
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/97                             วันที่  11  กุมภาพันธ์  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสาํปะหลงัและผลิตภัณฑ์ 

มันสําปะหลังเป็นสนิค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ..... 
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

กําหนดให้มันสาํปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร 
พ.ศ. ..... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  พณ. เสนอว่า 
  1. ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 โดยได้เพ่ิมนิยามคําว่า “นําผ่าน” หมายความว่า “นําหรือส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรโดยมี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ 
หรือการเพ่ิมหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการขนสง่หรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ี 
จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งสินค้าน้ันในราชอาณาจักร” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2558 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
  2. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อ 1 จึงควรมีมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักรสําหรับมันสําปะหลัง และผลติภัณฑ์มันสําปะหลัง เพ่ือประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สาธารณสุขของประเทศ และเป็นการรองรับผลผลิตมันสําปะหลังที่กําลังออกสู่ตลาดและบรรเทาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คาดการณ์ว่า
ผลผลิตมันสําปะหลังปีการผลิต 2558/59 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – มนีาคม 2559 คดิเป็น 
ร้อยละ 53.9 ของผลผลิตทั้งหมดของปี 2558/59 ประกอบกับประเทศเพ่ือนบ้านมีช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต 
มันสําปะหลังใกล้เคียงกับประเทศไทย 
   3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลงัครั้งที่ 4/2558  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็น
สินค้าที่นําผ่านได้ โดยมีมาตรการควบคุม ดังน้ี (1) กําหนดจุดการนําผ่าน (ถ่ายลําและผา่นแดน) (2) ต้องมี
หนังสอืรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและ (3) ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช โดยให้กรมการค้าต่างประเทศ  
พณ. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รว่ม
พิจารณารายละเอียดและวิธีการในการปรับปรุงและออกประกาศที่เก่ียวข้องกับการนําผ่าน (ผ่านแดน/ถ่ายลํา) 
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลังด้วย     

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
                                                                                               ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี 
  1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จํานวน 
1,000 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบ้ีย กําหนดชําระคืนภายใน 5 ปี (พ.ศ.2559 -2564) เพ่ือดําเนินโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
  2. อนุมัติเงินจ่ายขาดสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จํานวน 10 ล้านบาท  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทํา 
แนวทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดทําโครงการสร้างความเข้มแข็งใหกั้บกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับเกษตรกร และ 
ลดความเสี่ยงให้สามารถชําระหน้ีและคืนเงินทุนได้สําเร็จ จึงพิจารณาให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน 
กลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานการณ์เงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกรและสภาพของ 
กิจกรรมการผลิตและการตลาดที่นําเสนอตามโครงการและหรือที่มีประวัติเดิมว่าเคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้ 
  2. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรปูผลผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และ
เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนดอกเบ้ียตํ่า รวมทั้งสามารถทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการ
ระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาด
ผลผลิตต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 9 เรื่อง ทบทวนวิธีการดําเนนิการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้าง 

มูลค่าเพิ่มมันสําปะหลัง ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี 2558/59 
สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมมนัสาํปะหลังปี 2558/59  ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมนัสําปะหลัง ปี 2558/59 ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  โครงการสนับสนุนสนิเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้างมลูค่าเพ่ิมมันสําปะหลัง               
ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี 2558/59 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนที่มีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับมันสําปะหลังนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อ 
หัวมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรและ/หรอืแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลัง 

1.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่มเกษตรกร กลุม่วิสาหกิจ 
ชุมชนในการดําเนินธุรกิจมันสําปะหลัง และช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมนัสําปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมาก 
 

                                                                                          2. วิธีการ... 
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2. วิธีการ  
2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กู้เงินจาก ธ.ก.ส.  

โดยรัฐชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาชดเชย 12 เดือน  
2.2 วงเงินสินเช่ือทั้งสิ้น 2,5000 บาท วงเงินชดเชย 75 ล้านบาท 
2.3 เป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุม่วิสาหกิจชุมชน ที่มีการ 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับมันสําปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรวบรวมหรือรับซื้อมนัสําปะหลังสดและแปรรูป
จากสมาชิกหรือเกษตรกรได้ 1,000,000 ตัน  

2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2559  
ระยะเวลาการรับซื้อหัวมันสําปะหลังสด 31 กุมภาพันธ์ 2559-31 มกราคม 2560
ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ีย 12 เดือน นับต้ังแต่วันที่ได้รับสินเช่ือ 
ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2559 
ระยะเวลาโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 สงิหาคม 2560 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์ให้ผู้บรหิารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป 
                                                      ช่ือ)    ((ลงช่ือ)       พวงทอง  เสลานนท์                                            
                                                                         (นางพวงทอง  เสลานนท)์ 
                                                     หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((ลงช่ือ)       พวงทอง  เสลานนท์ 



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการ
นําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .....

เศรษฐกิจ - สังคม 8 ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 ทบทวนวิธีการดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือรวบรวมและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สร้างมูลค่าเพ่ิมมันสําปะหลัง ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี 2558/59

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                            วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 
  วันน้ี (9 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ   ไชยนุวัติ และ                
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  
    รวม 4 ฉบับ 
  3.   เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน 
    สําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ..... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  4.   เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย  
    [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที ่...) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
    ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่าง 
    กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษี
    เงินได้] 
  5.   เรื่อง   การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ [ร่างพระราช 
    กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า 
    ด้วยการกําหนดกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
    ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ] 
  6.    เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan) 
  7.  เรื่อง   ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและกรอบการดําเนินงานระยะต่อไปของคณะกรรมการ
    ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
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  9.   เรื่อง   ทบทวนวิธีการดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้าง 
    มูลค่าเพ่ิมมันสาํปะหลัง  ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาด 
    มันสําปะหลัง ปี 2558/59 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการของกระทรวงพาณิชย์และขอรับการจัดสรรงบประมาณ
    รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง   กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
    ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการแสดงทางวัฒนธรรมด่ังเดิม   
    (WIPO Intergovernmental  Committee on intellectual Property and 
    Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC) 
    ของไทย ในปี 2559-2560 
  12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อรางเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมสุดยอดผู้นํา  
    สหรัฐฯ – อาเซียน 
  

แต่งต้ัง 
  13.  เรื่อง   การเสนอรายช่ือบุคคลที่สมควรให้รับการเสนอช่ือให้เป็นประธานกรรมการ และ
    กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 
  14.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  16.  เรื่อง   การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมาย 
    กฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตร)ี    
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ 
    งบประมาณทรงคุณวุฒิ)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2545  

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้กิจการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็น
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ กอช. 
  3. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎรกร เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พ่ึงประเมินประจําปี 2558 เป็นต้นไป ดังน้ี 
   3.1 เงินได้เท่าที่สมาชิก กอช. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กอช. ตามจํานวนที่จ่ายจริง เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกิน 500,000  บาท สําหรับปีภาษีน้ัน  แต่เมื่อรวมกับเงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพและเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษี
เดียวกัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
   3.2 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจาก กอช. เน่ืองจากสมาชิกของ กอช. ทุพพลภาพ 
หรือสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือถือว่าเป็นกรณีที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือตาย ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี  

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสิ่งมีชีวิตอ่ืน เป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  
3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การ 

อนุญาตการต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์และผลิต 

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

    1.1 กําหนดนิยามของคําว่า “สัตว์ทดลอง” “สัตว์เลี้ยง” และ “สัตว์จาก
ธรรมชาติ”  

1.2 กําหนดชนิดและประเภทสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสิ่งมีชีวิตอ่ืน เป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
กําหนดให้สิ่งมชีีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์และเป็นสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต              
การอนุญาต การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  กําหนด
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และประเภทของใบอนุญาต ดังน้ี  

3.1 ใบอนุญาตใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
1) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 1  หมายความว่า  

ใบอนุญาตสําหรับบุคคลที่นําสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
2) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 2 หมายความว่า  

ใบอนุญาตสําหรับบุคคลทีใ่ช้สตัว์ประกอบการสอน 
3) ใบอนุญาตใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 3 หมายความว่า   

ใบอนุญาตสําหรับบุคคลที่นําสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกให้เป็นการ
เฉพาะแบบช่ัวคราว  โดยมีอายุใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงปี  

3.2 ใบอนุญาตผลติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
1) ใบอนุญาตผลติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 1 หมายความว่า  

ใบอนุญาตผลติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการขาย เสนอขายหรือมีไว้เพ่ือขายสัตว์หรือ
ผลผลิตจากสัตว์เพ่ือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ 

2) ใบอนุญาตผลติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 2  หมายความว่า  
ใบอนุญาตผลติสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้หรือบริการโดยไม่มี
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ แก่บุคคลที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ือทางวิทยาศาสตร์ 
   4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์
และผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์
และผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และกําหนดให้การต่อใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังน้ี  

ตารางอัตราคา่ธรรมเนียม 
 

ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียมทา้ย พรบ.
สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558    ฉบับละ / บาท 

อัตราคา่ธรรมเนียมรา่งกฎกระทรวงฯ   
ฉบับละ / บาท 

ใบอนุญาตใช้สตัว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
20,000 

(1) ประเภท 1 1,000 
(2) ประเภท 2 ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
(3) ประเภท 3 ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
ใบแทนใบอนุญาต 1,000 100 
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ใบอนุญาตผลติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
100,000 

(1) ประเภท 1 10,000 
(2) ประเภท 2 ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
 

ใบแทนอนญุาต 1,000 1,000 
การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
 
3.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ..... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ..... ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  พณ. เสนอว่า 
  1. ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า พ.ศ. 2522 โดยได้เพ่ิมนิยามคําว่า “นําผ่าน” หมายความว่า “นําหรือส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรโดยมี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือการ
เพ่ิมหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการขนส่งหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ี จะต้องไม่มีการใช้
ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งสินค้าน้ันในราชอาณาจักร” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดย
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
  2. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อ 1 จึงควรมีมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร
สําหรับมันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เพ่ือประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของ
ประเทศ และเป็นการรองรับผลผลิตมันสําปะหลังที่กําลังออกสู่ตลาดและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร
ไทย โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คาดการณ์ว่าผลผลิตมันสําปะหลังปีการผลิต 
2558/59 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของผลผลิตทั้งหมดของปี 
2558/59 ประกอบกับประเทศเพ่ือนบ้านมีช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตมันสําปะหลังใกล้เคียงกับประเทศไทย 
   3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังคร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่นําผ่านได้ 
โดยมีมาตรการควบคุม ดังน้ี (1) กําหนดจุดการนําผ่าน (ถ่ายลําและผ่านแดน) (2) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
และ (3) ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช โดยให้กรมการค้าต่างประเทศ พณ. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมพิจารณารายละเอียดและวิธีการในการปรับปรุงและออก
ประกาศที่เก่ียวข้องกับการนําผ่าน (ผ่านแดน/ถ่ายลํา) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังด้วย 
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 
  1. ให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องนําผ่านทางด่านตรวจพืชตามที่ กษ. 
กําหนด และต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามท่ีกําหนดแสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบการนําผ่านราชอาณาจักร 
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  2. มาตรการตามข้อ 1. มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นําผ่านมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังใน
ปริมาณเท่าที่จําเป็น เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
4.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... รา่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงนิได้] 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวม 3 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
   2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการเข้ามาเพ่ือขายหรือการขายเพชร 
พลอย ทับทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มลีักษณะทํานองเดียวกัน
เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทําเทียมวัตถุ ดังกล่าวหรือที่ทําขึน้ใหม่ ให้แก่ผูนํ้าเข้าหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา 
   2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผูม้ีเงินได้จากการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไขมุ่ก และอัญมณทีี่มีลกัษณะทํานองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้
เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทําขึ้นใหม่และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แลว้ 
   2.3 ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษี
เงินได้ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ 
เพ่ือกําหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้ออัญมณี 
บางกรณี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มสีาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนําเข้ามาเพ่ือขายหรือการขายเพชร 
พลอย ทับทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มลีักษณะทํานองเดียวกัน
เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทําขึ้นใหม่ ให้แก่ผู้นําเข้าหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขายเพชร พลอย 
ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไขมุ่ก และอัญมณทีี่มีลกัษณะทํานองเดียวกัน
เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือทําขึ้นใหม่และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ตามท่ี
กฎหมายกําหนด เมื่อถึงกําหนดย่ืนรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้พึงประเมินดังกล่าวมา
รวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
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 3. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ มี
สาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จา
การซื้ออัญมณ ีบางกรณี ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที ่311) พ.ศ. 2540 
เน่ืองจากมีการยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณี บางกรณี จึงได้กําหนดให้มีการเสียภาษี ณ ที่
จ่าย เพ่ือเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
 
5.  เรื่อง  การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีธรุกิจเฉพาะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ] 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ยกเลิกการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์) 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
   2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่
ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
   2.3 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ สําหรับกองทุนรวม ที่จัดต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังต่อไปน้ี 
   1.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ (กอง 1) 
   1.2 กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) 
   1.3 กองทุนรวมเพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) 
   1.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์และสิทธิเรยีกร้อง (กอง 4) 
  2. ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา 
 
6.   เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan) 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่เห็นชอบเง่ือนไข
โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan) จากเดิม ที่กําหนดให้เริ่มรับคําขอต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน เป็นเริ่มรับคําขอต้ังแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะ
ถึงก่อน ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครง Policy Loan ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้อนุมัติสินเช่ือไปแล้วจํานวน 4,689.75 ล้านบาท ให้แก่
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ผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 1,344 ราย โดยมียอดเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 3,078.08 ล้านบาท และมีวงเงินโครงการ
คงเหลืออยู่จํานวน 10,310.25 ล้านบาท ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหา ขาด
สภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป กค. จึงเห็นควรขยายระยะเวลาโครงการ
จากเดิมที่กําหนดให้เริ่มรับคําขอต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  หรือจนกว่า
จะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน เป็น จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 
แล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณใหม่เนื่องจาก
อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมที่เคยได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
 
7. เรื่อง  ผลการดําเนนิงานที่ผ่านมาและกรอบการดําเนินงานระยะต่อไปของคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (คณะกรรมการ สสค.) เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสาํนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพ
เยาวชน (สสค.)  
  2. เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการดําเนินงานและความต้องการงบประมาณของ สสค. ทั้งน้ี ให้ 
สสค. จัดทํารายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมในการใช้งบประมาณให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาความเหมาะสม
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกคร้ังหน่ึง โดยให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 ในการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สสค. รายงานว่า  
  1. ผลการดําเนินงานของ สสค.  
   ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา สสค. ได้ปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรฯี และตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายเพ่ิมเติมจนสําเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนประมาณ 350,000 คน ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสประมาณ 250,000 คน อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ําในโอกาสทางการเรียนรู้ และสร้างเสริมสุขภาวะแก่
เด็กในโรงเรียนหา่งไกลและลาํบากได้เป็นอย่างดี  
  2. กรอบแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป 
   คณะกรรมการ สสค. ได้เห็นชอบแผนงานพฒันาคุณภาพการเรียนรูเ้พื่อลดความเหลื่อม
ล้ําและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด มีสาระสาํคัญดังน้ี  
  หลักการและเหตุผล 
  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเร่ืองการสรา้งคณุภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เปน็ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ และส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย “ประชารัฐ” โดยการพัฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียนและแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล จึง
สมควรดําเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน (area-based) และมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม ในลักษณะการปฏิบัติการ
ควบคู่กับการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในพ้ืนที่ พร้อมกับสร้างองค์ความรู้อันนําไปสู่การ
สังเคราะห์นโยบาย  
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  ยุทธศาสตร์/แนวทาง  
  ดําเนนิงานในลักษณะการปฏิบัติการควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ 
การสร้างความรู้เชิงระบบ (Knowledge) การพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) และการสาธิตปฏิบัติการให้
เห็นผล (Action) ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 จํานวน 4 จงัหวัด ได้แก่ ตราด ตาก สระแก้วและ
หนองคาย เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงในพ้ืนที่พร้อมกับสร้างองค์ความรู้เชิงระบบท่ีจําเป็นในการพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายต่อรฐับาล มุ่งเน้นสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ในเชิงบูรณาการ การสนับสนุนทาง
วิชาการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยดําเนินงาน 2 ระดับ กล่าวคือ  
  1. ระดับจังหวัดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดและกลไกจังหวัดให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  2. ระดับท้องถ่ิน (ตําบล) เจาะจงกลุ่มประชากรที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของเด็กและเยาวชนและพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น  
  ทั้งน้ี กรอบแผนการดําเนินงานน้ีเป็นการเสริมภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสค. จะเนน้
กลุ่มเป้าหมายทั้งกําลังแรงงานและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และใหค้วามสําคัญกับพืน้ที่ยากจนหรือประชากรท่ีมีรายได้
ค่อนขา้งตํ่าในลักษณะเช่ือมโยงกันด้วยระบบและกลไกในพืน้ที่เข้ากับนโยบายการศกึษากับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผ่านธุรกิจท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสถานศึกษาเป็นจุดเช่ือมต่อ รวมถึงจัดศึกษาวิจัยร่วมไปกับการพัฒนา
ตามกรอบระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ดังน้ัน กรอบการดําเนินการตามที่เสนอจึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างเต็มตามศักยภาพ และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลให้บรรลผุลไปพร้อม ๆ กัน  
  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
  1. เกิดการพฒันากําลังคนวัยเรียน โดยจะทําให้เด็กและเยาวชน (อายุ 15-21 ปี) จาํนวน 20,000 
คน ในเขตพ้ืนที่ยากจน มีทักษะการทํางานตรงตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือชุมชนของตนเอง และ
อัตราการมีงานทําของผู้จบมัธยมศึกษาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นภายใน 3 ปี  
  2. เกิดการพฒันากําลังคนวัยแรงงาน โดยจะเพ่ิมแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) ทีม่ีทักษะอาชีพ
ตรงตามกิจการเป้าหมายและได้รับการจ้างงานในพ้ืนที่ตรงขีดความสามารถ มีทักษะการประกอบอาชีพ 30,000 คน 
และจํานวนแรงงานสําเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25  
  ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 
8. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ดังน้ี 
  1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จํานวน 1,000 
ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบ้ีย กําหนดชําระคืนภายใน 5 ปี (พ.ศ.2559 -2564) เพ่ือดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
  2. อนุมัติเงินจ่ายขาดสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จํานวน 10 ล้านบาท  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทําแนวทางการ
สร้างเงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดทําโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงให้สามารถชําระหน้ีและ
คืนเงินทุนได้สําเร็จ จึงพิจารณาให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของ
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สถานการณ์เงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกรและสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดที่นําเสนอตามโครงการและ
หรือที่มีประวัติเดิมว่าเคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้ 
  2. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และเกษตรกรสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า รวมท้ังสามารถทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการระบบสหกรณ์จากการ
รวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาดผลผลิตต่อไป 
  
9.  เรื่อง  ทบทวนวิธีการดําเนนิการโครงการสนับสนนุสนิเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสําปะหลัง                
ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี 2558/59 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้างมลูค่าเพ่ิมมันสําปะหลังปี 
2558/59  ตามแนวทางการบรหิารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี 2558/59 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
  สาระสาํคญัของเร่ือง  โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้างมูลคา่เพ่ิมมันสําปะหลัง                
ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี 2558/59 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   

ที่มีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับมันสําปะหลังนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสําปะหลังสด
จากเกษตรกรและ  / หรือแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลติภัณฑ์มันสําปะหลัง 

1.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่มเกษตรกร กลุม่วิสาหกิจชุมชน               
ในการดําเนินธุรกิจมันสําปะหลัง และช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมาก 

2. วิธีการ  
2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กู้เงินจาก ธ.ก.ส. โดยรัฐ 

ชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาชดเชย 12 เดือน  
2.2 วงเงินสินเช่ือทั้งสิ้น 2,5000 บาท วงเงินชดเชย 75 ล้านบาท 
2.3 เป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุม่วิสาหกิจชุมชน ที่มีการ 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับมันสําปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรวบรวมหรือรับซื้อมนัสําปะหลังสดและแปรรูปจาก
สมาชิกหรือเกษตรกรได้ 1,000,000 ตัน  

2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2559  
ระยะเวลาการรับซื้อหัวมันสําปะหลังสด 31 กุมภาพันธ์ 2559-31 มกราคม 2560 
ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ีย 12 เดือน นับต้ังแต่วันที่ได้รับสินเช่ือ 
ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2559 
ระยะเวลาโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 สงิหาคม 2560  

 
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการของกระทรวงพาณิชย์และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานด้าน Local Economy โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถิ่น
ไทยเช่ือมโยงสู่เศรษฐกิจโลก งบประมาณ 620 ล้านบาท และแผนงานด้าน Global Economy โครงการปฏิรูปภาค
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การค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามท่ี  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมาย
นโยบาย 5 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนภาคการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศในปี 2559 ให้สามารถขยายตัวได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ 5 โดยเน้น (1) การเจาะตลาดที่มีศักยภาพและกําลังซื้อสูงในทุกมิติเป็นรายเมือง (Deep 
Penetration) แสวงหาช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าไทยในรูปแบบใหม่ และผลักดันให้ผู้ประกอบการไปลงทุนใน
ธุรกิจในต่างประเทศ (2) การมองตลาดอาเซียนเสมือนตลาดในประเทศ พัฒนาการค้าชายแดน กระชับความสัมพันธ์
ภาครัฐในระดับสูง (3) การพัฒนาตลาดโดยการสร้างแบรนด์ประเทศและพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ (4) เร่งพัฒนา
ระบบอีคอมเมิร์ซสําหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศ (5) พัฒนาเกษตรไทยสู่สากล โดยเช่ือมโยงแหล่งผลิตสู่ตลาดและ
สนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในการแปรรูปสินค้าเกษตรและได้เร่งรัดให้ภาครัฐมีนโยบายเร่งด่วนในการ
ผลักดันภาคการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และสร้างความเช่ือมั่นในวงกว้างว่าเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการส่งออกที่แข็งแกร่ง อันส่งผลให้การส่งออกของไทยในปี 2559 ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 
  2. เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รองรับการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ให้
ความสําคัญกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พณ. จึงได้
จัดทําแผนงานด้าน Local Economy โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยเช่ือมโยงสู่เศรษฐกิจโลก งบประมาณ 
620 ล้านบาท และแผนงานด้าน Global Economy โครงการปฏิรูปภาคการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
   1. แผนงานด้าน Local Economy โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถ่ินไทยเช่ือมโยง
ส่เศราฐกิจโลก มีวัตถุประสงค์ 
    1) เ พ่ือส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้  Local 
Economy เพ่ือยกระดับเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิม และ
นวัตกรรมเป็นเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง “Smart Farmer” 
    2) ผลักดัน Smart Farmer ให้รู้จักทํามาค้าขายเกิดการลงทุนและดําเนินธุรกิจได้
อย่างย่ังยืน เป็นเกษตรกร SMEs Farmer 
    3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกตลาดเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงสินค้าจากตลาด
ชุมชนไปยังตลาดกลางสู่ศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือเช่ือมโยงสินค้าเกษตรกรไทยสู่ตลาดเพ่ือนบ้าน (CLMV) และตลาดโลก 
    4) พัฒนาสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร ราคาและการตลาดเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร
และผู้เก่ียวข้องใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดโดยมีระบบซื้อขายแบบ E-commerce 
    5) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทยด้วยการสร้าง
ภาพลักษณ์ ความน่าเช่ือถือ และมาตรฐานตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดโลก 
   2. แผนงานด้าน Global Economy โครงการปฏิรูปภาคการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
มีวัตถุประสงค์ 
    1) ขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของไทยในตลาดศักยภาพสูง โดยเฉพาะตลาด 
CLMV  
    2) ยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็นรู้จักทั้งในตลาดในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  
    3) ขยายมูลค่าการค้าผ่านช่องทาง E-commerce และเช่ือมโยงสู่ Global 
Platform  
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    4) ผลักดันการส่งออกบริการของไทยใน 6 สาขาเป้าหมาย เพ่ือเป็นจักรกล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ควบคู่ไปกับการส่งออกสินค้าปฏิรูปกระบวนการทํางานของภาครัฐ ใหส้ามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคเอกชนให้แข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม ่
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง  กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และการแสดงทางวัฒนธรรมด่ังเดิม  (WIPO Intergovernmental  Committee on 
intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC) 
ของไทย ในปี 2559-2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สิน
ทาง ปัญญา  ทรัพยากร พัน ธุกรรม  ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น  และการแสดงทาง วัฒนธรรม ด่ั ง เ ดิม   (WIPO 
Intergovernmental  Committee on intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore : WIPO IGC) ของไทย ในปี 2559-2560 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  ร่างกรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ของไทย ในปี 2559-2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ร่างกรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
แสวงหาแนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และปกป้องสิทธิของผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรม 
  2. ร่างกรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือแสวงหา
แนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และปกป้องสิทธิของผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่สังคม เศรษฐกิจ จริยธรรม 
และวัฒนธรรม 
  3. ร่างกรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ด้านการแสดงออกทางวัฒนธรรมด่ังเดิม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงหาแนวทางคุ้มครอง ส่งเสริม และปกป้องสิทธิของผู้เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมทั่งในแง่สังคม 
เศรษฐกิจ จริยธรรม และวัฒนธรรม 
  ทั้งน้ี คณะเจรจาจะคํานึงถึงชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนด่ังเดิมที่มีสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการการ
บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนรวมถึงสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และหากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบเจรจาน้ี และไม่มี
ผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศไทย ถือให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะเจรจาตามที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐบาล 
 
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อรางเอกสารผลลพัธส์าํหรับการประชุมสุดยอดผูน้าํ สหรัฐฯ – อาเซียน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐอเมริกา – อาเซียน หลักการ                     
ซันนีแลนด์ และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสาํคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไมข่ัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
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30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) 
  3. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐอเมริกา – อาเซียน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 
กุมภาพันธ์ 2559 จะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐอเมริกา – อาเซียน จํานวน 1 ฉบับ
คือ ร่างหลักการซันนีแลนด์ (Sunnylands Principles) ซึง่เป็นเอกสารสรุปผลการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสําคัญเป็นการยํ้าถึงเจตนารมณ์ของอาเซียนและสหรัฐอเมริกาในการ
สนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน 
  

แต่งต้ัง 
13. เรื่อง  การเสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควรให้รับการเสนอชื่อใหเ้ปน็ประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ การแต่งต้ังนายกิตติ ลิ้มชัยกิจ  เป็น
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายจีระรตัน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  พลตํารวจเอก จรัม
พร  สุระมณี พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธ์ุ และนายอนุสิษฐ  คุณากร เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคณุสมบัติครบถว้น
สมบูรณ์ ดังน้ี  

1. นายสุพร เตไชยา ผู้อํานวยการสํานักสํารวจและออกแบบ (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน                 
(วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 
(ด้านสํารวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 

2. นางสาวกอบกุล  โมทนา  ผูอํ้านวยการสํานักแผนงาน สาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558  
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                   
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวันชัย  อาจเขยีน  
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค  ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย)  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
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16. เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)                   
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นางพงษ์สวาท             
กายอรุณสทุธิ ์ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง  (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สาํนักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ ทั้งน้ี  ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 
2 ราย ดังน้ี  
  1. นายทศพร นุชอนงค ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
  2. นายธญัญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคณุวุฒิ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางพนิดา ไพศาลยกิจ ทีป่รึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) สํานัก
งบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  
  2. นายภาณุ จันทรเ์จียวใช ้ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) สํานัก
งบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  
  3. นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) สํานัก
งบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  
  4. นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) 
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่งไปแล้ว) ดังน้ี  
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ จํานวน 7 คน 1.1 นางสมศรี                
เผา่สวัสด์ิ ผู้เช่ียวชาญด้านประกันสุขภาพ 1.2 นายจรลั ตฤณวุฒิพงษ์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
1.3 นายณรงค์ศักด์ิ อังคะสวุพลา ผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์แผนไทย 1.4 นายพินิจ หิรัญโชติ ผู้เช่ียวชาญด้าน
การแพทย์ทางเลือก 1.5 นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินการคลัง 1.6 นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 1.7 นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมศาสตร์  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จํานวน 6 คน 
2.1 นางสาวสายพิณ หัตถีรตัน์ ผู้เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2.2 พนัเอก พงศธร เนตราคม ผู้เช่ียวชาญ 
สาขาจิตเวช 2.3 นายวีรพงษ์ เกรียงสนิยศ ผู้เช่ียวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย 2.4 นายชาตรี บานชื่น ผู้เช่ียวชาญ
สาขาอ่ืน 2.5 นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้เช่ียวชาญสาขาอื่น 2.6 ร้อยตํารวจเอก จิรสวัสด์ิสุรฤทธิ์ธํารง ผู้เช่ียวชาญสาขาอ่ืน 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
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