
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/688                         วันท่ี   8  ตุลาคม  2558 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมี 
เรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับเมล็ดถ่ัวลิสง :  

ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
สําหรับเมล็ดถัว่ลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็น
มาตรฐานบังคับ โดยกําหนดปริมาณและมาตรฐานในการควบคุมสารอะฟาทอกซินเฉพาะเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่
นํามาใช้เป็นอาหาร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 7 เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาลม์น้ํามัน 
แห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ โดย
เพ่ิมเติมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบ่ีและประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดชุมพร เป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็น 

กรณีพิเศษ   
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  

เสนอ กําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
 

1.กําหนด... 
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                   1. กําหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็น
วันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ รวมจํานวน 2 วัน เพ่ือให้มีวันหยุดต่อเน่ือง จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจ 4 ปี ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
                   2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รฐัวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคลอ้งกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
                   3. ในกรณหีน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการ
สําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลกิหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

วาระที่ 16 เรือ่ง สถานการณ์น้ําและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้ปี 2558/59 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
1. เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง                 

ปี 2558/59  
2. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยให ้

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการสํารวจความต้องการและจัดทําแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน  และรวบรวมส่งให้คณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤต
ภัยแล้ง ปี 2558/59 เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือต่อไป  
  โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  วัตถุประสงค์  
  1)  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุน
และสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง  
  2)  ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน 
  เป้าหมาย  
  1) พ้ืนที่วิกฤตภัยแล้ง (พ้ืนทีท่ี่หากมีการใช้นํ้าไม่เป็นไปตามแผน จะเกิดผลกระทบต่อการใช้นํ้า
ของภาคส่วนอ่ืน)  คือ พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ 
กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมทุรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สโุขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุตรดิตถ์  
มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 330,000 ครัวเรือน  
   2) พ้ืนที่ภัยแล้งทั่วไป 55 จังหวัด 
  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559  มี 8 มาตรการ 
45 โครงการ ดังน้ี  
  1. มาตรการสง่เสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลติ เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน  
  2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชําระหน้ีที่เกษตรกรมีภาระหน้ีกับสถาบันการเงิน  
  3. มาตรการจ้างงานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  
      3.1 การจ้างงานภายใต้โครงการของกรมชลประทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย  1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน  
 

พ.ศ.2558... 
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พ.ศ.2558  2) งานจัดการนํ้าชลประทาน 3) งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า/ก่อสร้างแหล่งนํ้าพร้อมระบบ
ส่งนํ้าในพ้ืนที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  4) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  
     3.2 การจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะฝีมือ ประกอบด้วย 1) โครงการจ้างงาน
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมอืเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยกระทรวงแรงงาน  2) โครงการจ้างงาน
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยกระทรวงมหาดไทย 
  4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง  
     การจัดทําแผนชุมชน  โครงการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59  
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และรวบรวมส่งให้คณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาวิฤกตภัยแล้งปี 2558/59 เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป 
  5. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้า    
  6. มาตรการเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน 
     6.1 การปฏิบัติการฝนหลวง ประกอบด้วย 1) โครงการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ 
ด้านการบิน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2)  โครงการพระราชดําริฝนหลวง โดยกระทรวงกลาโหม 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     6.2 การสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดทําโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการ
ตนเองทางด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน  
      6.3 การพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1)  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  
2) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค 3) โครงการพัฒนา 
แหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 4) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล 
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน 
     6.4 การสนับสนุนนํ้าในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย 
1)  การจัดหานํ้ากินนํ้าใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 2)  การขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล 3)  โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ระยะเร่งด่วน 
  7. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  8. มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
     1) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยกระทรวงมหาดไทย  
     2) แผนสินเช่ือสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่ละไม่เกิน  
1 ล้านบาท ระยะเวลาชําระหน้ีไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ให้วิสาหกิจชุมชน โดยชําระหน้ีไม่เกิน 12 เดือน และหากเป็นการลงทุน มีระยะเวลาชําระหน้ีไม่เกิน 5 ปี  
โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
     3) การบริการข้อมูลและบริการภาครัฐผา่นศูนย์กลางแอปพลิเคช่ันภาครัฐ ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลสถานการณ์นํ้าผ่านศูนย์กลางแอฟพลเิคช่ัน โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     4) การกําหนดแนวทางการจัดสรรนํ้าแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่ขาดแคลนนํ้าภาค
ตะวันออก โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     5) ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
 

6) การ... 
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   6) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร  
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 18 เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย 

เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีการเจรจาสําหรับเป็นกรอบการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 
  2. อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที ่12 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2558               
(รวมวันเดินทาง) ดังน้ี รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 2 คน ผู้แทน
กรมชลประทาน 1 คน ผูแ้ทนกรมป่าไม้ 2 คน ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ 1 คน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 20 เรือ่ง การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน 
สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health 
and Zoonoses: ACCAHZ) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์  

และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: 
ACCAHZ) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความ
ตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN 
Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) ทั้งน้ี หากมกีารปรับปรุงแก้ไขร่าง
ความตกลงดังกล่าวในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคญัและไม่ขัดต่อประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอความตกลงในเรื่องน้ี และร่างพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับสถานะนิติบุคคล ACCAHZ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ต่อไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  
ให้แก่ผู้ลงนามตามข้อ 2  
  กษ. เสนอว่า 
  1. กษ. โดยกรมปศุสัตว์ ผูแ้ทนรัฐสมาชิกอาเซียน และผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน  
ได้ร่วมกันยกร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน (Draft Establishment Agreement of ASEAN Coordinating Centre for Animal Health 
and Zoonoses) โดยวัตถุประสงค์หลักของ ACCAHZ ต้ังขึ้นเพ่ือจัดต้ังและดูแลกลไกระดับภูมิภาคซึ่งช่วยให้ 
 

ความร่วม... 
 



 5
 
ความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนง่ายขึ้น รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียน องค์กรนานาชาติ
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในการป้องกัน 
ควบคุม และระงับการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนข้ามแดนภายในภูมิภาค 
  2. ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 37 (The 37th meeting 
of ASEAN Ministerial of Agricultural and Forestry) ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ได้เห็นชอบร่างสุดท้ายของความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์ 
และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: 
ACCAHZ) และที่ประชุมเห็นพ้องให้ลงนามแบบ ad-referendum ทั้งน้ี ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของ
มาเลเซียที่ได้เสนอให้มีการจัดพิธีการลงนามความตกลงดังกล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน  
ครั้งที่ 27 (The 27th ASEAN Summit) ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 21 เรือ่ง ขออนุมัติการจัดทําพิธสีารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 ระหว่างสํานกังาน 
ความร่วมมือในการพฒันาแห่งประเทศนอร์เวย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
ดังน้ี 
                   1. อนุมัติการจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 ระหว่างสํานักงานความร่วมมือในการ
พัฒนาแห่งประเทศนอร์เวย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว ตามร่างที่ 
กษ. เสนอ 
                   2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างพิธีสารในประเด็นที่ไม่ใช่
หลักการสําคญั ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กษ. และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
                   3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 
                   4. อนุมัติให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้อธิบดีกรมประมงในการลง
นามในพิธีสารฯ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 25 เรือ่ง ขออนุมัติการจัดทําพิธสีารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 ระหว่างสํานกังาน 
ความร่วมมือในการพฒันาแห่งประเทศนอร์เวย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ 
หน่วยงาน National Food Authority (NFA) รัฐบาลฟิลปิปินส์ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง พณ.รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)                
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับคําสั่งประธานกรรมการ นบข.ที่เห็นชอบให้กรมการคา้ต่างประเทศเข้าร่วมการ
ประมูลเสนอราคาขายขา้วตามท่ีรัฐบาลฟิลปิปินส์โดยหน่วยงาน NFA ได้มีหนังสือเชิญรัฐบาลไทยเข้าร่วมการ
ประมูลเสนอราคาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) เป็นข้าวขาว 25% Max ฤดูกาลผลิตใหม่ ปริมาณ 
750,000 ตัน และมีกําหนดการย่ืนซองเสนอราคาวันที่ 17 กันยายน 2558 
  2. กรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมการย่ืนซองเสนอราคาขายข้าวดังกล่าวในปริมาณรวม 
300,000 ตัน โดยการย่ืนซองเสนอราคาขายข้าวมีประเทศเวียดนามเข้าร่วมการย่ืนซองประมูลด้วย ซึ่งผล 
 

การประมูล... 
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การประมูลปรากฏว่าประเทศไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% Max ปริมาณ 300,000 ตัน ในราคาตันละ 
426.60 ดอลลาร์สหรัฐ รวมมลูค่า 127,980,000 ดอลลารส์หรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,536.89 ล้านบาท) 
(1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.45 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 กันยายน 2558) 
  3. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 รองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
รับคําสั่งประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับ NFA 
ตามปริมาณและราคาที่ชนะการประมูลและเห็นชอบการวางหนังสือค้ําประกันสัญญาร้อยละ 5 ของมูลค่าตาม
สัญญาตามเง่ือนไขที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กําหนด 
  4. การขายข้าวดังกล่าวเป็นการดําเนินการระบายข้าวเพ่ือส่งออกต่างประเทศซึ่งเป็นวิธีการ
ระบายข้าววิธีหน่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐของ นบข.เป็นการช่วยสนับสนุนการส่งออก
ข้าวไทย รักษาส่วนแบ่งตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และช่วยให้มีคําสั่งซื้อรองรับข้าวฤดูกาล
ผลิตใหม่ที่กําลงัออกสู่ตลาดช่วยรักษาระดับราคาข้าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านการแต่งตั้ง 
วาระที่ 28 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

นายสุรสิทธ์ิ อินทรประชา ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสํารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธา
เช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสํารวจและหรือออกแบบ) 
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
ซึ่งเป็นวันที่มีคณุสมบัติครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 38 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในกรณีที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 53 การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายวิมล จนัทรโรทัย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
อธิบดีกรมประมง  
 

2.นางบริสุทธ์ิ... 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับเมล็ดถ่ัวลิสง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
7 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 9 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมเป็น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรณีพิเศษ โดย สํานักบริหารกลาง

16 สถานการณ์น้ําและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

ต่างประเทศ 18 กรอบการเจรจาของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย สมัยท่ี 12

20 การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN 
Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)

21 ขออนุมัติการจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับท่ี 2 ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งประเทศนอร์เวย์กับ 
กรมประมงแห่งประเทศไทย

25 การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 28 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

38 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
53 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                      วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 
 
  วันน้ี (6 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ             
    ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสําหรับค่าบริการในสนามบิน 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนด 
    ปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามัน 
    แห่งชาติ (ฉบับที่ ..)   พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  9.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 
  10.  เรื่อง  ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
    การเกษตร 
  11.  เรื่อง   การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
    การเงิน เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย  FIDF 1 และ FIDF 3  
  12.  เรื่อง   การขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมสหพันธ์ 
    โอลิมปิกแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 (ANOC General Assembly 2014)  
  13.   เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 
 14.   เรื่อง  มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินส่วนแบ่งกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ 
    คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางกรณี 
 15.   เรื่อง   นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2559 – 2564) 
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  16.  เรื่อง  สถานการณ์นํ้าและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 
    ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมคณะมนตรี 
    ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th  ASEAN Socio –  
    Cultural Community Council Meeting : ASCC) 
  18.  เรื่อง  กรอบการเจรจาของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วม 
    การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
    สมัยที่ 12 
  19.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 33 และ           
    การประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  20.  เรื่อง  การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพ
    สัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for  
    Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 
  21.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 ระหว่างสํานักงานความ 
    ร่วมมือในการพัฒนาแห่งประเทศนอร์เวย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย 
  22.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ
    การจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) 
  23.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – พิลิปปินส์ 
  24.  เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่าง
    ประเทศ (International Network for Bamboo and Rattan – INBAR) 
  25.  เรื่อง  การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์ 
  26.  เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
    แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี
    อากรระหว่างประเทศและการดําเนินการตาม FATCA  
  27.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
    เอเปค ครั้งที่ 9 
 

แต่งตั้ง 
 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  30.  เรื่อง  การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจํา 
    ประเทศไทย  (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  31.  เรื่อง  รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวง
    การต่างประเทศ)  
  32.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการ  
    ต่างประเทศ)  

 34.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
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  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    บริหารกองทุนพลังงาน 

  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ 

  37.  เรื่อง  มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย์ 

  38.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

  39.  เรื่อง  การรักษาราชการแทน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม) 
  40.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 

  41.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  42.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
    (กระทรวงพลังงาน) 
  43.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  44.  เรื่อง  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
    และสังคมแห่งชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  45.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  46.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  47.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  48.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  49.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  50.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ 
    กระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)  
  51.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
  52.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ 
    ประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ทรงคุณวุฒิ)  
  53.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์)  
  54.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  55.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  56.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  57.  เรื่อง  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่                       
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องทีท่ั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  1. กําหนดบทนิยาม คําว่า “โรงงานทุกประเภทหรอืชนิด” “โรงงานนํ้าตาล” 
  2. กําหนดการต้ังโรงงานทุกประเภทหรือชนิดที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบโดยตรงในการผลิต ให้กระทําได้
เมื่อโรงงานท่ีจะต้ังน้ัน 
   2.1 มรีะยะห่างจากเขตโรงงานนํ้าตาลที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร             
โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง 
   2.2 กรณีระยะห่างตามข้อ 2.1 น้อยกว่า 50 กิโลเมตร ต้องมีการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ                 
ในปริมาณไม่เกินกําลังการผลิต 300 ตันต่อวัน 
   2.3 กําหนดเง่ือนไขการพิจารณาของผู้อนุญาตให้ต้ังโรงงาน ผู้ที่จะขอต้ังโรงงานต้องมี
หลักฐานการรับรองว่าการต้ังโรงงานอยู่ในเกณฑ์ตามท่ีกําหนดจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
   2.4 กําหนดให้คําขอต้ังโรงงานฯ ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับแต่ยังพิจารณา             
ไม่แล้วเสร็จ ให้นําหลักเกณฑ์ตามประกาศน้ีมาใช้บังคับการพิจารณาอนุญาตให้ต้ังโรงงาน 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบาํนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา               
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  เพ่ิมความเป็นวรรคสามในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 ดังน้ี 
 

พระราชบญัญติับําเหน็จบาํนาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 

ร่างพระราชบญัญัติบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 

มาตรา 4 ให้มกีองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานครขึ้น เพ่ือจ่ายบําเหน็จบํานาญ
ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้
กรุงเทพมหานครหักเงินงบประมาณรายได้ประจําปี
สมทบเข้าเป็นกองทุนในอัตราซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยจะได้กําหนดโดยกฎกระทรวง
ไม่เกินร้อยละสาม และต้ังประเภทเงินน้ีไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรุงเทพมหานคร 
   งบประมาณรายได้ประจําปี ซึ่งคํานวณหักสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร มใิห้นํางบประมาณรายได้
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรอืเงิน
อุดหนุนมารวมด้วย  

   มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516  
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“หากในปีใดเงินงบประมาณรายได้ประจําปีที่
กรุงเทพมหานครหักสมทบเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสําหรับ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้
กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในปีน้ันได้เท่าที่เกิดขึ้นจริง” 
มาตรา 4 ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี

 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์                
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา              
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  คค. เสนอว่า เน่ืองจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
รถยนต์  (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2557 กําหนดให้การใช้รถที่มผีูนํ้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในกิจการใดโดยเฉพาะเป็น
การช่ัวคราว รถที่ใช้เพ่ือการทดสอบต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้รถ และ
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายแสดงการใช้รถ รวมถึงได้มีการแก้ไขอายุใบอนุญาตขับรถชนิดช่ัวคราวจากหน่ึงปีเป็นสองปี 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546 เพ่ือเพ่ิมเติม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเคร่ืองหมายแสดงการใช้รถ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้รถดังกล่าว และปรบัปรุง
ค่าธรรมเนียมบางรายการให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมเครื่องหมายแสดงการใช้รถและค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้รถ 
โดยให้มีอัตราค่าธรรมเนียมใช้ในการจัดเก็บกรณีนํารถทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย ดังน้ี 
 

ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม 
เครื่องหมายแสดงการใช้รถ 

- รถยนต์ 
- รถจักรยานยนต์ 

 

แผ่นละ 500 บาท 
แผ่นละ 200 บาท 

รถที่มีผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในกิจการใด
โดยเฉพาะเป็นการช่ัวคราว 

- กรณีเพ่ือการท่องเที่ยว 
- กรณีอ่ืน 

 
ครั้งละ 500 บาท 
ครั้งละ 2,000 บาท

รถที่ใช้เพ่ือการทดสอบ 
1. รถทดสอบก่อนผลิต 

-รถยนต์ 
-รถจักรยานยนต์ 

     2.   รถทดสอบคุณภาพ 
          -รถยนต์ 
 

 
ครั้งละ 2,000 บาท 
ครั้งละ 1,000 บาท 
 
ครั้งละ 5,000 บาท 

 
  2. แก้ไขค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลช่ัวคราวชนิดต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเท่าของ
ค่าธรรมเนียมเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายอายุในอนุญาตขับรถชนิดช่ัวคราวจาก 1 ปีเป็น 2 ปี 
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ประเภทใบอนญุาต อัตราคา่ธรรมเนียมเก่า 

ฉบับ/บาท 
อัตราคา่ธรรมเนียมใหม่ 

ฉบับ/บาท 
     ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วน
บุคคลช่ัวคราว 
     ใบอนญุาตขับรถยนต์สามล้อ
ส่วนบุคคลช่ัวคราว 
     ใบอนญุาตขับรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลช่ัวคราว 

100
 

50 
 

50 

200 
 

100 
 

100 

 
  3. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   กค. เสนอว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช และเผยแพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็น             
ที่รู้จักของประชาชน ทั้งน้ี กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเน่ืองในโอกาส
ดังกล่าวตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว 
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
   กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนิด ราคา โลหะ อัตรา
เน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลกัษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาย่ีสิบบาทหน่ึงชนิด (จํานวนผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ) 
 
5. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสาํหรับค่าบริการในสนามบนิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสาํหรับ
ค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  และใหส้ง่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  คค.เสนอว่า  

1. เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสําหรับคา่บริการในสนามบิน  
พ.ศ. 2554 ได้กําหนดเก่ียวกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน 
ใบรับรองแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนเพ่ิมเติมของอากาศยาน ใบอนุญาตผลิตอากาศ
ยาน ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการช่ัวคราว ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ใบอนุญาตผลิต
ช้ินส่วนรบัรองคุณภาพ ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ และใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและมีอัตราสูงเกินควร ประกอบกับใบรับรองและใบอนุญาตบางประเภทไม่มีการจําแนกขนาด
อากาศยานตามมวลว่ิงขึ้นสูงสุด ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ขอใบอนญุาตและใบรับรอง สมควรกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเสียใหมใ่ห้มีความเหมาะสมและมีความ เป็นธรรมมากข้ึน  
  2. นอกจากน้ี  การดําเนินการรับรองการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods) เป็นข้อบกพร่องที่มี
นัยสําคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern: SSC) จากผลการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ในโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight 
Audit Program : USOAP) ที่จําเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน 
ใบรับรองแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนเพ่ิมเติมของอากาศยาน ใบอนุญาตผลิต
อากาศยาน ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการช่ัวคราว ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
ใบอนุญาตผลติช้ินส่วนรับรองคุณภาพ ใบอนุญาตผลิตบรภัิณฑ์ และใบรบัรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ดังน้ี  
 
อัตราคา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนด
อัตรา ค่าธรรมเนียมและอัตราขัน้สูงสําหรบั

ค่าบริการในสนามบนิ พ.ศ. 2554 

อัตราคา่ธรรมเนียมตามรา่งกฎกระทรวงท่ี คค. เสนอ 

(1) ใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไป
กับอากาศยาน  ฉบับละ  10,000 บาท  
 

(1) ใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับ              
อากาศยาน  
 (ก) กรณีมีอายุใบอนุญาตเฉพาะในเที่ยวบินน้ัน ฉบับละ   
100  บาท 

(ข)  กรณีมีอายุใบอนุญาต 1 ปี  ฉบับละ  10,000 บาท
(5) ใบรับรองแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศ
ยาน ฉบับละ 500,000 บาท  

(5)  ใบรับรองแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
 (ก) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินไม่เกิน 5,700 กิโลกรัม  
ฉบับละ  125,000 บาท 
 (ข) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรัม 
แต่ไม่เกิน 25,000 กิโลกรมั  ฉบับละ  250,000 บาท 
 (ค) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินไม่เกิน 25,000 
กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน 100,000 กิโลกรัม  ฉบับละ  375,000 บาท 
 (ง) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 100,000 กิโลกรัม  
ฉบับละ  500,000 บาท

(6)  ใบรับรองแบบส่วนเพ่ิมเติม   ฉบับละ 
100,000 บาท 

(6)  ใบรับรองแบบส่วนเพ่ิมเติมของอากาศยาน      
 (ก) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินไม่เกิน 5,700 กิโลกรมั  ฉบับละ   25,000 บาท   
 (ข)  อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน 25,000 กิโลกรัม   
ฉบับละ  50,000 บาท 
 (ค)  อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินไม่เกิน 25,000 กิโลกรมั แต่ไม่เกิน 100,000 
กิโลกรัม  ฉบับละ   75,000 บาท 
 (ง) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินเกิน 100,000 กิโลกรมั  ฉบับละ  100,000 บาท

(8)  ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ฉบับละ              
500,000 บาท 

(8) ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
 (ก) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินไม่เกิน 5,700 กิโลกรมั  ฉบับละ  125,000 บาท 
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(ข) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน 25,000 กิโลกรัม  
ฉบับละ  250,000 บาท 
 (ค) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100,000 
กิโลกรัม  ฉบับละ  375,000 บาท 
 (ง) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินเกิน 100,000 กิโลกรมั  ฉบับละ  500,000 บาท

(9) ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการช่ัวคราว  
ฉบับละ 200,000 บาท 

(9) ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการช่ัวคราว  
 (ก) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินไม่เกิน 5,700 กิโลกรมั  ฉบับละ  40,000 บาท 
 (ข) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน 25,000 กิโลกรัม  
ฉบับละ  80,000 บาท 
 (ค) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100,000 
กิโลกรัม  ฉบับละ 120,000 บาท 
 (ง) อากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประกอบการบินเกิน 100,000 กิโลกรมั  ฉบับละ  180,000 บาท

(10) ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบ สําคัญของ
อากาศยาน  ฉบับละ 300,000 บาท 

(10) ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
 (ก) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินไม่เกิน 5,700 กิโลกรัม  
ฉบับละ   60,000 บาท 
 (ข) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรัม 
แต่ไม่เกิน 25,000 กิโลกรมั  ฉบับละ   120,000 บาท 
 (ค) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินไม่เกิน 25,000 
กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน 100,000 กิโลกรัม   ฉบับละ  180,000 บาท 
 (ง) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้น
สูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 100,000 กิโลกรัม  
ฉบับละ  260,000 บาท

(11) ใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ          
ฉบับละ 200,000 บาท 

(11) ใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ  
 (ก) ช้ินส่วนรับรองคุณภาพสําหรับอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิง
ขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินไม่เกิน 5,700 
กิโลกรัม  ฉบับละ  40,000 บาท 
 (ข) ช้ินส่วนรับรองคุณภาพสําหรับอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิง
ขึ้นสูงสุดตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรัม 
แต่ไม่เกิน 25,000 กิโลกรมั ฉบับละ  80,000 บาท 
 (ค) ช้ินส่วนรับรองคุณภาพสําหรับอากาศยาน ซึ่งมีมวล
ว่ิงขึ้นสูงสุดตามที่ระบุไว้ในคูม่ือประกอบการบินเกิน 25,000 
กิโลกรัม  ฉบับละ  120,000 บาท  
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(12) ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ ฉบับละ                
200,000 บาท 

(12) ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์
 (ก)  บริภัณฑ์สาํหรับอากาศยาน ซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุด
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินไม่เกิน 5,700 กิโลกรัม  
ฉบับละ  40,000 บาท 
 
 (ข)  บริภัณฑ์สาํหรับอากาศยาน ซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุด
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 5,700 กิโลกรมั แต่ไม่
เกิน 25,000 กิโลกรัม ฉบับละ 80,000 บาท 
 (ค) บริภัณฑ์สาํหรับอากาศยานซึ่งมีมวลว่ิงขึ้นสูงสุด
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประกอบการบินเกิน 25,000 กิโลกรัม          
ฉบับละ  120,000 บาท

(24) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
 (ก) สําหรับสนามบินพาณิชย์ ฉบับละ 
100,000 บาท 
 (ข) สําหรับสนามบินที่รองรับ 
การบินทั่วไป ฉบับละ 50,000 บาท  

(24) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 
 (ก) สําหรับสนามบินพาณิชย์  ฉบับละ   200,000 บาท
 (ข) สําหรับสนามบินที่รองรับการบินทั่วไป  ฉบับละ   
100,000 บาท  

 
  2. กําหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาคําขอที่ย่ืนและยังไม่ชําระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่กฎกระทรวง
ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้เสียคา่ธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับน้ี 

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรสําหรบัเมล็ดถ่ัวลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับเมลด็ถั่วลิสง : 
ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
   กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับเมลด็ถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐาน
บังคับ โดยกําหนดปริมาณและมาตรฐานในการควบคุมสารอะฟาทอกซินเฉพาะเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่นํามาใช้เป็น
อาหาร 
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (ฉบบัที่ ..)                          
พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. .... มสีาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ โดยเพ่ิมเติม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบ่ีและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ชุมพร เป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 
 
8. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี(สลน.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้  
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    สาระสาํคญัของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
   1. กําหนดให้ สกสพ. เป็นหน่วยงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน มท. เพ่ือทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
เลขานุการของ คกส. 
   2. กําหนดให้การบริหารราชการและการบังคับบัญชาใน สกพส. เป็นไปตามที่ คกส. กําหนด 
   3. กําหนดให้ สลน. โอนกิจการใด ๆ ที่ สลน. ดําเนินการ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ สกพส. ใหแ้ก่
กรมการพัฒนาชุมชน 
   4. ใหค้วามผูกพันใดๆ ที ่สกพส. สลน. มีอยู่กับบุคคลภายนอกก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ                     
ให้ดําเนินการโอนให้ สกพส. กรมการพัฒนาชุมชน 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
9. เรื่อง การพจิารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเปน็กรณพีเิศษ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ กําหนดวันหยุดราชการ
เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
                   1. กําหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ รวมจํานวน 2 วัน เพ่ือให้มีวันหยุดต่อเน่ือง จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุน
ภาคธุรกิจ 4 ปี ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
                   2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รฐัวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
                   3. ในกรณหีน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญใน
วันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลือ่นไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการและประชาชน  
 
10. เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่              
29 มิถุนายน 2535 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุ้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                
(ธ.ก.ส.) ซึ่งมีหลักการในการจ่ายเงินปันผลในส่วนของ กค. จากเดิมกําหนดให้จ่ายโดยการซื้อหุ้นเพ่ิมทุน ธ.ก.ส.                 
เป็น การจ่ายปันผลในลักษณะเงินนําส่งคลังเช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน 
 
11. เรื่อง  การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชําระคนืต้น
เงินกู้และดอกเบ้ีย  FIDF 1 และ FIDF 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ให้โอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ)  ในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 14,000 ล้านบาท                
โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ  ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งน้ี  ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2559 หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสําคญัให้พิจารณาทบทวนเพ่ือขออนุมัตินําส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ 
เพ่ิมเติมต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ในปีงบประมาณ  2558 คณะรัฐมนตรีได้มมีติให้กองทุนฯ โอนเงินเข้าบัญชีสะสมฯ ชําระคืนต้น
เงินกู้และดอกเบ้ีย FIDF 1 และ FIDF 3  จํานวน 3 ครั้ง  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 65,029 ล้านบาท โดยกองทุนฯ              
ได้ทยอยโอนเงินจํานวนดังกล่าวชําระต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 ไปแล้ว 52,629 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ                   
12,400 ล้านบาท จะโอนในเดือนกันยายน 2558  
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  2. จากการทบทวนประมาณการกระแสเงินรับ – จ่ายของกองทุนฯ คาดว่า  ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2559 กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือ 15,598 ล้านบาท [ไม่รวมเงินปันผลรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เน่ืองจากในปี 2559 คาดว่าจะมีการโอนหุ้นในส่วนที่กองทนุฯ ถือหุ้นไปบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติตามนโยบาย
ทางการ] ซึ่งกองทุนฯ จะมีสภาพคล่องที่จะสามารถชําระต้นเงิน FIDF 1 และ FIDF 3  ในปีงบประมาณ  2559                
ได้ 14,000 ล้านบาท  
  3. คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 จึงเห็นควรนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เพ่ือชําระต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย FIDF 1 และ FIDF 3  
ในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 14,000 ลา้นบาท โดยทยอยโอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพ
คล่องของกองทุนฯ และในระหว่างปีงบประมาณ 2559 หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสําคัญจะพิจารณาทบทวนเพ่ือ
ขออนุมัตินําส่งเข้าบัญชีสะสมฯ เพ่ิมเติมต่อไป  
 
12. เรื่อง  การขอเพิ่มวงเงนิงบประมาณในการจัดการประชุมสมัชชาใหญส่มาคมสหพนัธ์โอลิมปิกแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2557 (ANOC General Assembly 2014)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  เสนอ เพ่ิมกรอบวงเงิน
งบประมาณในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2557 (ANOC General 
Assembly 2014)  จากที่ได้รบัอนุมัติวงเงิน 43,280,200 บาท เป็นวงเงิน 51,611,966.15 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 8,331,766.15 บาท โดยใช้จา่ยจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.)  
 
13.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการของมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ         
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
 1. กําหนดให้ผูม้ีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการ
คํานวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง ในลักษณะการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่สมาชิกของ กอช. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กอช. ทั้งน้ี เมื่อรวมกับเงินสะสมในลักษณะ
ทํานองเดียวกันแล้วต้องไม่เกินกว่าจํานวนตามท่ีประมวลรษัฎากรกําหนด 
 2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกของ กอช. หรือบุคคล
ซึ่งสมาชิกของ กอช. ได้แสดงเจตนาไว้แก่ กอช. หรือทายาทของสมาชิก กอช. ได้รับจาก กอช. ในกรณทีี่สมาชิกของ 
กอช. สิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือมกีฎหมายกําหนดให้การสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนถือว่า
เป็นการสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสมาชิกภาพเพราะตาย 
 3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกของ กอช. ได้รับจาก 
กอช. ในกรณทีี่ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ ์
  ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 – 3 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
 4. ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการของ กอช. 
 5. ยกเว้นอากรแสตมป์สําหรบัการกระทําตราสารของ กอช. 
 อน่ึง สําหรับผลประโยชน์ของเงินสะสมที่สมาชิกของ กอช. ได้รับจาก กอช. ในกรณีทีส่ิ้นสมาชิกภาพ
เพราะลาออกจากกองทุน เห็นควรให้รวมคํานวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับ            
การลาออกจากกองทุนอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 สาระสาํคญัของเร่ือง 
 กระทรวงการคลัง  รายงานว่า 
 1. เน่ืองจาก กอช. มีวัตถุประสงค์และลักษณะการดําเนินการคล้ายคลึงกับกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการ (กบข.) กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ (กสล.) และกองทุนประกันสังคมกล่าวคือ มวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม               
การออมของประชาชนให้มีหลักประกันรายได้ระดับพ้ืนฐานในวัยสูงอายุ สมาชิก กอช. สมควรได้รับสทิธิประโยชน์ทาง
ภาษีในทํานองเดียวกันกับสมาชิก กบข. สมาชิก กสล. และสมาชิกกองทุนประกันสังคม นอกจากน้ี หากการ
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ดําเนินการของ กอช. ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่เป็นการทําธุรกรรมทางการเงินมีต้นทุนที่ตํ่าจะช่วยเพ่ิมผลประโยชน์ที่สมาชิก
ของ กอช. ได้รับจาก กอช. อันเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของ กอช. โดยเฉพาะสมาชิกที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้
เพียงพอย่ิงขึ้นแก่การดํารงชีพในยามชราภาพ 
 2. สมาชิกของ กอช. จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์จาก กอช. ดังน้ี 
  2.1 เงินบํานาญในกรณีที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฯ) 
  2.2 เงินดํารงชีพในกรณีที่เงินบํานาญ มีจํานวนน้อยกว่าจํานวนเงินบํานาญขั้นตํ่าที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง (มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฯ) 
  2.3 เงินสะสม เงินสมทบของรัฐบาล และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของรัฐบาลใน
กรณีที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะตายก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ต่อกองทุน
หรือทายาทของสมาชิก (มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฯ) 
  2.4 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่ทุพพลภาพก่อน               
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ) 
  2.5 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมในกรณีที่สิน้สมาชิกภาพเพราะลาออกจากกองทุน 
(มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ) 
  2.6 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมในกรณีที่สมาชิกของ กอช. เป็นสมาชิกกองทุนหรือ
อยู่ในระบบบํานาญอ่ืนก่อนสิ้นสมาชิกภาพ และได้คงการเป็นสมาชิกของ กอช. ต่อไปโดยได้รับเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ กล่าวคือ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือตายหรือลาออกจาก
กองทุน ((มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ) 
  2.7 เงินชดเชยกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือตาย แต่ในวันทีส่ิ้นสมาชิก
ภาพน้ันผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของรัฐบาลท่ีได้รับตลอดช่วงอายุการเป็นสมาชิกคํานวณได้น้อยกว่า
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําประเภท 12 เดือน โดยเฉล่ียของธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ ่5 แห่ง โดยเงินชดเชยจะเท่ากับผลต่างระหว่างผลประโยชน์ของเงินสะสม
และเงินสมทบของรัฐบาลดังกล่าวกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําที่คํานวณได้ (มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ) 
 
14.  เรื่อง  มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินส่วนแบ่งกําไรจากหา้งหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่            
นิติบุคคลบางกรณี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินส่วนแบ่งกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ               
คณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคลบางกรณี 
 2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร และใหส้ง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 กระทรวงการคลังเสนอว่า 
 1. เน่ืองจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 กําหนดให้
ยกเลิกมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาํหรับเงินส่วน
แบ่งกําไรจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลอันมีผลทําใหผู้้เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลฯ จะต้องนําเงินได้สําหรับเงินส่วนแบ่งของกําไรมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีผลกระทบต่อห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคลบางส่วนที่มไิด้มีเจตนาเข้ากัน
เพ่ือประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิรวมที่ได้มาโดยทางมรดก หรือที่ได้รับจากการให้
โดยเสน่หา ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลฯ มิได้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกัน                 
เพ่ือประกอบกิจการต้ังแต่แรกเริ่ม 
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  1.2 การเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างเครือญาติส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือ              
ความสะดวกในการเบิกเงิน ถอนเงิน หรือเพ่ือชําระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการเปิดบัญชีร่วมกันในกรณีอ่ืน ๆ ทีม่ิได้มี           
ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกอบกิจการ เช่น การเปิดบัญชีเงินสดย่อยของนิสิตมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 2. เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล จึงสมควรกําหนดให้เงินส่วนแบ่งของกําไรจากเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น              
ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ 
 สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ ดังต่อไปน้ี 
  1.1 เงินส่วนแบ่งของกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลซึ่งเป็นเงินได้ 
จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสทิธ์ิรวมอันได้มาโดยทางมรดกหรือได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา ซึ่งต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
  1.2 เงินส่วนแบ่งของกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลซึ่งเป็นดอกเบ้ีย
เงินฝาก และถกูหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือ                    
ไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 2. กําหนดให้รา่งกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 
15.  เรื่อง  นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2559 – 2564) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชองร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2559 
– 2564) ตามมติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ 2/2558 วันที ่20 สิงหาคม 2558 เพ่ือ กปช. 
จะได้สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้งนําไปสู่การจัดทํา                       
แผนประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า                  
(พ.ศ. 2559 – 2564) โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัที่ห้า (พ.ศ. 2559 – 2564) มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังน้ี 
 1. วิสัยทัศน ์
  “การประชาสัมพันธ์ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิด                 
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาติในสายตา
ของประชาคมโลก" 
 2. เป้าหมาย 
  2.1 ประชาชนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองของ                      
คนในชาติ 
  2.2 หน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องรวมทั้งประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ               
เกิดทัศนคติที่ดีโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
  2.3 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
ภาวะวิกฤตและสามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง 
  2.4 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รบัการยอมรับจากประชาคมโลก 
 3. พนัธกิจ 
  กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 4. ยุทธศาสตรก์ารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  4.1 ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองของคนในชาติ มุ่งสร้างความรู้                    
ความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยหรือจุดหมายปลายทางของประเทศร่วมกัน ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดอย่างมีเหตุผล ยึดหลักผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ 
  4.2 ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ มุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ 
และใหค้วามร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ รวมท้ังเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติ 
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  4.3 ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต มุ่งเตรียมประชาชนให้พร้อมรับการเผชิญกับ
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณภัย ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม                          
การชุมนุมประท้วง ก่อการจลาจล เป็นต้น 
  4.4 ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศสู่ประชาคมโลก มุ่งส่งเสริม                
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ไทยสู่ประชาคมโลก โดยเน้นการสร้างความเป็นมิตรกับทุกประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ              
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
16. เรื่อง สถานการณน์้ําและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปี 2558/59 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง                  
ปี 2558/59  

2. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยให้ 
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการสํารวจความต้องการและจัดทําแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน  และรวบรวมส่งให้คณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง 
ปี 2558/59 เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือต่อไป  
  โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  วัตถุประสงค์  
  1)  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแลง้ให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุนและ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้อง  
  2)  ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัยแลง้ให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน 
  เป้าหมาย  
  1) พ้ืนที่วิกฤตภัยแล้ง (พ้ืนทีท่ี่หากมีการใช้นํ้าไม่เป็นไปตามแผน จะเกิดผลกระทบต่อการใช้นํ้าของ
ภาคส่วนอ่ืน)  คือ พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ 
กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมทุรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สโุขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุตรดิตถ์  
มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 330,000 ครัวเรือน  
   2) พ้ืนที่ภัยแลง้ทั่วไป 55 จังหวัด 
  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559  มี 8 มาตรการ 45 
โครงการ ดังน้ี  
  1. มาตรการสง่เสริมความรูแ้ละการสนับสนนุปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  
   1.1 โครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร  โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง 2) โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์
ในฤดูแล้ง 3) โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง 4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
   1.2 ลดคา่ครองชีพโดยจําหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม โดยกระทรวงพาณิชย์ 
ประกอบด้วย 1) โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ปี 2559 
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet  3) โครงการเช่ือมโยงตลาดและจัดหา
ตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเกษตรกร 
  2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชําระหนี้ทีเ่กษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบนัการเงิน 
   2.1 การลดหรอืยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน จัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าซื้อที่ดิน และเงินกู้) โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
   2.2 การใหส้ินเชื่อ 
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    1) สินเช่ือเพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร วงเงินกู้รายละไม่เกิน 
100,000 บาท ชําระไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี ปลอดชําระต้นเงิน 3 ปีแรก อัตราดอกเบ้ีย MRR-2% 
(MRR = 7%) โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    2) สินเช่ือเพ่ือสร้างงานในชุมชน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท กําหนดอัตรา
ดอกเบ้ีย MRR-2 กําหนดชําระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี ใช้เมนูทางเลือกอาชีพของกระทรวงแรงงาน โดยธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    3) สนิเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ให้สินเช่ือแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ และชําระหน้ีสิน วงเงิน
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย โดยธนาคารออมสิน  
    4) สินเช่ือธุรกิจห้องแถว สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
    5) สินเช่ือองค์กรชุมชน สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนและกองทุน
หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพผ่านกลุ่ม 
    6) สินเช่ือ SMEs สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
   2.3 การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์  
    1) การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โดยขยาย
ระยะเวลาการชําระหน้ี ให้สนิเช่ือ และลดภาระดอกเบ้ีย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     - ขยายระยะเวลาชําระหน้ี ปลอดดอกเบ้ีย ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 6 เดือน รัฐชดเชยดอกเบ้ียแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
      - ใหส้ินเช่ือเพ่ิมแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รายละไม่เกิน                   
30,000 บาท ปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน รฐัชดเชยดอกเบ้ียแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
     - กองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ 300 ลา้นบาท              
ปลอดดอกเบ้ีย   6 เดือน  
   2.4 การขยายระยะเวลาชําระหนี้  
    1) โครงการขยายระยะเวลาชําระหน้ีเดิม ไม่เกิน 24 เดือน ให้แก่เกษตรกร                   
ลดดอกเบ้ียให้ร้อยละ 3 วงเงินสินเช่ือที่รับขยายระยะเวลา 60,000 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแทนเกษตรกร
ร้อยละ 1.5 ต่อปี และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับภาระดอกเบ้ียแทนเกษตรกร ร้อยละ 1.5 ต่อ
ปี โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    2) การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคารออมสิน สําหรับลูกหน้ีปกติ ที่มี
ประวัติดีไม่มีหน้ีค้างชําระ โดยพักชําระเงินต้นเป็นเวลา 2 ปี โดยธนาคารออมสิน ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2559 
  3. มาตรการจ้างงานเพื่อสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกร  
   3.1 การจ้างงานภายใต้โครงการของกรมชลประทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย  1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558  
2) งานจัดการนํ้าชลประทาน 3) งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า/ก่อสร้างแหล่งนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้าในพ้ืนที่
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  4) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  
   3.2 การจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทกัษะฝีมือ ประกอบด้วย 1) โครงการจ้างงาน
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมอืเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยกระทรวงแรงงาน  2) โครงการจ้างงานเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยกระทรวงมหาดไทย 
  4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง  
   การจัดทําแผนชุมชน  โครงการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 โดย
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และรวบรวมสง่ให้คณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิฤกตภัย
แล้งปี 2558/59 เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป 
  5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าํ 
   การรณรงค์การใช้น้าํอย่างประหยัด 
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    1)  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์นํ้าของประเทศและร่วมกันใช้นํ้า
อย่างประหยัดและมีคุณค่า โดยสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)     
    2)  การสื่อสารสู่เกษตรกร เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับลูกค้า ธ.ก.ส. ใน
พ้ืนที่ โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    3)  โครงการสง่เสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพ่ือการ               
ประหยัดนํ้า (นาปรัง) ฤดูกาลผลิต 2558/59 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  6. มาตรการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน 
   6.1 การปฏิบติัการฝนหลวง ประกอบด้วย  1)  โครงการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ
ด้านการบิน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2)  โครงการพระราชดําริฝนหลวง โดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   6.2 การสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จดัทําโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการ
ตนเองทางด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน  
    6.3 การพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1)  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 2) โครงการ
พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค 3) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือ
สนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 4) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัย
แล้งระยะเร่งด่วน 
   6.4 การสนับสนนุน้าํในพื้นที่ประสบปญัหาภัยแล้ง โดยกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย 
1)  การจัดหานํ้ากินนํ้าใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 2)  การขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล 3)  โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะ
เร่งด่วน 
   7. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชวิีตและทรพัย์สิน 
   7.1 การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสขุกับประชาชน  ผู้ประสบภาวะภัยแล้ง 
จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอันเกิดจากโรคท่ีเกิดจากภัยแล้ง จัดหาภาชนะสํารองกักเก็บนํ้า 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องความสะอาดและอาหาร รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย 
โดยกระทรวงสาธารณสุข  
   7.2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  8.  มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
   1) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยกระทรวงมหาดไทย  
   2) แผนสินเช่ือสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละไม่เกิน 1 ล้าน
บาท ระยะเวลาชําระหน้ีไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ให้วิสาหกิจชุมชน โดยชําระหน้ีไม่เกิน 12 เดือน และหากเป็นการลงทุน มีระยะเวลาชําระหน้ีไม่เกิน 5 ปี  
โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   3) การบริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคช่ันภาครัฐ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถานการณ์นํ้าผ่านศูนย์กลางแอฟพลิเคช่ัน โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
   4) การกําหนดแนวทางการจัดสรรนํ้าแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่ขาดแคลนนํ้าภาค
ตะวันออก โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5) ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและประเมนิผลโครงการช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
   6) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา   
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ต่างประเทศ 
 
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th  ASEAN Socio – Cultural Community Council Meeting : ASCC) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อเอกสาร จํานวน 5 ฉบับ ดังน้ี 
   1.1 ร่างแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) (ASEAN 
Socio – Cultural Community 2025 Blueprint) 
   1.2 ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ การเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุใน
อาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older Persons in ASEAN) 
   1.3 กรอบการทํางานในระดับภูมิภาคและแผนการดําเนินการตามปฏิญญาว่าด้วย                  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม (Regional Framework and Action Plan to 
implement the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection) 
   1.4 ร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียน 
(ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Children) 
   1.5 ร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของอาเซียน 
(ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Children) 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 14 (14th  ASEAN Socio – 
Cultural Community Council Meeting : ASCC) เข้าร่วมรับรอง (endorse) ร่างเอกสารในข้อ 1 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ขอให้ พม.ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พม.รายงานว่า 
  1. เน่ืองจากจะต้องมีการเสนอเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม ASCC ครั้งที่ 14 จํานวน               
5 ฉบับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ก่อนเสนอให้ผู้นําอาเซียนลงนาม
รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่27 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ต่อไป ตามลําดับ 
  2. พม. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับเอกสารทั้ง 5 ฉบับ และเอกสาร
ดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังน้ี 1.ร่างแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025)                  
2.ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ การเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุในอาเซียน 3.กรอบการทํางานใน
ระดับภูมิภาคและแผนการดําเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครอง
ทางสังคม 4.รา่งนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียน 5.ร่างนโยบายและ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของอาเซียน 
 
18. เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเขา้ร่วมการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีการเจรจาสําหรับเป็นกรอบการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วย               
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 
  2. อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย สมยัที่ 12 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2558                    
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(รวมวันเดินทาง) ดังน้ี รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 2 คน ผู้แทนกรม
ชลประทาน 1 คน ผู้แทนกรมป่าไม้ 2 คน ผูแ้ทนกรมองค์การระหว่างประเทศ 1 คน 
 
19. เรื่อง รา่งแถลงการณ์รว่มของการประชุมรัฐมนตรพีลังงานอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชมุอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เหน็ชอบร่างแถลงการณ์รว่มของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 33 ร่างแถลงการณ์
ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลใีต้) ครั้งที่ 12 รา่งแถลงการณ์ร่วมของการ
ประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 และร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับ
ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท้ี่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ใหก้ารรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ น้ี ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลงังาน
อาเซียน ครั้งที ่33 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคญัหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย และไม่ขัดกับหลักการทีค่ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน.และคณะผูแ้ทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่จะมีการรับรองในการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี ้
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครัง้ที่ 33 จะเป็นแถลงการณ์
ร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ ความพยายามของประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
ตามแผนปฏิบัติการพลังงานของอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 (ASEAN Plan of Actions on Energy 
Cooperation : APAEC 2010–2015) เพ่ือให้ภาคพลังงานของอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี 2015 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2568 (APAEC 
2016–2026) ความพยายามของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมทั้งการผลักดันการดําเนินการโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans–
ASEAN Gas Pipeline–TAGP) การพัฒนาและโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid–APG) 
การดําเนินตามเป้าหมายของการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคให้เพ่ิมขึ้น  การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน                  
การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) และการสร้างเครือข่าย             
การกํากับกิจการพลังงานของอาเซียน 
  2. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 12 จะเป็นแถลงการณ์ร่วมสรุป 
ผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ประเทศในกลุม่อาเซียน+3 สนับสนุนในเรื่องการแบ่งปันข้อมูล
และประสบการณ์พลังงานของโลกและอาเซยีน+3 การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา การพัฒนาแนวทางการสํารองนํ้ามันในอาเซยีน  การพัฒนาและพิจารณาถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและราคาน้ํามันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและการสนับสนุนด้านการเงิน การส่งเสริมพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงาน การเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติในอาเซียน เป็นต้น 
  3. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 จะเป็นแถลงการณ์
ร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้ายสาระหลัก คือ การประกาศจุดยืนที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังในสาขาพลังงาน
ต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการเช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ือการขนส่งและ
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดทําฐานข้อมูลเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศเอเชียตะวันออก และการ
ร่วมมือในโครงการมองภาพอนาคตด้านพลังงาน (Energy Outlook) ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนเป็นต้น 
  4. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 
จะเป็นแถลงการณ์สรุปผลการประชุมซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือการร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านตลาดก๊าซธรรมชาติให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาการต้ังศูนย์กลาง           
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การซื้อขายก๊าซในภูมิภาคน้ี รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนและทบวงพลังงานระหว่างประเทศ 
ในข้อตกลงเรื่องการสํารองนํ้ามันเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานอาเซียน และมาตรการการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
  พน.พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง 4 ฉบับ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในความ
ร่วมมือด้านพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เป็นการวางกรอบแนวทางกว้าง ๆ                      
ในการดําเนินงาน และไม่มขีอ้ผูกมัด รวมทัง้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมาย จึงไม่มีผลเป็นการผกูพันโดยเจาะจง
แก่ประเทศไทยในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางแต่อย่างใดจึงมิใช่สนธสิัญญา
ระหว่างประเทศและหนังสอืสัญญาท่ีจะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญติัแห่งชาติ ตามมาตรา 23 
วรรคสองและวรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 
 
20. เรื่อง การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศนูย์ประสานงานอาเซียนด้านสขุภาพสตัว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์ และ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผูล้งนามในร่างความตกลงว่า
ด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating 
Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) ทั้งน้ี หากมกีารปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและไมข่ัดต่อประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ดําเนินการ             
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความตกลงในเรื่องน้ี 
และร่างพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับสถานะนิติบุคคล ACCAHZ เพ่ือขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ต่อไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่ผู้ลง
นามตามข้อ 2  
  กษ. เสนอวา่ 
  1. กษ. โดยกรมปศุสัตว์ ผูแ้ทนรัฐสมาชิกอาเซียน และผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมกันยก
ร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน                 
(Draft Establishment Agreement of ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses) 
โดยวัตถุประสงค์หลักของ ACCAHZ ต้ังขึ้นเพ่ือจัดต้ังและดูแลกลไกระดับภูมิภาคซึ่งช่วยให้ความร่วมมือระหว่าง               
รัฐสมาชิกอาเซยีนง่ายขึ้น รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียน องค์กรนานาชาติที่เก่ียวข้อง รวมท้ังผู้ถือ
ผลประโยชน์ร่วมในด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในการป้องกัน ควบคุม และระงับการ                       
แพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนข้ามแดนภายในภูมิภาค 
  2. ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 37 (The 37th meeting of 
ASEAN Ministerial of Agricultural and Forestry) ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ได้เห็นชอบร่างสุดท้ายของความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และ                 
ที่ประชุมเห็นพ้องให้ลงนามแบบ ad-referendum ทั้งน้ี ทีป่ระชุมรับทราบข้อเสนอของมาเลเซียที่ได้เสนอให้มีการจัด
พิธีการลงนามความตกลงดังกล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที ่27 (The 27th ASEAN Summit) 
ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 
21. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํพิธสีารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 ระหว่างสาํนักงานความร่วมมือในการพัฒนาแหง่
ประเทศนอรเ์วย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. อนุมัติการจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 ระหว่างสํานักงานความร่วมมือในการพัฒนา
แห่งประเทศนอร์เวย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว ตามร่างที ่กษ. เสนอ 
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                   2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างพิธีสารในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการ
สําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กษ. และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
                   3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ 2 
                   4. อนุมัติให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้อธิบดีกรมประมงในการลงนามใน
พิธีสารฯ 
  
22. เรื่อง บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงาน
ต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการ
จ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญให้ รง. 
สามารถดําเนินการได้ 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว (ตามข้อ 1) 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ สรุปได้ ดังน้ี 
  1. ให้กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานผู้ส่งรับผิดชอบในการรับสมัครและจัดส่งคนงาน และ
กําหนดให้ HRD Korea ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐ
เกาหลีในฐานะหน่วยงานผู้รับมีอํานาจในการจัดการบัญชีรายช่ือคนงานและรับคนงาน 
  2. คนงานจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัครและจัดส่งโดยกรมการจัดหางานต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากคนหางานแก่กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี 
  3. มีการสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – Test of Proficiency in Korean : EPS-TOPIK) 
เพ่ือคัดเลือกคนหางาน และกรณีที่จําเป็นอาจมีการทดสอบทักษะฝีมือ (skill test) เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่
นายจ้าง 
  4. ผู้ทีส่อบผ่าน EPS-TOPIK ต้องย่ืนใบสมคัรไปทํางานและกรมการจัดหางานต้องจัดทําบัญชีรายช่ือ
ผู้สอบได้ส่งให้ HRD Korea เพ่ือให้นายจ้างคัดเลือก โดยบัญชีรายช่ือมีอายุ 1 ปี เมื่อสิ้นอายุ คนหางานสามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือไปทํางานได้ใหม่ภายในระยะเวลาที่ผลสอบ EPS-TOPIK ยังมีอายุ (2 ปี) 
  5. กรมการจัดหางานดําเนินให้ความรู้ก่อนเดินทางแก่คนหางานที่ลงนามสัญญาจ้างงานแล้ว โดย
อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้องค์กรสาธารณะที่มีภารกิจเก่ียวกับการให้การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ 
และหากพบว่าคนงานที่เดินทางไปทํางานไม่ได้อบรมหรือได้รับการอบรมจากหน่วยงานท่ีไม่ได้รับอนุญาต กระทรวง
การจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลสีามารถส่งคนงานน้ันกลับได้และดําเนินมาตรการที่จําเป็น 
  6. กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีจะให้การอบรมเมือ่เดินทางถึงและ                  
ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้าทํางานกับนายจ้าง คนงานที่ตรวจโรคไม่ผ่านจะถูกส่งกลับ 
  7. กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีจะดําเนินมาตรการที่จําเป็น เช่น ลดจํานวน
โควตาที่จัดสรรให้หรือระงับการจัดส่งคนงานเป็นการช่ัวคราวหากจํานวนคนงานที่ได้รับอนุมัติการตรวจลงตรา       
บนหนังสือเดินทาง (Certificate of Confirmation for Visa Issuance : CCVI) แล้ว ไม่เดินทางเข้าสาธารณรัฐ
เกาหลีด้วยเหตุผลส่วนตัวมีจํานวนเกินกว่าร้อยละที่กําหนด 
  8. คนงานสามารถทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่เดินทางเข้า
ประเทศ และอาจได้รับการขยายการจ้างงาน จํานวน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน ขึน้อยู่กับบทบัญญัติ
ของกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี 
  9. คนงานที่สมคัรใจเดินทางกลับประเทศเมือ่สิ้นสุดสัญญาจ้างงานสามารถเดินทางกลับไปทํางานที่
สาธารณรัฐเกาหลีได้อีกคร้ังเมื่อออกจากประเทศไปแล้ว 6 เดือน แต่คนงานที่ไม่ได้เปลี่ยนนายจ้างตลอดระยะเวลาการ
จ้างงานจะสามารถเดินทางกลับไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลีได้อีกคร้ังเมื่อออกจากประเทศไปแล้ว 3 เดือน และได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องสอบความสามารถภาษาเกาหลี การอบรมก่อนเดินทางและการอบรมเมื่อเดินทางไปถึง                 
สาธารณรัฐเกาหล ี
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  10. ทั้งสองฝ่ายต้องดําเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในกระบวนการจัดส่งและ
รับ และ รง. จะส่งเสริมให้คนงานเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจและนําเสนอแผนงานพร้อมเป้าหมายรายไตรมาส
ให้แก่กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือจัดการกับอัตราการพํานักอาศัยอย่างผิดกฎหมายของ
คนงานที่ได้รับการจ้างงานใหม่ภายหลังครบระยะเวลา 3 ปี และสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน 
  11. บันทึกความเข้าใจฯ มผีลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่ในวันที่ลงนามของทั้งสองฝ่าย 
และจะยังคงมีผลบังคับระหว่างที่มีการดําเนินการเพ่ือต่ออายุ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะร้องขอให้มีการสิ้นสุดอายุเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
23. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – พิลิปปนิส ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของไทยและฟิลิปปินส์  
  2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้
บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต.สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ น้ัน 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค.รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ได้จัดทําความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างกัน ลงนาม              
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2496 เพ่ือใช้เป็นความตกลงฉบับแม่บทในความสมัพันธ์ด้านการบินระหว่างกัน และทั้งสองฝ่าย
ได้พบปะหารือกันเป็นระยะ ๆ ครั้งล่าสุด คณะกรรมการผูแ้ทนรฐับาลเพ่ือพิจารณาทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งทาง
อากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา เป็นผู้แทนไทยในการพบปะเจรจา ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 
2555 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้จัดทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) โดย
ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ง คค.ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบใน
หลักการของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวก่อน กต.ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับ
ต่อไป 
  2. บนัทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ฟิลปิปินส์ ที่ลงนามเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555                    
มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   2.1 การปรบัปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเห็นถึง
ความจําเป็นในการจัดทําความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ฉบับใหม่ และได้ตกลงร่วมกัน
ที่จะหารือเก่ียวกับประเด็นน้ีในการเจรจารอบต่อไป 
   2.2 เสน้ทางบนิ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบินต่าง ๆ                   
เป็น ดังน้ี 
    1) ฝ่ายฟลิิปปนิส ์
 
 

เสน้ทาง จุดต้นทาง จุด
ระหว่าง
ทาง 

จุดในไทย จุดพ้น 

1 ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง
โฮจิมินห์ 

กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ 

การาจี หรือ เบรุต สองจุดใดๆ ใน
ตะวันออกกลาง ดังต่อไปน้ี ดูไบ หรือ 
อะบูดาบี บาห์เรน แบกแดด คูเวต 
ดาห์รัน โรม ซรูิค แฟรงเฟิร์ต ปารีส 
อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน 

2 มะนิลา - กรุงเทพฯ -
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3 จุดต่างๆ ในฟิลิปปินส์ 
ยกเว้นมะลิลา

- จุดต่างๆ ในไทย - 

4 จุดต่างๆ ในฟิลิปปินส ์ - จุดต่างๆ ในไทย 
ยกเว้นกรุงเทพฯ

- 

5 จุดต่างๆ ในฟิลิปปินส ์ - จุดต่างๆ ในไทย - 
 
    2) ฝ่ายไทย 

เสน้ทาง จุดต้นทาง จุด
ระหว่าง
ทาง 

จุดในฟลิิปปินส ์ จุดพ้น 

1 ประเทศไทย โฮจิมินห์ 
ฮ่องกง 

มะลิลา ดาเวา ไทเป โอซากา โตเกียว โซล กวม 
พอร์ตมอร์สบี นิวเมีย อ๊อคแลนด์ 
หน่ึงจุดในออสเตรเลีย 

2 กรุงเทพ - มะลิลา -
3 จุดต่างๆ ในไทย 

ยกเว้นกรุงเทพฯ 
- จุดต่างๆในฟิลิปปินส์ -

4 จุดต่างๆ ในไทย - จุดต่างๆในฟิลิปปินส์ 
ยกเว้นมะนิลา

-

5* จุดต่างๆ ในไทย - จุดต่างๆ ในฟิลิปปินส์ -
* สําหรับเที่ยวบินรับขนเฉพาะสินค้า 
   2.3 สิทธิความจุดความถ่ี 
       คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงสิทธิความจุความถี่เป็นดังน้ี เส้นทางบนิที่ 1   
3,790 ที่น่ังต่อสัปดาห์  เส้นทางบนิที่ 2 3,050 ที่น่ังต่อสปัดาห์ เสน้ทางบินที่ 3 ไม่จํากัดความจุความถี ่      
เสน้ทางบินที่ 4 ไม่จํากัดความจุความถี่ เสน้ทางบนิที่  5 1,000 ตันต่อสัปดาห์ 
   2.4 การทําการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบนิร่วมกัน 
   คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันให้เพ่ิมขอ้บทว่าด้วยการใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันระหว่าง
สายการบินไว้ในความตกลงฯ ประกอบด้วย การทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันระหว่างสายการบินของประเทศ 
คู่ภาคี (Bilateral Code – Share) และการใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันระหว่างสายการบินของประเทศเดียวกัน                 
(Same Contracting Party Code – Share) 
   2.5 เรื่องอ่ืน ๆ  
        คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะให้มีการเจรจาการบินรอบต่อไปภายในหน่ึงปี 
  3. ร่างหนงัสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและฟลิิปปนิส์ มีสาระสําคญั ดังนี ้
   3.1 ยืนยันผลการหารือ ซึ่งจดัทําขึ้น เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2555 ตามข้อ                  
2.1 – 2.5 
   3.2 บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะใช้ประกอบกับบันทึกความเข้าใจลับระหว่างคณะผู้แทนทั้ง
สองฝ่าย ฉบับลงนามวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 และ 25 กรกฎาคม 2551 
  4. ผลการเจรจาบินระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ ในครั้งน้ี เป็นการปรับปรุงเส้นทางบินสิทธิความจุ
ความถี่ และเพ่ิมเติมข้อบทว่าด้วยการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันซึ่งจะทําให้สายการบินของทั้งสองฝ่าย      
มีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ และเปิดโอกาสให้สามารถเพ่ิมบริการระหว่างกันได้มากขึ้น ซึ่งจะทําให้
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั้งสองขยายตัวมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสาร ธุรกิจการขนส่งสินค้า 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า และการบริการระหว่างทั้งสองประเทศให้เจรญิเติบโตอย่างมีศักยภาพ อีกทั้ง               
ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับสายการบินของทั้งสองประเทศต่อไป 
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24. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ 
(International Network for Bamboo and Rattan – INBAR) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่าง
ประเทศ (International Network for Bamboo and Rattan – INBAR) โดยให้กรมป่าไม้ ทส. เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดําเนินงาน 
  2. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ดําเนินการตามกระบวนการภาคยานุวัติหลังจาก
ที่ได้รับความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงในการจัดต้ังองค์กรความร่วมมอืด้านไม้ไผ่และหวายระหว่าง
ประเทศ (Agreement on the Establishment of the International Network for Bamboo and Rattan – 
INBAR) จากคณะมนตรี (Council) ของ INBAR 
  3. ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน/สนับสนุนรายปีให้แก่              
กรมป่าไม้ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 825,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน               
ณ ปัจจุบัน) ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกฯ โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 
25. เรื่อง การขายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ NFA รัฐบาลฟลิปิปินส ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับหน่วยงาน National Food 
Authority (NFA) รัฐบาลฟิลปิปินส์ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พณ.รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)                   
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รบัคําสั่งประธานกรรมการ นบข.ที่เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการประมูล
เสนอราคาขายข้าวตามท่ีรัฐบาลฟิลิปปินส์โดยหน่วยงาน NFA ได้มีหนังสือเชิญรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประมูลเสนอ
ราคาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) เป็นข้าวขาว 25% Max ฤดูกาลผลิตใหม่ ปริมาณ 750,000 ตัน และ              
มีกําหนดการย่ืนซองเสนอราคาวันที่ 17 กันยายน 2558 
  2. กรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมการย่ืนซองเสนอราคาขายข้าวดังกล่าวในปริมาณรวม 300,000 
ตัน โดยการย่ืนซองเสนอราคาขายข้าวมีประเทศเวียดนามเข้าร่วมการย่ืนซองประมูลด้วย ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า
ประเทศไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% Max ปริมาณ 300,000 ตัน ในราคาตันละ 426.60 ดอลลาร์สหรัฐ 
รวมมูลค่า 127,980,000 ดอลลาร์สหรฐั (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,536.89 ล้านบาท) (1 ดอลลารส์หรัฐ เท่ากับ 
35.45 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 กันยายน 2558) 
  3. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 รองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉตัรชัย สาริกัลยะ) รับคําสั่ง
ประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับ NFA ตามปริมาณ
และราคาที่ชนะการประมูลและเห็นชอบการวางหนังสือค้ําประกันสัญญาร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญาตามเง่ือนไข
ที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กําหนด 
  4. การขายข้าวดังกล่าวเป็นการดําเนินการระบายข้าวเพ่ือส่งออกต่างประเทศซึ่งเป็นวิธีการระบาย
ข้าววิธีหน่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐของ นบข.เป็นการช่วยสนับสนุนการส่งออกข้าวไทย 
รักษาส่วนแบ่งตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และช่วยให้มคีําสั่งซื้อรองรับข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ทีกํ่าลัง
ออกสู่ตลาดช่วยรักษาระดับราคาข้าว 
 
26. เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบติัตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดําเนินการ
ตาม FATCA  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี  
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  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดําเนินการตาม 
FATCA ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามผลการหารือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ รวมถึงร่างบันทึกความ
เข้าใจประกอบการลงนามในความตกลง FATCA (ร่าง MOU) ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ร่างความตกลง FATCA  
  2. นําเสนอร่างความตกลง FATCA และร่าง MOU ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามนัยมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)                          
พุทธศักราช 2557  
  3. อนุมัติใหม้ีการลงนามในร่างความตกลง FATCA และร่าง MOU เมื่อ สนช. ให้ความเห็นชอบ 
ตามข้อ 2 แล้ว และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผูแ้ทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลง FATCA 
และร่าง MOU ในฐานะผูแ้ทนรัฐบาลไทยโดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคญัในร่างความตก
ลง FATCA หรือร่าง MOU ให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและ 
สนช. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินการ 
  ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และให้นําร่าง
ความตกลง FATCA และร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามความตกลง FATCA ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วนต่อไป  
 
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 9 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
 1. ใหค้วามเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 9 
ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ขอให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม 
การประชุมดังกล่าว ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว  
 สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 9                  
มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. การยกระดับการขนส่งอย่างครอบคลุม 
 เล็งเห็นความสําคัญของพัฒนาการขนส่งอย่างครอบคลุม เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพของประชากร ซึ่งจะ
ส่งผลในการเรง่การเติบโตทางเศรษฐกิจ รฐัมนตรีขนส่งเอเปคจึงสนับสนุนข้อเสนอโครงการในการสร้างกรอบการ
ขนส่งอย่างครอบคลุมภายในภูมิภาคเอเปค  
 2. การพัฒนาระบบการขนส่งอย่างย่ังยืน 
 เน้นยํ้าการยึดถือกระบวนการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยระหว่างประเทศในทกุรูปแบบของ
การขนส่ง เป็นลําดับสําคัญ รวมท้ังส่งเสริมให้เขตเศรษฐกจิสนับสนุนระบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. การส่งเสรมินวัตกรรมด้านการขนส่ง 
 ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการดําเนินการปรับประสานกฎระเบียบยานพาหนะภายใต้ความตกลง
ที่ดําเนินการโดยการประชุมปรับประสานกฎระเบียบของยานพาหนะระดับโลก เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยและการ
ดําเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะ รวมทั้งส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาคการขนส่ง 
 4. การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 เสนอแนะให้คณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปคสานต่อการสนับสนุนความพยายามในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกับคณะทํางานด้านการพัฒนาบุคลากรของเอเปค และสํารวจโครงการและวิธีการใน
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การดําเนินการตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ใน
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศและทางทะเล 
 5. การส่งเสรมิบทบาทสตรใีนภาคการขนส่ง 
 ช่ืนชมคณะทํางานด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่ง ในโครงการและมาตรการในการ
เพ่ิมบทบาทของสตรีในภาคการขนส่ง และการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา การสรร
หา การสงวน และความเป็นผู้นําของสตรี 
 6. ความร่วมมือระหว่างสาขา 
 เน้นยํ้าถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือกับคณะทํางานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเอเปค เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปค 
 

แต่งต้ัง 
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสํารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสํารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ (ด้านเวชรกรรมป้องกัน) กลุม่งานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮชัไมต์จอร์แดนประจําประเทศไทย                  
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเสนอขอเปิด                            
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
31. เรื่อง รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายไฆเม บีร์กิลิโอ             
นัวลาร์ต ซานเชซ (Mr. Jaime VirgilioNualartSánchez) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็ม           
แห่งสหรัฐเม็กซิโกประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายคอรเ์ค เอดูอาร์โด 
เชน ชาร์เปนเตียร์ (Mr. Jorge Eduardo Chen Charpentier) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
32. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลเีสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลมีคีวามประสงค์ขอแต่งต้ัง นายโน ควังอิล
(Mr. Noh Kwang-il) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศ
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ไทยคนใหม ่โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายช็อน แจ-มัน (Mr. Jeon Jae-man) ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ 
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียมคีวามประสงค์ขอแต่งต้ัง นายศีรีช                        
เชน (Mr. Shirish Jain) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม                
17 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กําแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค ์น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร ่แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี สืบแทร นายธีเรนทรสิงห 
คารพยาล(Mr. Dhirendra Singh Garbyal) ซึ่งครบวาระประจําการ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังประธานร่วมฝา่ยไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงานเสนอ แต่งต้ังนายคุรุจิต                     
นาครทรรพ ให้ดํารงตําแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

  
35. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ แต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จํานวน 6 คน ดังน้ี                    
1. นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการ 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการบัญชี 
และการปิโตรเลียม 3. นายเจน นําชัยศิริ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการบริหารและด้านพลังงาน 4. นายมนูญ                      
ศิริวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและด้านพลังงาน 5. นางพูนทรัพย์ สกุณี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ               
ด้านบัญชี 6. นายอํานวย ทองสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

  
36. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเทา่เทียมระหว่างเพศ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จํานวน 9 คน ดังน้ี 

                   1. ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 6 คน 
ประกอบด้วย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเพ็ญศรี พิชัยสนิธ นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดา
โอะ นางสาวอรุณี ศรีโต ผู้ช่วยศาสตราจาร์สุชาดา ทวีสิทธ์ิ นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน 

                   2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จํานวน 3 
คน ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางสาวสุชีลา ตันชัยนันท์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

  
37. เรื่อง มอบหมายผูร้ักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ี 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ด้วย ดังน้ี  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) 2. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) 
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38. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์ เสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย 

  
39. เรื่อง การรักษาราชการแทน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายผูร้ักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
ดังน้ี 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

  
40. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกรณีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสารเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้วย ดังน้ี 1. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์) 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) 
  
41. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ประจําสาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การแต่งต้ัง พลตรี วีรนนัท์ 
ทองสุก เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 
เป็นต้นไป 

  
42. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน (กระทรวงพลังงาน) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงานเสนอ การแต่งต้ัง พลเอก สุรศักด์ิ 
ศรีศักด์ิ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 
2558 เป็นต้นไป 

 
43. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะว่าง เน่ืองจากผู้ครองตําแหน่งเดิมได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
44. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพ่ือ
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ประโยชน์ของทางราชการ และผู้มีอํานาจสัง่บรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
45. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานกัข่าวกรองแห่งชาติ (นักบรหิารระดับสงู) 
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายเกรียงศักด์ิ สืบสายหาญ           
ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
46. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวสทุธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายประภาศ คงเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากร
ทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยน
หมุนเวียน  
 
47. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. พนัตํารวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง รองผูอํ้านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
  2. นางสาวปิติกาญจน์ สทิธเิดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายศักยา ชูใหม่ รองผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
48. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายชัยณรงค์ โชไชย ทีป่รึกษาการ
พาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  
 
49. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี  
  1. นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการ
จัดหางาน  
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  2. นางสาวพรรณี ศรียุทธศกัด์ิ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  3. นายกรีฑา  สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
  4. นายสเุมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
  5. นายสรุเดช วลีอิทธิกุล ผูต้รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6. นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน 
 
50. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (กระทรวง
แรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายธรีพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
51. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นาวาอากาศเอก จิรพล เก้ือด้วง 
ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ต่ออีกหน่ึงวาระ (ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558-28 กันยายน 2559) 
ตามมติคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ส่วน
ค่าตอบแทน คา่ตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 
52. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยขา้ราชการประจําด้านยุทธศาสตร์
และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายพิไชย โอบายะ
วาทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคม (ผู้อํานวยการสูง) ให้ดํารงตําแหน่งปรึกษา
นายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ. ได้รับคาํขอประเมินพร้อมด้วย
เอกสารประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
53. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ประมง  
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  2. นางบรสิุทธิ ์เปรมประพนัธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน  
 
54. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 
4 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวอาระยา นนัทโพธิเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้  
  4. นางสาวสทุธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน 
 
55. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอแต่งต้ัง นายพันธศ์ักด์ิ ศริิรัชตพงษ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามใน
ประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้นไป  
 
56. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง พลเอก ณัฐติพล 
กนกโชติ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเป็นต้นไป  
 
57. เรื่อง ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบัติหนา้ที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่ง
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา อยู่ในบังคับบญัชา 

1 นายไพศาล พืชมงคล สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

2 รองศาสตราจารย์ไชยา ย้ิมวิไล สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครอืงาม) 

3 พลเอก รุ่งโรจน์ จํารัสโรมรัน  กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
4 รองศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์ กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

5 พลตํารวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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6 พลตํารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์  
ณ อยุธยา  
 

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7 พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน  กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
8 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  กระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
9 นางสาวเสาวณี มุสแิดง  กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
รัฐมนตรีว่าการระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 

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


