต้องย่ืนคําขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต่อสัตวแพทย์ประจํา 
ท่า จากน้ันนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากหรือท่าออกหรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์
ที่กรมปศุสัตว์รับรองหรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกกําหนด ก่อนดําเนินการส่งออก 
เพ่ือให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกทําการตรวจโรค เก็บตัวอย่างส่งตรวจ กักสังเกตอาการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 
ทําลายเช้ือโรคหรือจัดการอ่ืนใดตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดหรือตามเง่ือนไขที่หน่วยงานทางด้านสัตวแพทย์ของรัฐบาล
ประเทศปลายทางกําหนดโดยผู้ส่งออกเป็นผู้ควบคุมดูแลสัตว์หรือซากสัตว์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

4. ผู้นําผ่านต้องย่ืนคําขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรต่อสัตวแพทย์ประจําท่า 
เข้า สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ามีหน้าที่ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําสัตว์ อาการทางกายภาพของสัตว์  วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์มีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  รวมถึงวิธีการและยานพาหนะที่ใช้ขนส่งซาก
สัตว์ต้องสามารถเก็บรักษาคุณภาพของซากสัตว์ได้  

5. อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันการปฏิบัติตามท่ีกฎกระทรวง 
กําหนดบางประการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามเง่ือนไขพิเศษท่ีกําหนดก็ได้ แต่เง่ือนไขพิเศษท่ีกําหนดนั้นจะต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 
7. เรื่อง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการชั่งตวงวัดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ชําระค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับการช่ังตวงวัดหลักเกณฑ์ วิธีการชําระค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
   พณ .  เสนอว่า โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ .ศ .  2542 ซึ่ งแก้ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับการช่ังตวงวัด พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต นําเข้า ขาย ซ่อมเครื่องช่ังตวงวัด หรือ
ให้บริการเครื่องช่ัง ตวง หรือวัด ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการประกอบ
ธุรกิจในการให้บริการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องช่ังตวงวัดของผู้อ่ืน นอกจากน้ี กฎกระทรวงกําหนดเครื่องวัดที่
อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาด และคํารับรองของเคร่ืองช่ังตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว                
พ.ศ. 2546 กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ซ่อมเครื่องช่ังตวงวัดต้องจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว ซึ่งการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัวต้องดําเนินการพร้อมกับการแจ้งการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรปรับปรุงให้
หลักเกณฑ์การแจ้งการประกอบธุรกิจและการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้นและให้อยู่ใน
กฎกระทรวงฉบับเดียวกัน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพ่ือดําเนินการ 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
    1. กําหนดให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจในการผลิต นําเข้า ขาย ซ่อมเคร่ืองช่ังตวงวัด หรือให้บริการ            
ช่ัง ตวงหรือวัดสินค้าของผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
    (1) มีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามท่ีกําหนด เ ช่น มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อ ยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย มีแบบมาตรา เครื่องมือและอุปกรณ์ตามท่ีสํานักงานกลางช่ังตวงวัดกําหนด เป็นต้น  
    (2) ให้ย่ืนแบบแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและแบบแจ้งการประกอบธุรกิจ 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่กําหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ และเมื่อผู้ประกอบ
ธุรกิจชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจแล้ว ให้ออกหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
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    (3) กรณีประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ซ่อมเครื่องช่ังตวงวัดให้ย่ืนขอจดทะเบียน
เครื่องหมายเฉพาะตัวด้วย 
  2. กรณีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทําลายให้ผู้ประกอบธุรกิจย่ืนคําขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 
   3. กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจในปีถัดไป ให้ย่ืนแบบแจ้ง
การประกอบธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กําหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน ก่อนวันครบรอบปีการ
ประกอบธุรกิจ และชําระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ ซึ่งเมื่อมีการชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ออกหลักฐานการ
ชําระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
   4. กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประเภทใด ให้ย่ืนแบบ
แจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ พร้อมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจฉบับจริง 
   5. กรณีผู้ที่จะประกอบธุรกิจในการนําผลิต นําเข้า หรือซ่อมเคร่ืองช่ังตวงวัด ต้องย่ืนคําขอ              
จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พร้อมกับการแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
เครื่องหมายเฉพาะตัวต้องไม่ซ้ํา ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายเฉพาะตัวของผู้อ่ืน หรือไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งน้ี เครื่องหมายเฉพาะตัวให้ใช้ได้ต่อหน่ึงประเภทกิจการและเฉพาะประเภทกิจการ              
ที่กําหนดในหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเท่าน้ัน  
 
8. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
   สํานักงาน ก.พ. เสนอว่า  
   1. ก.พ. โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 50 วรรคสามและวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดประเภทตําแหน่ง สายงานและระดับตําแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติน้ีไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กําหนดให้สายงานจดหมายเหตุและสายงานวิชาการช่ังตวงวัด เป็นสายงานที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
   3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 ข้อ 3 
กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานตามบัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งท้ายกฎ ก.พ. น้ี ในตําแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในอัตรา ดังน้ี 
   ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 9,900 บาท 
  ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ดํารงตําแหน่งนักจดหมายเหตุ ระดับเช่ียวชาญ และตําแหน่งนักวิชาการช่ังตวงวัด 
ระดับเช่ียวชาญ ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามมติ ก.พ. จึงจําเป็นต้องแก้ไขกฎ ก.พ. ดังกล่าว 
   สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ. 
   ปรับปรุงบัญชีท้ายกฎ ก.พ. โดยกําหนดให้สายงานจดหมายเหตุและสายงานวิชาการช่ังตวงวัด ระดับ
เช่ียวชาญ เป็นสายงานและระดับที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการเพ่ิมเติม  
 
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่า



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

13 

ยาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 
  1. กําหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมือง
เพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2547 
   2. กําหนดพ้ืนที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษและเขตอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ซึ่ง
ในพ้ืนที่ดังกล่าวห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมบางประการ เช่น ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคาร เป็นต้น รวมทั้งกําหนดประเภทและขนาดของโรงงาน อาคารใดๆ  
   3. กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการก่อสร้างอาคารหรือดําเนินการ
โครงการ หรือประกอบกิจการในพ้ืนที่ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีแล้ว ให้จัดทําและ
เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี                 
ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
   4. กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ให้
แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือทําหน้าที่จัดทําแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู 
และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
   5. กําหนดให้หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะ และเป็น
มาตรการท่ีไม่ตํ่ากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการที่ดีกว่า ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในกฎหมายน้ัน 
   6. กําหนดข้อยกเว้นสําหรับอาคารที่ไม่ต้องดําเนินการตามประกาศน้ี ได้แก่ อาคารในพ้ืนที่ที่มีอยู่
แล้วก่อนหรือในวันประกาศน้ีใช้บังคับ เป็นต้น และกําหนดให้การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดท่ีต้องห้ามตาม
ประกาศน้ี ถ้าได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่
ได้รับอนุญาต 
   7 .  กําหนดให้ประกาศน้ีมี ระยะเวลาการบังคับใ ช้ห้ า ปี นับแต่ วันถัดจากวันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
10. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ในการจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มี
หนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ันต้ังอยู่ทราบ
ด้วย 
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  2. กําหนดให้คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติเป็นคณะกรรมการประจําจังหวัด
สําหรับจังหวัดที่มีป่าสงวนแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดมาตรการในการควบคุม ดูแล การส่งเสริมการปลูก
ป่า และการฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติตามท่ีอธิบดีกรมป่าไม้กําหนด 
  3. กําหนดให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติประจําจังหวัดโดยอนุโลม 
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กําหนดให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่
กําหนด และให้มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  5. กําหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตรา และวางระเบียบเก่ียวกับการ
เก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสําหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรืออํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่
ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  6. กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาไม้ ของป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิดไว้ และเมื่อมีการฟ้อง
คดีก็ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีไม่มีผู้ใดอ้างเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของ
ศาลช้ันต้นหรือมีเจ้าของแต่ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเช่ือได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ ให้ศาลริบทรัพย์น้ันได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่ศาลมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าเจ้าของมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือ
ถือว่าได้ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดินในกรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้มิได้เป็น
ของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี
คืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณีและถ้าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน อธิบดีอาจดําเนินการจัดการขายทรัพย์สิน แล้วยึดเงินไว้แทนทรัพย์สินน้ันหรือ
ถ้าจะเป็นการบรรเทาความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็ให้นําทรัพย์สินน้ันไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการได้ กําหนดให้ผู้ซึ่งกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลายหรือเป็นเหตุให้เกิด
การทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย 
  7. แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการป้องกันการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามท่ีกําหนด 
  8. กําหนดให้ผู้ที่ทําให้เสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษ และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนด 
  9. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่
ปล่อยปละละเลยให้ผู้อ่ืนบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทําการฝ่าฝืนในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ 
  10. กําหนดให้มีบทเฉพาะกาล 
 
11.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ....   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกระทรวง 
  เพ่ือกําหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้มีความเหมาะสมเก่ียวกับสภาพของสัตว์และ
วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด เพ่ือให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดย
มีสาระสําคัญดังน้ี 
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  1. ให้เจ้าของสัตว์ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ กวาง ม้า 
และช้าง 
  2. กําหนดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์สําหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเน้ือ แพะ แกะ กวาง นก ไก่ เป็ด 
ห่าน สุกร หมูป่า สุนัข แมว ม้า และช้าง 
  3. ให้เจ้าของสัตว์จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดสําหรับการเลี้ยงโคนม โค
เน้ือ แพะ แกะ กวาง นก ไก่ เป็ด ห่าน สุกร หมูป่า สุนัข แมว ม้า และช้าง ทั้งน้ี วัคซีนที่ใช้ในสัตว์แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกันไป จึงให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ยกเว้นวัคซีนที่ใช้ในสุนัขและแมวเท่าน้ันที่กําหนดประเภทวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
  4. ให้เจ้าของสัตว์จัดให้มีการทดสอบโรคบรูเซลลา วัณโรค และโรคอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด
สําหรับระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโคนม มีการทดสอบโรคบรูเซลลาและโรคอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนดสําหรับระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ และกวาง นอกจากน้ี ให้
เจ้าของสัตว์จัดให้มีการทดสอบโรคตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดสําหรับระบบการป้องกันและควบคุมโรคในสุกร หมูป่า 
ม้า และช้าง 
  5. ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสัตว์โดยมีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามท่ี 
กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด สําหรับระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ กวาง 
นก ไก่ เป็ด ห่าน สุกร และหมูป่า ส่วนม้าและช้างให้เจ้าของสัตว์กักสัตว์ไว้ในคอกซึ่งมีการป้องกันโรคด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพตามท่ีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 
 
12. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวง
กําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่
เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสิ่งของที่มีเชื้อโรคระบาด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ....) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์                
พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การ
ทําลายสิ่งของที่มีเช้ือโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด พ.ศ. ....) จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง มาตรการ
ในการกํากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) โดยเคร่งครัดด้วย 
  กษ. เสนอว่า 
  1. มาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กําหนดให้เมื่อได้มีการแจ้งมาตรา 
11 หรือตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอํานาจมาตรา 40 
แล้ว ให้มีอํานาจตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ รวมทั้งออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการทําลายสัตว์ที่
เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของ
ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
  2. มาตรา 40 (5) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มี
อํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเช้ือโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด โดยให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย
จ่ายตามท่ีเห็นสมควร คํานวณตามมูลค่าสิ่งของขณะที่มีการทําลาย ซึ่งเป็นการกําหนดให้ดุลยพินิจกับคณะกรรมการ
ประเมินซึ่งพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งเป็นการให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของสิ่งของที่ถูกทําลาย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้
จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดค่าชดใช้การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
ระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด โดยให้จ่ายสามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขาย
ได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาดแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 
   1.2 ให้สัตวแพทย์หน่ึงคน และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานท้องถิ่นซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งต้ังอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการประเมินราคาสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพานะของโรคระบาด 
   1.3 หากเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่พอใจในราคาสัตว์ที่กรรมการประเมิน ตามข้อ 1.2 ให้
เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้
เป็นที่สุด 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้การทําลายสิ่งของที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. .... 
   2.1 กําหนดค่าชดใช้ราคาที่สัตวแพทย์ทําลายอันเน่ืองจากการทําลายสิ่งของที่มีเช้ือโรค
ระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด 
   2.2 กําหนดให้นายสัตวแพทย์หน่ึงคนและพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่หรือพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการประเมินสิ่งของที่มีเช้ือโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีเช้ือโรคระบาด โดยเจ้าของสิ่งของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีไม่พอใจในราคา
สิ่งของที่กรรมการประเมิน 
 
13. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ....ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  คค เสนอว่า 
  1. คค. ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
พ.ศ.  2548 โดยกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ดังน้ี 
   1.1 ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 25 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 
5 บาท 
   1.2 ระยะทางเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามที่ผู้
ขับรถและผู้โดยสารตกลงกัน 
ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยมอบหมายให้กองพล 1 
รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะทํางานได้ดําเนินการมาตรการต่าง ๆ สําหรับจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง สําหรับ
มาตรการทางด้านกฎหมาย คณะทํางานจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างเห็นว่าปัจจุบันกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2548 กําหนดให้กรณีการจ้างที่มีระยะทางเกินกว่า
ห้ากิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและคนโดยสารตกลงราคาเป็นช่องว่างให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
เรียกเก็บค่าโดยสารสูงเกินควร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นอย่างมาก สมควร
แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเอาเปรียบ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการ 
  2. ปัจจุบันอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎกระทรวงเดิม มี
การกําหนดอัตราค่าจ้างที่แน่นอนในระยะทาง 5 กิโลเมตรแรก หากเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไปอัตราค่าจ้างให้เป็นไป
ตามท่ีผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและผู้โดยสารตกลงกัน แต่ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้อาศัยช่องว่างของ
กฎหมายดังกล่าวเป็นผู้กําหนดค่าจ้างขึ้นเองในอัตราที่สูงเกินไปโดยไม่ได้มีการตกลงราคากับผู้โดยสารก่อนทําให้
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ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน เพ่ือมิให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเอาเปรียบผู้โดยสารและเป็นการกําหนดอัตรา
ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เหมาะสมและเป็นธรรม สมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยขยายการกําหนดอัตราค่าจ้างให้ครอบคลุมการจ้างที่มีระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร 
ต้องจัดเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามอัตราที่กําหนด หากระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตรให้ใช้วิธีตกลงราคาได้ 
โดยที่มาตรา 5 (14) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้การดําเนินการดังกล่าว
ต้องออกเป็นกฎกระทรวง  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                
เป็นต้นไป 
  2.ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 
  3. อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้กําหนดดังต่อไปน้ี 

ระยะทาง อัตราคา่จ้าง 
(1) 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 25 บาท
(2) กิโลเมตรต่อไป แต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท
( 3 )  เ กิน  5  กิ โ ล เมตร  แ ต่ ไม่ เ กิ น  15 
กิโลเมตร 

ต้ังแต่กิโลเมตรแรก จนสิ้นสุดการรับจ้าง ต้องไม่เกินกิโลเมตร
ละ 10 บาท

(4) เกินกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป  - ตามท่ีตกลงกัน
- กรณีที่ไม่มีการตกลงกัน ต้ังแต่กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการ
รับจ้างไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท

  4. ให้คณะกรรมการประจําจังหวัดหรืออนุกรรมการประจําท้องที่ตามมาตรา 23/1 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 มีอํานาจ
กําหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่เกินอัตราตามที่กําหนดในข้อ 3 (1) 3 (2) และ 3 
(3) และให้ผู้ขอจัดต้ังสถานที่รอรับคนโดยสารแสดงค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ณ สถานที่รอรับคนโดยสารตามแบบท่ี
คณะกรรมการประจําจังหวัดกําหนด 
 
14. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้ ตําบลแม่ฮี้ และตําบลทุ่งยาว 
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้ 
ตําบลแม่ฮ้ี และตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  มท. เสนอว่า  
  1. เดิมได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้ ตําบลแม่
ฮ้ี และตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 มีผลใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวมีกําหนด 
1 ปี นับแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 และได้ครบกําหนดแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ประกอบกับเมื่อยังไม่ได้
ดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ดังกล่าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว จึงมีผลทําให้
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งน้ี ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                
พ.ศ. 2522  
  2. แต่โดยที่ มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า พ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบล
เวียงใต้ ตําบลแม่ฮ้ี และตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น 
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สมควรกําหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทต่อไป เพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการควบคุมความหนาแน่นของ
อาคาร จึงสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่
บางส่วนในท้องที่ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ด้วยแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดคํานิยามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย  
  2. กําหนดให้พ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลแม่นาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต้ ตําบลแม่ฮ้ี และ
ตําบลทุ่งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้าม
ก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทตามท่ีกําหนด โดยห้ามบุคคลก่อสร้างอาคาร ป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือต้ัง
ป้าย และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่มีความสูงเกิน 15 
เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  
  3. กําหนดให้ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 2. ห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีลักษณะของหลังคาเป็น
รูปทรงอ่ืนที่มิใช่ทรงจั่ว หรือป้ันหยา หรือทรงจ่ัวป้ันหยา ตามแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ทั้งน้ี ให้มีพ้ืนที่หลังคาลาดชัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่อาคารที่ปกคลุมดิน หลังคาดังกล่าวจะต้องมีสีกลมกลืนตามธรรมชาติ  
  4. กําหนดให้ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 2. ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด  
  5. กําหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ที่กําหนดก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด  
  6. กําหนดให้อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ันก่อนวันที่กระทรวงน้ีใช้
บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้  
 
15. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ....ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน
เสนอ แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดประเภทของกิจการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง ที่ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน  และผ่านการ
ฝึกอบรมโดยผู้ฝึกอบรม 
  2. กําหนดคุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมและวิทยากร หลักเกณฑ์และวิธีการ ขอรับใบรับรอง การขอต่อ
อายุใบรับรอง การขอรับใบแทนใบรับรอง การออกใบรับรอง และมาตรการต่อผู้ฝึกอบรมและวิทยากร กรณีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 
  3. กําหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน แยกตามระดับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละประเภท
กิจการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน การต่ออายุบัตรประจําตัว
ผู้ปฏิบัติงาน การขอรับใบแทนบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานการออกบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน การสิ้นสภาพของบัตร
ประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการต่อผู้ปฏิบัติงาน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 
  4. กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง เช่น พนักงานเติมนํ้ามันในสถานีบริการนํ้ามัน 
พนักงานขับรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลคลังก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น สําหรับหลักสูตรการ
ฝึกอบรม กรมธุรกิจพลังงานจะกําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะประกอบด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ
ภาคประเมินผล โดยในการอบรมภาคทฤษฎีจะมีเน้ือหาที่เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนํ้ามัน
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เช้ือเพลิง ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงหลักพ้ืนฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และภาคปฏิบัติจะกําหนดให้มีการสาธิต
การปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการควบคุม การสาธิตการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน
ด้วย 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
16. เรื่อง  มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. กรณีผู้ประกอบการทั่วไป  ให้คิดการหักรายจ่ายเป็นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  โดยมี
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี  

1.1 จัดทําเป็นโครงการการลงทุนใหม่ และต้องลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนิน 
ธุรกิจหลักของกิจการ โดยมูลค่าของโครงการประกอบด้วยมูลค่าของทรัพย์สิน ดังน้ี  

1) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3) ยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะน้ัน ๆ ในราชอาณาจักรที่ใช้ 

ในการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่น่ังไม่เกิน 10 คน  ตามกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพ่ือนําออกให้เช่า 

4) อาคารถาวรไม่รวมที่ดิน และไม่รวมถึงอาคารถาวรที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัย 
 1.2 ทรัพย์สินตามอข้ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
  1) ต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
  2) ต้องอยู่ในราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงกรณีทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ 
  3) ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และต้องได้ทรัพย์สินน้ันมาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 
  4) ต้องไม่ใช้สิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด                 
ให้หักได้ 
 1.3 ต้องเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอข้างต้นจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 1.4 ต้องหักรายจ่ายลงทุนในจํานวนที่เท่ากันตามรอบระยะเวลาบัญชีที่กฎหมายกําหนดให้หัก
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา และให้เริ่มใช้สิทธินับต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ราคา 
 1.5 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
 2.  กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
ประกอบด้วยสองกรณี คือ  
 2.1 กรณีโครงการท่ีได้มีการลงทุนไปแล้ว หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอใช้สิทธิตามข้อ 1 
ผู้ประกอบการรายน้ันจะต้องมีการลงทุนในโครงการใหม่แยกต่างหากจากโครงการเดิมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไป
แล้ว และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อ 1 
 2.2 กรณีโครงการท่ีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน  แต่ยังไม่มีการลงทุน และสามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 
ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ สกท. หรือเลือกใช้
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สิทธิตามข้อ 1. เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง โดยหากผู้ประกอบการเลือกรับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1. ผู้ประกอบการจะต้อง
จดแจ้งขอใช้สิทธิกับกรมสรรพากร และ สกท. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามข้อ 1. ทั้งน้ี ผู้ประกอบการจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้จํานวน 1 เท่าตามที่
กฎหมายกําหนด   ส่วนการหักรายจ่ายอีก 1 เท่าให้เริ่มหักนับต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังจากสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  
  
17. เรื่อง  มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast 
Track) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กค. ในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ในปี 2556 ได้ศึกษาข้อกฎหมายและข้ันตอนต่าง ๆ  
ในการดําเนินโครงการร่วมลงทุนฯ ตาม พ.ร.บ.  ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 แล้วเห็นว่า หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องมี
ความจําเป็นต้องมีการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนฯ อย่างรอบคอบและมีความโปร่งใส เน่ืองจากเป็นการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการในระยะเวลา 20-30 
ปี เพ่ือให้เอกชนสามารถลงทุนและให้บริการแก่ประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม  ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าในการดําเนิน
โครงการร่วมลงทุนฯ โดยมีสาเหตุหลักจากความครบถ้วนและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในการจัดเตรียมโครงการ 
และขาดการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงเจ้าสังกัด   และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความชัดเจนในด้านการปฏิบัติงานและการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง ไม่มีการเตรียมความพร้อม
สําหรับการดําเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ  ไปของโครงการ จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)   
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการคัดเลือกเอกชนในการร่างประกาศเชิญชวนเอกชน
เข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุน ของหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา 33 ของ 
พรบ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการดังต่อไปน้ี  
 1. ให้หน่วยงานที่มีผูแ้ทนในองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ของ  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สํานักงบประมาณ   อสส. และ สคร.   เริ่ม
จัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุน ต้ังแต่รัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โครงการร่วมลงทุนฯ  
 2. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุน ตามข้อ 1. ให้สอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนฯ  
 3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วม 
ลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรี                
ให้ความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนฯ 

 เน่ืองจากการดําเนินมาตรการ PPP Fast Track จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน                       
ที่เก่ียวข้องจํานวนมาก  จึงมอบหมายให้ประธานกรรมการนโยบายฯ เป็นผู้คัดเลือกโครงการร่วมลงทุนฯ ที่จะให้
ดําเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track และเพ่ือให้มีกลไกควบคุมมาตรการ PPP Fast Track ให้สามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายและกําหนดเวลาข้างต้น จึงมอบหมายให้คณะกรรการนโยบายฯ กํากับติดตามโครงการ
ภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ต่อไป 
 
18.  เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปี้  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดพะเยา และ                
ขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทานดําเนินการโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าป้ี อันเน่ืองมาจาก 
พระราชดําริ  จังหวัดพะเยา  
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2. อนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 กรณีการขอเข้าใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ชันที่ 1 เอ จํานวน 21 ไร่ เพ่ือให้ กษ. โดยกรมชลประทานเข้าใช้พ้ืนที่สําหรับการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าป้ี อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดพะเยา ต่อไป 

3. ให้กรมชลประทาน  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ร่วมดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า โครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าป้ีฯ  เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนชนิดคอนกรีตบดอัด (Rcc : 
Roller Compacted Concrete)  ปิดก้ันลํานํ้าป้ีบริเวณบ้านปิน  ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มี
พ้ืนที่รับนํ้า 570 ตารางกิโลเมตร อ่างเก็บนํ้าสามารถเก็บกักนํ้าได้สูงสุด  96 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งนํ้าให้พ้ืนที่
ชลประทานบริเวณอําเภอเชียงม่วน 28,000 ไร่  และส่งนํ้าให้กับโครงการส่งนํ้าบํารุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัด
แพร่ในฤดูแล้งได้อีก  จํานวน 35,000 ไร่ ตัวเขื่อนเป็นแบบคอนกรีตบดอัด ความยาวเขื่อน 810 เมตร สูง 54 เมตร 
เก็บกับนํ้าที่ระดับ + 320.00 เมตร (รทก.) มีอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระยาบนํ้าล้น (Spillway)  ชนิดอาคาร 
Gated Spillway  ขนาดบานกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 8 ช่อง สามารถระบายนํ้าได้ 1,343 ลูกบาศ์เมตรต่อ
วินาที อาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมและอาคารท่อส่งนํ้าชนิดอาคาร Block Concrete  ขนาดช่องกว้าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร  จํานวน 2 ช่อง ช่องที่ 1 มีท่อส่งนํ้าลงลํานํ้าเดิมขนาด  ø 2.0 เมตร 1 แถว  ปริมาณนํ้าผ่านสูงสุด 9.00 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่องที่ 2 มีท่อส่งนํ้าให้ระบบชลประทานขนาด ø 2.0 เมตร 1 แถว  ปริมาณนํ้าผ่านสูงสุด 
3.45  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบบชลประทาน  ท่อส่งนํ้าสายใหญ่ความยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร  ท่อส่งนํ้าสาย
ใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร  พ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายมีพ้ืนที่ 8,000 ไร่  ท่อส่งนํ้าสายใหญ่ฝั่งขวา
ความยาวประมาณ 48.4 กิโลเมตร  พ้ืนที่ชลประทานฝั่งขวามีพ้ืนที่ 17,000 ไร่ และสามารถส่งนํ้าสนับสนุนให้
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่นํ้ายม จังหวัดแพร่  ในฤดูแล้ง จํานวน 35,000 ไร่  
  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

1) ส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่ชลประทานเดิม 3,000 ไร่ และเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 25,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่  
3 ตําบล ได้แก่ ตําบลเชียงม่วน ตําบลมาง และตําบลสระ  อําภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จํานวน 20 หมู่บ้าน 4,715 
ครัวเรือน และในฤดูแล้งสามารถส่งนํ้าให้กับโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัดแพร่ จํานวน 
35,000 ไร่ รวม 1,500 ครัวเรือน  

2) ส่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค ปศุสัตว์และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ตําบล ได้แก่  
ตําบลเชียงม่วน ตําบลมาง และตําบลสระ  อําภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นจํานวน 34 หมู่บ้าน 7,153 ครัวเรือน  

3) บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ท้ายนํ้าในเขต อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุ่มนํ้ายม  
รวมถึงลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 

4) สามารถส่งนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 
5) เป็นแหล่งประมงสําหรับสําหรับเพาะพันธ์ุปลาน้ําจืดให้ราษฎร์ได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม 
6) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
19. เรื่อง  การทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน 
(National  Beneficiary Registration Center) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย)  เสนอ ดังน้ี  

1. มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควบคุมดูแลสํานักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ในการทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของ
ประชาชน (National  Beneficiary Registration Center) 

2. เห็นชอบให้หน่วยงานซึ่งดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกหน่วยงาน จัดส่ง 
ข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของบุคลากรหน่วยงานรวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วมให้แก่ สปสช. เพ่ือทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลใน
การบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า  

1. ปัจจุบัน สปสช. ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลประชาชนไทย 
ที่ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว  ระบบ
ประกันสังคม และสิทธิรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ  ที่รัฐจัดให้  จึงจําเป็นต้องได้รับข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุน
และหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการสิทธิรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  เพ่ือดําเนินการให้
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  และเป็นฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศ  และ สปสช. สามารถมีข้อมูลในการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิอ่ืน  ได้รับการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  2. ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลท่ีรัฐจัดให้ยังขาดระบบทะเบียนสิทธิ
รักษาพยาบาลกลางที่จะใช้อ้างอิงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ส่งผลให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ประชาชนด้วยสิทธิที่อาจซ้ําซ้อนกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น ผู้มีสิทธิรัฐวิสาหกิจ อาจได้รับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพด้วย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิรัฐวิสาหกิจ อาจได้รับสิทธิข้าราชการด้วย ดังน้ัน การบริหารจัดการ
ระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างเป็นระบบ  คาดว่ารัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
ซํ้าซ้อนลงได้เป็นมูลค่าโดยประมาณการ 1,425 ล้านบาท โดยคํานวณจากผู้มีสิทธิซํ้าซ้อน 475,000 ราย  อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
ภาครัฐสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐทุกแห่งของ
ประเทศได้อย่างครบถ้วน  
 
20. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการนําเข้ากากถ่ัวเหลือง และออกประกาศนําเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์              
ปี 2558 – 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบาย
อาหาร เสนอ ดังน้ี   
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง นโยบายและมาตรการนําเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2557 และปี 2558 – 2660 ให้การนําเข้ากากถั่วเหลืองมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์
เท่าน้ัน 
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 พ.ศ.2558 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กากถ่ัวเหลือง 
  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ คณะกรรมการนโยบายอาหารจึงมีมติให้การนําเข้าภายใต้ข้อ
ผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดต้ัง WTO ในโควตา ภาษีนําเข้าร้อยละ 2 ให้นําเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
อาหารสัตว์เท่านั้น เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรมศุลกากร และสําหรับ
ประเด็นการพิจารณาการนําเข้ากากถั่วเหลืองเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ นอกจากการใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ให้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชต่อไป 
  2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  นําเข้าภายใต้ AFTA ให้ยกเลิกข้อกําหนดที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงภายใต้ AFTA สําหรับภาษีในโควตาเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า 
และยังคงกําหนดช่วงระยะเวลานําเข้าสําหรับผู้นําเข้าทั่วไประหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม ของแต่ละปี 
 
21.  เรื่อง  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระยะเร่งด่วนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ของ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระยะเร่งด่วนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 ธันวาคม 2557) เห็นชอบแผนงาน/โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า ระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ของ กปภ. น้ัน กปภ. จะดําเนินการ
ขยายเขตระบบประปาให้ประชาชนได้รับนํ้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลน
นํ้าให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และยังเป็นการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งซ้ําซากในบางพื้นที่เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จประชาชน จํานวนประมาณ 43,000 ครัวเรือน ได้รับนํ้าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค  
 
22.  เรื่อง การกําหนดอัตราค่าเช่า และคา่ธรรมเนียมการจัดให้เช่าทีร่าชพสัดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเพ่ือจูงใจใหเ้อกชนเข้าร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงกําหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าในการจัดให้เช่า ดังน้ี 
   

 
 

จังหวัด 

ค่าเช่า/ไร่/ปี 
(ปีแรก) 

(ปรับ15 % ทุก 5ปี) 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่/50ปี 
(เอกชน และ กนอ.) 

 
 

หมายเหตุ 
เสนอ กพน. เดิม 

(8 ต.ค. 58) 
เสนอใหม่ 

ปรับลด 5o% 
(ชําระ 5 ปี จ่ายปีท่ี 6-10) 

1. สงขลา 40,000 600,000 300,000 - ปรับปรุงอัตราค่าเช่า 15% ทุก 5 
ปี 
- อัตราค่าเช่าของ กนอ . ลดให้ 
30% จากอัตราค่าเช่าของเอกชน 
- ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราข้ันตํ่า
ของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีกําหนดโดยทาง
ราชการ (กนอ . และ เอกชนใช้
อัตราเดียวกัน) กรณีผ่อนชําระคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตลาด 
- ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และ
อาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50ปี 
- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตรา
ตลาด 

2. ตาก 36,000 500,000 250,000

3. สระแก้ว 32,000 450,000 225,000

4. ตราด 24,000 320,000 160,000

5. มุกดาหาร 24,000 320,000 160,000

6. หนองคาย 24,000 320,000 160,000

 
23.  เรื่อง  แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามแนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
จํานวน 4 โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว โดยนํามาดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในการจัดทํายางปูพ้ืนลู่ว่ิงลาน
กรีฑาตามมาตรฐานสากลและยางปูพ้ืนลู่ว่ิงลานกีฑาตามมาตรฐานท้องถิ่น จํานวน 14 สนาม โดยให้หน่วยงาน
กําหนดให้ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยางตามโครงการซ้ือยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทยในอัตรากิโลกรัมละไม่ตํ่า
กว่า 60 บาท 
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  ทั้งน้ี ให้หน่วยงานจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลางจาก
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นําส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือรวบรวมและนําเสนอต่อสํานักงบประมาณ และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 2. กําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีโครงการสร้างถนนใหม่ บํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนลาดยาง               
มะตอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกหน่วยงานปรับแก้โครงการให้มีการใช้ยางพาราร้อยละ 5 สําหรับกรณีที่
หน่วยงานได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไปก่อนแล้ว และสามารถปรับแก้ไขให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นได้ ให้
สามารถปรับระยะเวลาตามนโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐที่จะต้องลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ไปได้อีกจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 
 
24.  เรื่อง เลื่อนวันประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในการประชุม  
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ให้เลื่อนวันประมูลคลื่นความถ่ี ย่าน 900 MHz จากเดิมที่เคยกําหนดวัน
ประมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กลับไปประมูลในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตามกรอบเวลาเดิม ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( สํานักงาน กสทช. ) เสนอ 
 
25.  เรื่อง สรปุมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558 และแนวทางดําเนินการตาม
โครงการสรา้งความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ครั้งที ่3/2558 และแนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ทั้งน้ี การปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. มอบหมายให้การยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางอีก 1 คน และเสนอใหฝ้่ายเลขานุการ กนย. ดําเนินการต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กนย. ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มมีติสรุปได้ ดังน้ี 
      1.1 เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ในลําดับที ่30 – 32 จากเดิมที่มีผู้อํานวยการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง และผู้อํานวยการองค์การสวนยาง เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแทน และให้
เพ่ิมเติมผู้แทนคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นกรรมการ 
กนย. อีก 1 คน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      1.2 โครงการสนับสนนุสนิเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้าน
บาท เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองประธาน กนย. หารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อยุติเก่ียวกับการดําเนินโครงการ และ
ให้นําข้อสรุปเสนอประธาน กนย. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตร ี
      1.3 โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมอบหมายให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คํานวณวงเงินที่จะจ่ายเพ่ิมเติม
ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการฯ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว 
      1.4 โครงการสนับสนนุสนิเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
ครัวเรือนละ 100,000 บาท เน่ืองจากมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นมากกว่าเป้าหมาย จึงมีความ
จําเป็นต้องขยายวงเงินสินเช่ือและค่าชดเชยดอกเบ้ียเพ่ิมเติม โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกัน
คํานวณวงเงินที่จะขยายสินเช่ือและค่าชดเชยดอกเบ้ียเพ่ิมเติมหากมี และนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน
ธันวาคม 2558 
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      1.5 โครงการสนับสนนุสนิเชื่อเปน็เงินทุนหมุมเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้าน
บาท เห็นชอบให้ อก. สรุปผลการดําเนินงาน และปิดโครงการฯ และมอบหมายให้ กยท. รับข้อเสนอของสมาคมนํ้า
ยางข้นไทยไปพิจารณา ตามท่ี อก. เสนอ 
      1.6 เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธาน กนย. หารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทําแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยให้นํา
ข้อสรุปเสนอประธาน กนย. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
      1.7 เร่งรัดให้หน่วยงานและภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมการใช้ยางพาราแปรรูปผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และสร้างความเข้าใจ รวมถงึสร้างการรับรู้เก่ียวกับการใช้ยางพาราในประเทศ 
  2. แนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยางมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  
      2.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสทิธ์ิประกอบด้วยเจ้าของสวนยาง และหรือ
ผู้เช่า และคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จาํนวน 850,000 ครัวเรือน ทีม่ีสวนยางเปิด
กรีดไม่เกิน 15 ไร่ และกรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไรข่ึ้นไป ให้ไม่เกิน 15 ไร่ สําหรบัทะเบียน
เกษตรกรใช้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 ประกอบการดําเนินการ โดย  
   2.1.1 เจ้าของสวนยาง/ผู้เชา่สวนยาง 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น 
การสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลติ 
200 บาทต่อไร่ 
   2.1.2 คนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพ่ือช่วยค่าครองชีพคนกรีด
ยาง 
   2.1.3 วงเงินงบประมาณ 13,132.50 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณสําหรับสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงิน 12,750 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารไป
ก่อน และรฐับาลจะต้ังงบประมาณจ่ายคืนให้กับ ธ.ก.ส. ในปีต่อไป ส่วนค่าบริหารจัดการร้อยละ 3 วงเงิน 382.50 
ล้านบาท ขอใช้งบกลางปี 2559 
   2.1.4 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กยท.  
      2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
   มอบหมายให้ กยท. ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหาข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมาย ก่อนพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
26. เรื่อง มาตรการเร่งรัดการลงทุน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการเร่งรัดการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สกท. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเร่งรัด
การลงทุน ตามท่ี สกท. เสนอ ดังน้ี 
   1.1 เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับโครงการลงทุนที่ย่ืนขอรับ
การส่งเสริมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการได้                 
ภายในปี 2560 ดังน้ี 
    1.1.1 สําหรับกิจการอ่ืน ๆ ที่มิใช่กิจการเป้าหมายที่ต้ังในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี หากได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 
ปี อยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่ 9 – 13 เพ่ิมเติม 
    1.1.2 สําหรับกิจการที่ต้ังในพ้ืนที่ทั่วไป ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพ่ิมเติม 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 
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   1.2 ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับกิจการในกลุ่ม A (กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามนโยบายใหม่)   
   1.3 ให้มีผลย้อนหลังสําหรับโครงการที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
แม้ได้รับอนุมัติไปก่อนการประกาศใช้มาตรการน้ี 
  2. การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการลงทุนมีดังน้ี 
     2.1 มาตรการน้ีใช้บังคับสําหรับโครงการลงทุนที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสามารถเร่ิมผลิตหรือเริ่มให้บริการและมีรายได้ภายในปี 2560 
       2.2 ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
       2.3 ให้กําหนดสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

กรณีที ่ เงื่อนไข สิทธปิระโยชนย์กเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคลเพิ่มเติม* 
พื้นที่ทัว่ไป พื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
1 หากมีการลงทนุจริง (ก่อสร้างอาคาร

และ/หรือซื้อเคร่ืองจักร) นับต้ังแต่
วันที่ประกาศ มีผลใช้บังคับจนถึงสิน้
เดือนมิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน 

ยกเว้นเพ่ิมเติม 4 ปี + 
ลดหย่อนร้อยละ 50 

5 ปี 

ยกเว้นเพ่ิมเติม 4 ปี + 
ลดหย่อนร้อยละ 50 

5 ปี 

2 หากมีการลงทนุจริง (ก่อสร้างอาคาร
และ/หรือซื้อเคร่ืองจักร) นับต้ังแต่
วันที่ประกาศ มีผลใช้บังคับจนถึงสิน้
เดือนมิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน 

ยกเว้นเพ่ิมเติม 3 ปี + 
ลดหย่อนร้อยละ 50 

5 ปี 

ยกเว้นเพ่ิมเติม 3 ปี + 
ลดหย่อนร้อยละ 50 

5 ปี 

3 หากมีการลงทนุจริง (ก่อสร้างอาคาร
และ/หรือซื้อเคร่ืองจักร) นับต้ังแต่
วันที่ประกาศ มีผลใช้บังคับจนถึงสิน้
เดือนธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน 

ยกเว้นเพ่ิมเติม 2 ปี + 
ลดหย่อนร้อยละ 50 

5 ปี 

ยกเว้นเพ่ิมเติม 2 ปี + 
ลดหย่อนร้อยละ 50 

5 ปี 

4 หากมีการลงทนุจริงไม่ถึงร้อยละ 50 
ของเงินทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนภายในปี 2559 แต่สามารถ
เริ่มผลิตหรือเริม่ให้บริการและมี
รายได้ภายในปี 2560  

ยกเว้นเพ่ิมเติม 1 ปี ยกเว้นเพ่ิมเติม 2 ปี 

 
*หมายเหตุ :ทุกกรณีที่ได้รับสทิธิเพ่ิมเติมรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 ปี 
 
27.  เรื่อง  การให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term Equity Fund : LTF)  ตามท่ี  
กระทรวงการคลังเสนอ  
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  สาระสาํคญัของเร่ือง   
1. ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย 

ลงทุนใน  LTF  ซึ่งมีเพดานไม่เกิน 500,000 บาท  ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จากปัจจุบันยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาดังกล่าวในลักษณะการให้หักลดหย่อนสําหรับการซื้อหน่วยลงทนุใน LTF   ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวในลักษณะการใหห้ักลดหย่อนสาํหรบัการซื้อ
หน่วยลงทุนใน LTF ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

2. ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน LTF  
ต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป (สําหรับการซื้อหน่วยลงทุนใน LTF ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

3. ปรับเพ่ิมระยเวลาการถือหน่วยลงทุนใน LTF จากไม่น้อยกว่า  5 ปีปฏิทนิเป็นไม่น้อยกว่า 7 ปี 
ปฏิทินสําหรบัหน่วยลงทุนใน LTF  ที่ซื้อต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

4. ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจาก 
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ LTF  และกําหนดให้เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนใน LTF  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันกับเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน ๆ สําหรบั หน่วยลงทุนใน LTF ที่ซื้อ
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  โดยเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ได้รับเน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืน
ให้แก่ LTF สําหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันดังกล่าวยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป หากได้ถือ
หน่วยลงทุนน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินสําหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559  และไม่น้อยกว่า              
7 ปีปฏิทินสําหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

ต่างประเทศ 
 
28. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEAM ครั้งที่ 12 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEAM  (Asia-Europe  
Meeting)  ครั้งที่ 12 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก   

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบ 
ร่างแถลงการณ์ของประธานฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมฯ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของที่
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีถ้อยคําหรือบริบทใดที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
ดังน้ัน ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุม จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็น
หนังสือสัญญาตามาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557  
 
29.  เรื่อง  ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคท่ีเพิ่มพูนระหว่าง
สหภาพยุโรป-อาเซียน (Financing Agreement of the Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue 
Instrument : E-READI) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบร่างความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่
เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป – อาเซียน 
 2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว 
 3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
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 สาระสําคัญของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการ E-READI จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ขจัดปัญหาความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน มีความ
เป็นเอกภาพมากข้ึน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานของประชาคมอาเซียนจากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสหภาพยุโรปผ่านการหารือเชิงนโยบายกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมกระบวนการ
จัดทํานโยบายในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน และส่งเสริมศักยภาพในประเด็นสําคัญของอาเซียนในทั้งสามเสา ได้แก่ 
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (เช่น ความร่วมมือทางทะเล การสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ และ
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พลังงาน เป็นต้น) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (เช่น การจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การ
ดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ และการลดช่องว่างทางการพัฒนา เป็นต้น) 
นอกจากน้ี ยังเน้นการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของระบบการทํางานของอาเซียน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเช่ือมโยงกันระหว่างโครงการระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค (อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง) และ
ระดับประเทศ 
 
30.  เรื่อง  การลงนามพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความ 
ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างพิธีสารฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย โดยให้
กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเมื่อลงนามแล้วให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพิธีสารฯ ก่อนแสดงเจตนาให้พิธีสารมีผลผูกพันต่อไป 
 3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) ให้
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนามในพิธีสารเพ่ือเข้าร่วม
พิธีสารฯ ดังกล่าว 
 4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อ
ผูกพันชุดที่ 9 ดังกล่าว ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพ่ือรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ของ
บริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ
ร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. ร่างพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 จะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศสมาชิกอาเซียนต้ังแต่ 7 
ประเทศขึ้นไปให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้สัตยาบันแล้วเท่าน้ัน 
 2. ในข้อผูกพันชุดที่ 9 ไทยได้ย่ืนเสนอการบริการผู้โดยสาร (Passenger Handling Services) 
ประกอบด้วย การตรวจรับเอกสารการเดินทาง (Check-in) ห้องรับรองพิเศษและการบริการ ณ ประตูทางออกขึ้น
เครื่อง (Boarding Gate Service) โดยมีข้อจํากัด ดังน้ี 
  2.1 ข้อจํากัดในการเข้าสู่ตลาด การบริการข้ามพรมแดน (Mode 1) การบริโภคในต่างประเทศ 
(Mode 2) และการจัดต้ังสถานประกอบการ (Mode 3) เปิดเสรีโดยไม่มีข้อจํากัด 
  2.2 ข้อจํากัดด้านการประติบติัเย่ียงคนชาติ  การบริการข้ามพรมแดน (Mode 1)                     
1) การบริโภคในต่างประเทศ (Mode 2) และการจัดต้ังสถานประกอบการ (Mode 3)  เปิดเสรีโดยไม่มีข้อจํากัด  
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31. เรื่อง การย่ืนหนังสือให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล
ไทยและภูฏาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทย
และภูฏานต่อประเทศภาคีตามข้อ 12 ของความตกลงฯ เพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์  
 
32. เรื่อง ขออนุมัติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย  
  2. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งภาคีคู่สัญญาเพ่ือให้หนังสือสัญญามีผลบังใช้ต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า  
  1. ประเทศไทยเป็นภาคีกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) ซึ่งกรอบ
ความตกลงดังกล่าวมีพิธีสาร (Protocol) แนบท้าย 9 ฉบับ ซึ่งมีพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย รวมอยู่ด้วย โดยประเทศ
ไทยได้ลงนามในพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 และภายหลังการลงนาม ประเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะต้องดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว เพ่ือให้กรอบความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนลงนามครบทั้ง 10 ประเทศ ก่อนการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย แล้ว 8 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทยและมาเลเซีย 
  2. คค. มีกําหนดการให้สัตยาบันพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ในแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC Blueprint) และแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันภาคผนวก 1 
การขนส่งสินค้าอันตรายภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) แล้ว 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  
  3. สาระสําคัญของพิธีสาร 9 สินค้าอันตราย  
   3.1 พิธีสาร 9 สินค้าอันตราย เป็นส่วนเพ่ิมเติมส่วนหน่ึงของกรอบความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม  
   3.2 หลักการและสาระสําคัญ  
    1) ห้ามผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนทําการขนส่งสินค้าอันตราย เว้นแต่ได้มี
การออกใบอนุญาตเพ่ือทําการขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องของภาคีคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกผ่านแดน  
    2) การขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ให้ขอต่อคณะกรรมการประสานการขนส่งผ่าน
แดนแห่งชาติของภาคีคู่สัญญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
    3) เมื่อได้รับคําขอดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ
ของภาคีคู่สัญญาฝ่ายที่เก่ียวข้องประสานกับคณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติของภาคีคู่สัญญาฝ่ายที่
ถูกผ่านแดน  
    4) ใบอนุญาตใด ๆ ซึ่งไม่ได้ทําเป็นภาษาอังกฤษให้แนบคําแปลภาษาอังกฤษซึ่ง
รับรองโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    5) ให้ภาคีคู่สัญญาปรับใช้บทบัญญัติของกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตราย
ขององค์การสหประชาชาติ และความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของ
คณะกรรมการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (European Agreement Concerning the International 
Carriage of dangerous Goods by Road: ADR) โดยเฉพาะในเร่ืองการแบ่งประเภทและหมวดของสินค้าอันตราย 
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การบรรจุหีบห่อและฉลากสําหรับสินค้าอันตราย เครื่องหมายรถและวิธีบรรจุหีบห่อ เอกสารในการขนส่ง การ
ฝึกอบรม การป้องกันเพลิงไหม้และ/หรือระเบิด  
 
33. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-โมซัมบิก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-โมซัมบิก  
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการเพื่อให้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศระหว่างไทย-โมซัมบิก และแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ 
และบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวต่อไป   
  บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้  
 
ประเด็น สาระสําคัญ 
1. การจัดทําร่างความตกลงว่า
ด้วยบริการเดินอากาศ  

คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายจัดทําร่างความตกลงฯ เพ่ือใช้เป็นความตกลงฉบับ
แม่บทในความสัมพันธ์ด้านการบินระหว่างทั้งสองประเทศ  

2. ความจุความถ่ี  7 เที่ยวต่อสัปดาห์
3. สิทธิรับขนการจราจร อนุญาตให้สายการบินที่กําหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถใช้สิทธิรับขน

การจราจรเสรีภาพท่ี 3* และ 4** ได้อย่างเต็มที่ ตามเส้นทางบินที่ระบุของ
ตน ทั้งน้ี สายการบินที่ กําหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถใช้สิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ 5*** อย่างเต็มที่ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

4. การมีผลใช้บังคับ  มีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างกัน 
หมายเหตุ: *เสรีภาพที่ 3 (Third Freedom) คือ สิทธิที่ให้โดยรัฐหน่ึงแก่อีกรัฐหน่ึงในการขนลง ซึ่งการจราจรที่มาจาก
รัฐเจ้าของสายการบินในอาณาเขตของรัฐแรก  
     ** เสรีภาพที่ 4 (Fourth Freedom) คือ สิทธิที่ให้โดยรัฐหน่ึงแก่อีกรัฐหน่ึงในการขนขึ้น ซึ่งการเจรจาที่
มุ่งไปยังรัฐเจ้าของสายการบินในอาณาเขตของรัฐแรก  
     *** เสรีภาพท่ี 5 (Fifth Freedom) คือ สิทธิที่ให้โดยรัฐหน่ึงแก่อีกรัฐหน่ึงในการขนขึ้นและขนลง ซึ่ง
การจราจรที่มาจากหรือมุ่งไปยังรัฐที่สามในอาณาเขตของรัฐแรก  
 

แต่งต้ัง 
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายวิจิตต์ นิมิตวานิช ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  
  2. นายวิศว์  รัตนโชติ ผู้อํานวยการสํานักบํารุงทาง [ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา
ระดับสูง ) ]กรมทางหลวงชนบท  ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา                
(ด้านบํารุงรักษาทางและสะพาน) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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35. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางเยาวภา พงษ์สุวรรณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวีระศักด์ิ ศรินนภากร 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่ม
ภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางกรรณิการ์ นิวัตยะกุล 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเลย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลย สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่ม
งานอายุรกรรม โรงพยาบาลเลย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
38. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตมีความประสงค์ขอ
แต่งต้ัง นายโจอาคิม อามารัล (Mr. Joaquim Amaral) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน               
นายโชเอา เฟรตัส เด กามารา (Mr. João Freitas de Câmara) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
39. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมาลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมาลีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายนีย็องโกโร เย 
ซามาเก (Mr. Niankoro Yeah Samaké) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลี
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สืบแทน นายอุสมาเนอ ต็องดียา                
(Mr. OusmaneTandia) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
40. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลมาเลเซียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายโมฮัมมัด อาฟันดี            
บิน อาบู บาการ์ (Mr. Mohd Afandi bin Abu Bakar) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา โดยมี
เขตกงสุลครอบคลุม 14 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล และสุราษฎร์ธานี สืบแทน นายไฟซัลแอต มุฮัมมัด ไฟซัล บิน ราซาลี (Mr. Faizal @ 
MohdFaizal Bin Razali) ซึ่งครบวาระประจําการ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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41. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหาร
ระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับ
ต้น) ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับสูง)  
  2. นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับต้น) ดํารง
ตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับสูง)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากนักบริหารระดับ
ต้น เป็นนักบริหารระดับสูง  
 
42. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง                
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 
43. เรื่อง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 3 คน ดังน้ี 1. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 2. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรรมการ 3. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็น
ต้นไป และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน  
 
44. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดังน้ี 1. นายสุรชัย ดนัยต้ังตระกูล ประธานกรรมการ แทนนายเกริก 
วณิกกุล 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการอ่ืน แทนนางโชติกา สวนานนท์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2558 เป็นต้นไป และผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเข้าแทนน้ีอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  
 
45. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธสน.) จํานวน 
3 คน ดังน้ี 1. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) แทนนายนริศ ชัยสูตร 2. นายวิเชฐ 
ตันติวานิช กรรมการอื่น แทนนายอภิชัย บุญธีรวร 3. นายกําธร ตติยกวี กรรมการอื่นเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนและเป็นกรรมการเพ่ิมเติมอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว  
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46. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายขจรศักด์ิ พุทธานุภาพ เป็น
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพ่ิมเติม ตามนัยมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  
 
47. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จํานวน 5 คน ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชกําหนดการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังน้ี 1. พลอากาศเอก วิจิตร์  จิตร์ภักดี ผู้แทนกองทัพอากาศ 2. นายอภิชาต เพ็ญสุภา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์ 3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย                
4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง 5. นายกงกฤช หิรัญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
จัดการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการแต่งต้ัง
ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชกําหนดการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเร็วเพ่ือจะได้เร่งดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ต่อไป   
 
48. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
แทนนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนเดิม ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  
 
49. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายธีระพงษ์                
รอดประเสริฐ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคมเป็นต้นไป  
 
50. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการและปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
เสนอแต่งต้ัง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ิมเติม                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
 

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


