
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/9                         วันท่ี  6  มกราคม 2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
  2. อนุมัติให้ยกเลิกคณะทํางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี            
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  

สาระสําคัญของเรื่อง 
1. คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนด 

นโยบายและแนวทางเพ่ือการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ แต่ปรากฏว่าอํานาจหน้าที่บางส่วนของ พกค.  
มีความซ้ําซ้อนกับอํานาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ดังน้ัน เพ่ือให้มี 
ความชัดเจนและให้การดําเนินการต่าง ๆ สมควรปรับปรุงอํานาจหน้าที่และองค์ประกอบของ กนศ.   

2. นอกจากน้ี  คณะทํางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ ซึ่งมบีทบาทหลักในการ 
สนับสนุนการดําเนินงานของ กนศ. แต่มิได้มีสถานะเป็นอนุกรรมการภายใต้ กนศ. จึงจําเป็นต้องมีการยกเลิก
คณะทํางานดังกล่าว เพ่ือให้ กนศ. สามารถพิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ กนศ. ได้   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีรายละเอียดเก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ คือ การปรับปรุงองค์ประกอบของ กนศ. ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ กนศ. 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 11 เรือ่ง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

กับการดําเนนิโครงการสําคญัเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน  และการสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ ์/ กลุ่มเกษตรกรตาม
มาตรการสําคญัเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่1 กันยายน 2558  
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการตามมาตรการสําคญัเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง 

ความ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...

เศรษฐกิจ - สังคม 11 ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 558 ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับการดําเนินโครงการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและ
คนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุน
การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ต่างประเทศ 14 ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศ

โดยเทคโนโลยีฝนหลวง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                  วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 

 
  วันน้ี (5 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี              
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง 
    ประเทศ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนใน

   ระบบ พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการ
    รื้อถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  
    พ.ศ. ....  
 

สังคม – เศรษฐกิจ  
 
  8.  เรื่อง   การยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการทรัพย์สินที ่
    กระทรวงการคลังรับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
  9.  เรื่อง  การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
    เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
  10.  เรื่อง การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท 
    การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  11.  เรื่อง  ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ 
    ดําเนินโครงการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ 
    เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  และการสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองจักรกล 
    การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือ 
    ช่วยเหลือเกษตรกร 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

2 

ต่างประเทศ 
 
  12.   เรื่อง   ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความ 
    พร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for  
    Market Readiness : PMR) 
  13.   เรื่อง   การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการ 
    ต่างประเทศ ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2560 – 2569) 
  14.   เรื่อง   ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
    โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง 
  15.  เรื่อง  การขอเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 2  
    อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

แต่งต้ัง 
 
  16.  เรื่อง  การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมอืงอินส์บรุค สาธารณรัฐออสเตรีย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  17.  เรื่อง  รัฐบาลมอนเตเนโกรขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและขอแต่งต้ังกงสุล
    กิตติมศักด์ิมอนเตเนโกรประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  19.  เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน 
    วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ภาครัฐ)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  21.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  22.   เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  401/2558 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
    ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ 
    เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. อนุมัติให้ยกเลิกคณะทํางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี            
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  
  พณ. เสนอว่า  

1. ตามท่ีได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558  
กําหนดให้ คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทาง
เพ่ือการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์เพ่ือการส่งออก การนําเข้าปัจจัยการผลิตและ
สินค้าที่จําเป็นต่อการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการพัฒนาและขับเคล่ือนการค้า
ระหว่างประเทศ แต่ปรากฏว่าอํานาจหน้าที่บางส่วนของ พกค. มีความซ้ําซ้อนกับอํานาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   ดังน้ัน เพ่ือให้มีความชัดเจนและให้การดําเนินการต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
อํานาจหน้าที่ของ กนศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เกิดผลเสียหายการดําเนินนโนยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ ประกอบกับเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องมากย่ิงขึ้นและ
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับมิติทางสังคม วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน สมควร
ปรับปรุงอํานาจหน้าที่และองค์ประกอบของ กนศ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังกล่าว  

2. นอกจากน้ี  คณะทํางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ ซึ่งมีบทบาทหลักในการ 
สนับสนุนการดําเนินงานของ กนศ. แต่มิได้มีสถานะเป็นอนุกรรมการภายใต้ กนศ. จึงจําเป็นต้องมีการยกเลิก
คณะทํางานดังกล่าว เพ่ือให้ กนศ. สามารถพิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของ กนศ. ได้ ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  1. ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของ กนศ. เพ่ือให้ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับอํานาจหน้าที่ของ พกค.  

อํานาจหน้าที่เดิม อํานาจหน้าที่ใหม่ 
ข้อ 7  ให้ กนศ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
(2) พิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าทีในการ
เจรจาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาพ้ืนที่
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน แนวทางใน
การจัดต้ังเขตการค้าเสรี การพัฒนาการส่งออก 
 การค้าต่างตอบแทน รวมท้ังการค้าชายแดนและผ่าน
แดน  
 
 
(3) พิจารณากําหนดนโยบายการส่งเสริมการส่งออก และ

 
(2) พิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าทีในการ
เจรจาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาพ้ืนที่
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน แนวทางใน
การจัดต้ังเขตการค้าเสรี และการค้าต่างตอบแทน  
 
 
 
 
(3) ตัดออก
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นโยบายการจัดวางและการปรับเปล่ียนเพ่ิมลดบุคลากร 
รวมท้ัง หน่วยงานในการเจาะขยายตลาดในต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสามารถเจาะรุกขยายตลาดได้
ทันที 
 
  2. ปรับปรุงองค์ประกอบของ กนศ. ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อํานาจหน้าที่เดิม อํานาจหน้าที่ใหม่ 
 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า 
“คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” 
เรียกโดยย่อว่า “กนศ.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เ ป็ น ร อ งป ร ะ ธ านก ร รมก า ร    รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลัง   รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อม   รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่ ง เส ริมการลงทุน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสาม
คน เป็นกรรมการ  
 ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นเลขานุการ และให้
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
การค้าต่างประเทศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”  

 ข้อ 5  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า 
“คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” 
เรียกโดยย่อว่า “กนศ.” ประกอบด้วย 

1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
2. รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  รอง 

ประธานกรรมการ 
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ 
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

กรรมการ  
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรรมการ 
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ  
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

กรรมการ  
10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

กรรมการ 
11. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ กรรมการ 
12. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

กรรมการ   
13. ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน กรรมการ  
14. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการและ 

เลขานุการ 
15. ผู้ อํ านวยการสํ า นั ก ง านนโยบายและ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ค้ า  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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  กค.เสนอว่า  
1. ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Anti-Pafic Group  

on Money Laundering – APG)  ต้ังแต่ปี 2544 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยประเทศไทยมีกําหนดเข้ารับการประเมินรอบที่ 3 
ในรอบปี 2559 จําเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเพ่ิม
หลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตามที่เป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และกําหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่าน
แดน   รวมทั้งบทกําหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติน้ีให้เป็นการ
กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอํานาจในการตรวจค้น  ยึด หรืออายัด
สิ่งของดังกล่าวได้ ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ผ่านการ
ประเมินดังกล่าว 

2. ประเทศไทยจะต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เพ่ือจะได้จัดส่งรายงานให้ FATF ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 และพร้อมสําหรับการประเมินรอบถัดไปใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

พระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปลี่ยนพทุธศักราช 2485 

 มาตรา 3 กําหนดบทนิยาม “เงินตรา” “เงินตราต่างประเทศ” “ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” “ทองคํา” “หลักทรัพ

 มาตรา 4 กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงควบคุม จํากัด  หรือห้ามการปฏิบัติกิจการทั้งปวงเก่ียวกับการแลก
การอ่ืน ซึ่งมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาเก่ียวข้องไม่ว่าในรูปใดและให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงในข้อดังต่อไปน้ีด้วย  

(1) การซื้อ การขาย การให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศหรือ 
ทองคํา  

(2) การส่งเงินตรา ธนาคารบัตร ธนาณัติ  หลักทรัพย์ 
เงินตราต่างประเทศ หรือทองคําออกไปนอกประเทศ 

ฯลฯ 
 
 มาตรา 8 ทวิ กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งหรือนําเงินออกไปนอกหรือเข้ามาในปร
เงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ  หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศ
 การส่งหรือนํา หรือพยายามส่งหรือนํา หรือช่วยเหลือ หรือเก่ียวข้องด้วยประการใด ๆ ในการส่งหรือนําเงินตรา เงินต
ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยฝ่าฝืนหรือละเล
กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี  ไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธีใด ๆ  ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือนํา
ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย และให้นําบทกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอ
ศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การ
หรือการจับกุมผู้กระทําผิด การแสดงเท็จ  และการฟ้องร้องมาใช้บังคับแก่การกระทําดังกล่าวรวมท้ังบุคคลและสิ่งของที่เก่ียวข้อง
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... 
 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดให้มีสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา  มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําหน้าที่ 
ควบคุม ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา   

2. ให้สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬามีหน้าที่สําคัญในการกําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ 
ประกอบวิชาชีพบุคลากรการกีฬา  จัดทําหรือมอบหมายให้องค์กรทางกีฬาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพบุคลากรการกีฬา  และรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็น            
ผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรการกีฬา  

3. กําหนดประเภทสมาชิกบุคลากรการกีฬา  4 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  
สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักด์ิ  

4. กําหนดให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬามีหน้าที่สําคัญในการบริหารและดําเนิน 
กิจการสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬาตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา  กําหนด
แผนการส่งเสริมวิชาชีพบุคลากรการกีฬาให้เป็นที่สนใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และออกข้อบังคับว่าด้วยเร่ือง
ต่าง ๆ  

5. กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรการกีฬาอาจได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น  เข้าศึกษา 
อบรมเก่ียวกับวิชาชีพบุคลากรการกีฬาที่สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬาจัดขึ้น ได้รับทุนการศึกษา การค้นคว้า การ
ทดลอง การวิเคราะห์ และการวิจัยด้านกีฬา เป็นต้น  
 

6. กําหนดให้บุคลากรการกีฬาตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งจะขอรับใบอนุญาตต้อง 
ได้รับการรับรองจากองค์กรทางการกีฬา  

7. ห้ามบุคลากรการกีฬา เว้นแต่กรณีตามท่ีกําหนด ประกอบวิชาชีพบุคลากรการกีฬาหรือกระทํา 
ด้วยวิธีใด ๆ  ที่แสดงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพบุคลากรการกีฬาโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและ           
รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

8. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพบุคลากรการกีฬา 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 ปรากฏตามตาราง
เปรียบเทียบ ดังน้ี 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ 
พ.ศ. 2499 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มาตรา  7  เ พ่ือ ดํา เ นินการตามวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าวในมาตรา 6 ให้ อ.อ.ป. มีอํานาจรวมถึง 

ฯลฯ 
  (5) กู้ ยืมเงิน แต่ถ้าเป็นจํานวนเงินเกิน
กว่าคราวละ สามล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน 

ฯลฯ 

มาตรา 7 เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวในมาตรา 6 
ให้ อ.อ.ป. มีอํานาจรวมถึง 

ฯลฯ 
 (5) กู้ ยืมเงิน แต่ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินกว่าคราวละ  
ห้าสิบล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 

ฯลฯ
- มาตรา 4 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปน้ีเป็น (8) ของมาตรา 7  

แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
พ.ศ. 2499 
 “(8) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีก่อน” 

มาตรา 18 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังและถอด
ถอนผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการด้วยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา 18 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังและถอดถอน
ผู้อํานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 

มาตรา 20 ผู้ อํานวยการมีอํานาจและหน้าที่
ดังต่อไปน้ีด้วย คือ 
 (1) บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลื่อนขั้น
เ งินเดือน  ตัดเ งินเดือน  หรือลดขั้นเ งินเดือน 
ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและคนงาน 
ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ อ.อ.ป. แต่ถ้า
พนักงานเช่นว่าน้ันเป็นพนักงานช้ันที่ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ หรือช้ันหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้น
ตรงต่อผู้อํานวยการ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 

ฯลฯ 

มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 (10) แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
 “(1) บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่
พนักงานและคนงาน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ อ.อ.ป. 
แต่ถ้าพนักงานเช่นว่าน้ันเป็นพนักงานช้ันรองผู้อํานวยการ ที่
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงต่อ
ผู้อํานวยการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน” 

มาตรา 21 เมื่อผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ให้รองผู้ อํานวยการเป็นผู้
รักษาการแทน ถ้ารองผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติ

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน
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หน้าที่ได้ให้ผู้อํานวยการแต่งต้ังพนักงานผู้หน่ึงเป็น
รักษาการแทน ถ้ามิได้แต่งต้ังหรือไม่อาจแต่งต้ังได้
ให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้รักษาการแทน 
 ให้ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการมีอํานาจ
และหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ อํานวยการเว้นแต่
อํานาจและหน้าที่ ของผู้ อํ านวยการในฐานะ
กรรมการ 

 “มาตรา 21 เมื่อผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ด้วยเหตุใดเหตุผลหน่ึง ให้รองผู้อํานวยการเป็นผู้รักษาการแทน 
ถ้ารองผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้อํานวยการแต่งต้ัง
พนักงานผู้หน่ึงเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามิได้แต่งต้ังหรือไม่อาจ
แต่งต้ังได้ให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้รักษาการแทน 
 ให้รักษาการแทนผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
และหน้าที่อย่างเด่ียวกับผู้อํานวยการเว้นแต่อํานาจและหน้าที่
ของผู้อํานวยการในฐานะกรรมการ อ.อ.ป. 
 กรณีตําแหน่งผู้อํานวยการว่างลงและในระหว่างที่
มิ ไ ด้แต่ง ต้ังผู้ อํานวยการให้คณะกรรมการแต่ง ต้ังรอง
ผู้ อํานวยการเป็นผู้ รักษาการแทนผู้ อํานวยการถ้ารอง
ผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งต้ัง
พนักงานผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ 
 ให้ผู้รักษาการแทนผู้ อํานวยการตามวรรคสามมี
อํานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อํานวยการ” 

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
สําหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบ ส่งเงินสะสมสําหรับตนเอง
เข้ากองทุนสงเคราะห์ในอัตราร้อยละสามของเงินเดือนที่ได้รับแต่ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งพันสองร้อยบาท  
  2. ผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบรายใดได้ส่งเงินสะสมสําหรับ
ตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์เกินกว่าเดือนละหน่ึงพันสองร้อยบาท มาก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ผู้อํานวยการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษารายน้ันปรับลดการนําส่งเงินสะสมสําหรับตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์ไม่เกินเดือนละ
หน่ึงพันสองร้อยบาท นับต้ังแต่เดือนถัดไปที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ใน
กิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และ
หลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  พน. เสนอว่า ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกัน
ในการร้ือถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
เน่ืองจากปัจจุบันมีแปลงสัมปทานปิโตรเลียมที่ดําเนินการผลิตมากกว่า 30 ปี เช่น แปลงสัมปทานกลุ่มเอราวัณ แปลง
สัมปทานกลุ่มบงกช และแปลงสัมปทานกลุ่มสิริกิต์ิ เป็นต้น ซึ่งแปลงสัมปทานเหล่าน้ีกําลังจะสิ้นสุดอายุสัมปทานในอีก 
5-6 ปีข้างหน้า จึงจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมการ เรื่อง การรื้อถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมอันมีอยู่จํานวน
มากในแปลงสัมปทานเหล่าน้ัน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดคํานิยาม “การร้ือถอน” “กิจกรรมการรื้อถอน” “สิ่งติดต้ัง” “หลุม” “ปริมาณสํารอง
ปิโตรเลียม” และ “หลักประกัน”  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

11 

  2. กําหนดให้กรณีที่ต้องมีการร้ือถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ผู้รบัสัมปทานมีหน้าที่
รับผิดชอบในการร้ือถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมและการวางหลักประกันสิ่งติดต้ังน้ันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
  3. กําหนดรายการแผนงานการร้ือถอนเบ้ืองต้น แผนงานการร้ือถอนโดยละเอียด และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนตามท่ีกําหนดท้ายกฎกระทรวงนี้  
  4. กําหนดให้ผูร้ับสัมปทานมหีน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการร้ือถอน 
ประกอบด้วยรายงานและแผนตามที่กําหนด  
  5. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ผู้รับสัมปทานย่ืนแผนงานการรื้อถอน ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน รายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการร้ือถอน และรายงานการพิจารณาวิธีการร้ือถอน
สิ่งติดต้ัง  
  6. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับกิจกรรมการร้ือถอน และการดําเนินงานภายหลัง
กิจกรรมการรื้อถอน  
  7. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการวางหลักประกัน ตลอดจนการเก็บรักษา การ
เบิกจ่าย และการคืนหลักประกัน  
  8. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขระยะเวลาในการย่ืนเอกสารเก่ียวกับแผนงานการร้ือถอนเบ้ืองต้น
และประมาณการค่าใช้จ่าย รายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมฯ ในการดําเนินการร้ือถอนสําหรับผู้รับสัมปทานซึ่ง
ได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ และผู้รับสัมปทานซึ่งเหลือระยะเวลาผลิต
ปิโตรเลียมน้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และ
จัดการให้การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน เพ่ือคุ้มครองความ
ปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  2. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และต้อง
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดินเก็บไว้เพ่ือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเรียกตรวจสอบ
ได้ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
  3. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งประกอบกิจการโรงงานอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดินครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานต้ังอยู่ ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและนํ้าใต้ดินครั้งแรก  
  4. กําหนดให้การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน ต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ  
 

สังคม – เศรษฐกิจ  
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8. เรื่อง  การยกเว้นภาษีและลดหย่อนคา่ธรรมเนียมในการบริหารจัดการทรัพย์สนิที่กระทรวงการคลงัรับโอนจาก
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ หน้ีสนิ และทรัพย์สนิที่ได้รับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และ 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนด 
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบในหลักการ  
   1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินสําหรับกรณีกระทรวงการคลังบริหารจัดการทรัพย์สินของ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดสําหรับกรณีกระทรวงการคลังบริหารจัดการทรัพย์สินของ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
  รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎหมาย 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยก 
เว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้กิจการของ กค. เฉพาะการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์น้ัน
ให้แก่บุคคลอ่ืน  ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณี กค. บริหารจัดการทรัพย์สินของ บสท. ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง  สําหรับกรณีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ กค. รับโอนหรือรับโอนสิทธิการ
รับจํานองมาจาก บสท. แล้ว กค. โอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวหรือการจํานองหรือโอนสิทธิการรับจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้อ่ืน  

3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมการเป็นพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  สําหรับกรณี กค. บริหารจัดการทรัพย์สินของ บสท. ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอาคารชุด
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง สําหรับกรณีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ กค. รับโอนหรือรับโอนสิทธิการรับจํานองมาจาก 
บสท. แล้ว กค. โอนห้องชุดดังกล่าวหรือการจํานองหรือโอนสิทธิการรับจํานองห้องชุดดังกล่าวให้แก่ผู้อ่ืน 
 
9. เรื่อง การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
            2. อนุมัติหลักการในการสนับสนุนอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม จํานวน 12 อัตรา และงบประมาณ
ในส่วนที่เก่ียวข้องให้แก่กรมบัญชีกลาง สําหรับการปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือให้ส่วนราชการเจ้าของวงเงินทดรองราชการเบิกหักผลักส่งชดใช้เงินทดรองราชการ 
โดยให้กรมบัญชีกลางประสานกับสํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ. ต่อไป 
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            3. อนุมัติหลักการในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 5,200,000 
บาท 
            สาระสําคัญของร่างระเบียบ ฯ 
            1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ภัยพิบัติ” โดยเพ่ิมเติม “ภัยที่เกิดจากโรคระบาดในมนุษย์” ให้เป็นส่วน
หน่ึงในบทนิยามดังกล่าว 
            2. กําหนดเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ ในกรณีส่วน
ราชการใช้จ่ายวงเงินทดรองราชการในอํานาจของตนเอง และกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไม่มีวงเงิน
ทดรองราชการได้รับการร้องขอให้ ช่วยเหลือหรือถูกสั่ งการให้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงกรณี
กระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานในสังกัด หรือสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะ
ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ 
           3. กําหนดในเรื่องระยะเวลาการส่งรายงานการจ่ายเงิน โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานให้แก่คณะ
ผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง 
แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
            4. กําหนดเกี่ยวกับกรณีที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน และได้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน 
            5. กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมี
อํานาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการแต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  
10. เรื่องการลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติให้การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีแรกของการเปิดดําเนินการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีภาษี พ.ศ. 2550 – 2554 เป็นไปตามกรอบ
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การเสียภาษีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2557 ที่ตกลงให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ อปท.
เหมาจ่ายปีละ 30 ล้านบาท โดยอาศัยอํานาจตามนัยมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
            2. อนุมัติลดหย่อนรายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท การบินไทยฯ 
ปีภาษี พ.ศ.2550 – 2551 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ คิดเป็นค่ารายปีจํานวนเงิน 105,182,267.44 บาท 
(คํานวณจากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจํานวน 13,147,783.43 บาท) โดยอาศัยอํานาจตามนัยมาตรา 31 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 
            3. ให้การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินสําหรับอาคารทั้ง 5 กิจกรรมของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ต้ังแต่ปีภาษี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เป็นไปตามที่ข้อกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินกําหนด 
 
11. เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิโครงการสําคัญ
เร่งด่วนเพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  และการสนับสนุนการ
จัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคญัเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

14 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2558 ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  และการสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ / กลุ่ม
เกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้แลว้เสร็จ  จากเดิม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  
 

ต่างประเทศ 
 
12.  เรื่อง  ขอ้ตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรยีมความพร้อมด้านกลไกตลาด
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) 
 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) 
 2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือมอบอํานาจเต็มให้กระทรวงการคลัง โดย
นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน เป็นผู้ลงนามในร่าง
หนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
 สาระสาํคญัของเร่ือง 
 กระทรวงการคลัง รายงานว่า 
 1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เห็นว่ากลไกตลาดจะเป็นกลไกที่
สําคัญในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกจึงได้หารือกับธนาคารโลกเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางในการ
ดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนําไปสู่การลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนอย่างย่ังยืนในอนาคต ทั้งน้ี อบก. ได้ร่วมจัดทําร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และธนาคารโลก โดย อบก. จะเป็นหน่วยงานบริหารโครงการ (Executing Agency) 
และหน่วยงานดําเนินโครงการ (Implementing Agency) 
 2. โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินสนับสนุนในการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากลไกตลาด
ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก โดยจะติดตามข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมการใช้พลังงานของเทศบาลและชุมชนตัวอย่าง รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและ
นําไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายประหยัดพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 
 3. ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการดังกล่าว คือการมีกลไกตลาดสําหรับก๊าซเรือนกระจก โดย
ดําเนินการผ่าน 2 กลไก ได้แก่ 1) Energy Performance Certificate Scheme (EPC) เป็นแผนงานส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม และ 2) Low Carbon City Program (LCC) เป็น
การดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับเทศบาลและชุมชนเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า โดยทั้ง 2 กลไกจะมีการออก
ใบรับรองปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงและตํ่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจและนําไปสู่
กระบวนการกําหนดราคา และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไป ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 อบก. มีหนังสือ
แจ้งกระทรวงการคลังไม่ขัดข้องในร่างหนังสือข้อตกลง (Grant Agreement) และยืนยันการขอรับความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าจากธนาคารโลก 
 โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวมีวงเงินทั้งสิ้น 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินจากกองทุน Multi-
Donor Trust Fund โดยธนาคารโลกเป็นผู้บริหารจัดการ ทั้งน้ี การเบิกจ่ายเงินจะไม่สามารถทําได้สําหรับรายการที่
เกิดขึ้นก่อนวันที่มีการลงนามในร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ โดยระยะเวลาเบิกจ่ายสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
 สาระสําคัญของร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขมาตรฐาน
ของการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของธนาคารโลก (Standard Conditions) ซึ่งหน่วยงานดําเนินโครงการได้
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พิจารณาขอบเขตในการดําเนินกิจกรรมแล้วว่าอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์ที่จะสามารถดําเนินการ
ได้ อย่างไรก็ตาม ใน Article V Section 5.03 ได้กําหนดเง่ือนไขว่า หากเกิดกรณีพิพาทท่ีคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ให้มีการจัดต้ังคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือเป็นผู้พิจารณาระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของธนาคารโลกที่ใช้บังคับกับทุกประเทศ แต่เน่ืองจากธนาคารโลกเป็นหน่วยงานประเภทองค์การระหว่าง
ประเทศ การลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในกรณีน้ีจึงไม่ได้เป็นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐทํากับเอกชนและ   
ไม่เข้าเง่ือนไขที่จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการใช้อนุญาโตตุลาการ 
 
13.  เรื่อง  การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 4 
(ปีงบประมาณ 2560 – 2569) 
 คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
 1. อนุมัติการดําเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะที่ 4 เป็นระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2569) รวมจํานวน 30 ทุน 
 2. อนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ประมาณ 330 ล้านบาท (หรือประมาณ 6 ล้านปอนด์ คิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์ 1 ปอนด์ เท่ากับ 55 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558) โดยให้ต้ังงบประมาณและ
รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความจําเป็นและความเหมาะสม ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลทําให้วงเงินบาทเพ่ิมขึ้นเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ข้างต้น โดยวงเงินสกุล
ต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลง ให้กระทรวงการต่างประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ในกรณีดังกล่าวได้ 
 
14.  เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดย
เทคโนโลยีฝนหลวง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคม รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน  ว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง 
 2. เห็นชอบให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานบริหาร
โครงการ (Executive Agency) รับผิดชอบในการจัดต้ังงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
 3. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจใน
ประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
 4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจลง
นามในบันทึกความเข้าใจฯ 
 5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้มี
อํานาจลงนาม 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดกรอบการทํางานร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เช่น ขอบเขตความร่วมมือ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่ียวชาญ เอกสิทธ์ิการยกเว้นและสิทธิ
ประโยชน์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ การระงับข้อพิพาท และการแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลต้ังแต่วันที่ลงนาม จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน และบันทึกความเข้าใจฯ จะลงนามในต้นฉบับ 3 ชุด ในภาษาไทย ภาษาอารบิก และ
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ภาษาอังกฤษ โดยทุกฉบับมีความถูกต้องเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างในการตีความ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษ
เป็นสําคัญ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ จะช่วยเผยแพร่พระ
เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับรัฐบาลและ
ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีในการเพ่ิมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมที่ได้ระหว่างหรือหลังจาก
ปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจฯ นอกจากน้ีการดําเนินการตามความร่วมมือน้ีจะเป็นช่องทางให้ไทยได้ขยาย
ความสัมพันธ์กับประเทศในแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าและตลาดใหม่ของ
ภาคธุรกิจไทย สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการกําหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศทั้งสองในโครงการการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง โดยกําหนดรายละเอียดของโครงการฯ 
และแบ่งความรับผิดชอบของภาคีแต่ละฝ่าย ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ           
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ในแง่การจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้จัดทําขึ้นในระดับรัฐบาลโดยมีรูปแบบ
และถ้อยคําที่แสดงเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศแก่คู่กรณี จึงเป็นสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม 
 
15. เรื่อง การขอเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเมย แห่งที่ 2 อําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพ่ือดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 2 
ระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้ ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย กับบ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียว
วดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหร่ียง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   
  2. มอบให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทําเง่ือนไข ข้อกําหนด 
และการควบคุมดูแล เพ่ือให้การดําเนินการมีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคง   
  3. การดําเนินการใด ๆ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความมั่นคง โดย
ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 อย่าง
เคร่งครัด ทั้งน้ี เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเง่ือนไขที่ได้กําหนดแล้ว จะต้องปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวทันที  
 

แต่งต้ัง 
16. เรื่อง การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองอินสบ์รุค สาธารณรัฐออสเตรีย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายครสิท็อฟ สวาร็อฟสกี 
(Mr. Christoph Swarovski)เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองอินส์บรุค สาธารณรัฐออสเตรีย  
17. เรื่อง รัฐบาลมอนเตเนโกรขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ             
มอนเตเนโกรประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลมอนเตเนโกรมีความประสงค์ขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
มอนเตเนโกรประจําประเทศไทย และแต่งต้ัง นางสาววิชุดา รัตนเพียร ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิมอนเตเนโกร
ประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแลว้ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายสาโรจน์ ธนสันติ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา           
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิล ี 
  2. นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย               
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
19. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ (ภาครัฐ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง             
นายกําพล ศรธนะรัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์         
ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ภาครัฐ) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง             
นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ            
แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายกอบศักด์ิ                
ภูตระกูล เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
22.  เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  401/2558 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  401/2558 เรื่อง มอบหมายให้          
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้า
มนุษย์  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์             
พ.ศ. 2558 จึงมีคําสั่งมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานกรรมการใน
คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  

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


