
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/702                         วันท่ี  14 ตุลาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

กฎหมาย  
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้าํชลประทานอ่างเก็บน้าํคลองหาดสม้แป้น  

เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา่ชลประทาน พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ํา
ชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น ในเขต
โครงการชลประทานระนอง เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือให้การใช้นํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้ทราบ
ถึงปริมาณของนํ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้นํ้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน 
อ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าเพ่ือกิจการโรงงาน 
การประปา หรือกิจการอ่ืนที่มิใช่การเกษตรกรรมโดยออกเป็นกฎกระทรวง 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น ในท้องที่ตําบลหาดส้มแป้น  
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 17 เรือ่ง แนวทางการช่วยเหลือผูป้ระกอบการประมงท่ีได้รบัผลกระทบจากการ 

แก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ประมงในระหว่างที่ไม่สามารถออกทําการประมงได้ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น 228,516,100 บาท ดังน้ี 
  1. ผู้ประกอบการท่ีมีเอกสารและอุปกรณ์ไมค่รบถ้วน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และต้องหยุดการทําประมง ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เป็นต้นมา จํานวน 4,012 ลาํ เป็นเงิน 180,593,500 บาท 
  2. ผู้ประกอบการประมงที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่สามารถทําการประมงได้  
และต้องหยุดทาํการประมง ต้ังแต่วันที่กฎหมาย/คําสั่งมีผลบังคับใช้ โดยให้ความช่วยเหลือถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
 

จํานวน... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...

เศรษฐกิจ - สังคม 17 แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงท่ีได้รับผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย

แต่งตั้ง 36 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th วัน          อังคารที่ 14 ตุลาคม 2558 
 
  วันน้ี (13 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   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
    ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) 
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้อง
    กับการค้ามนุษย์   พ.ศ. .... 
  3.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... (การเพ่ิมตําแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองช้ันต้น)  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
    ยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
    สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)] 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่เก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิต จํานวน 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น  

เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ในการกําหนดมาตรการควํ่าบาตรต่อสหพันธ์ 
    สาธารณรัฐโซมาเลียรัฐเอริเทรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
    ร่วม 3 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตาม 
    ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
    ตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง 

สาธารณ รัฐชิลี พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตาม 
    มาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทําได้ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
    เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องแบบ
    พิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์) 
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เศรษฐกิจ – สงัคม 

  11.  เรื่อง  การเสนอตัวเพ่ือเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Travel & Tourism Council  
    (WTTC) Global Summit 2017  
  12.  เรื่อง  การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมัติงบบริหาร
    จัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
  13.   เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)  
  14.  เรื่อง  ขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2558 – 2561 และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ 
    ยุติธรรม พ.ศ. 2559 – 2562 
  15.  เรื่อง  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
    และเยาวชน (พ.ศ. 2558-2564)  
  16.  เรื่อง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 
  17.  เรื่อง  แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา
    การทําการประมงผิดกฎหมาย 
 

ต่างประเทศ 
 
  18.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือยุคสากลและดิจิทัล 
  19.   เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic  
    Relationship ครั้งที่ 4 
  20.  เรื่อง  การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทย 
  21.  เรื่อง การจัดทําความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศ
    ญี่ปุ่น 
   

แต่งต้ัง 
 
 22.   เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวีเนียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย                
   (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.   เรื่อง  การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  24.  เรื่อง การพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
    วิศวกร พ.ศ. 2542  
  25.  เรื่อง   การปรับปรุงเพ่ิมเติมองค์ประกอบและแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา
    ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
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  26.  เรื่อง   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  27.  เรื่อง   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารระดับสูง)  
    (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
    พระราชดําริ)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    วัฒนธรรม) 
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข) 
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  34.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
    การดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งตาม
    วาระ)  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
    หน้ีสาธารณะ  
  36.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 
    ประเทศ ไทย  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  38.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
    ประเทศไทย 
  39.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  40.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 

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

 
 
 

กฎหมาย 
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1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)        
พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร ต้ังแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
  2. ให้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ยังคงใช้
บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชําระก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์              
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. กําหนดมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้มีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ได้แก่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับลักษณะของการกระทําความผิดและโทษทางอาญา
เก่ียวกับการค้ามนุษย์ มาตรการในการดําเนินการกับทรัพย์สิน การดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กําหนด
วิธีการแจ้งข่าวหรือการกล่าวหาร้องเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดหรือเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้า
มนุษย์ จัดให้มีระบบการข่าว และศูนย์รับแจ้งข่าวและการกล่าวหาร้องเรียน การส่งข้อมูลข่าวสารหรือพยานหลักฐาน 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ มีอํานาจหน้าที่
เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในการออกประกาศตามระเบียบน้ี กําหนดแนวทางปฏิบัติ และพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแสวงหาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น พิจารณาเร่ือง
กล่าวหาร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ และวินิจฉัยเบ้ืองต้นซึ่งพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น  
  3. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําการตามท่ีกําหนดในร่างระเบียบน้ี เช่น สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ จัดหาหรือให้เงิน หรือทรัพย์สิน เป็นต้น ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันเก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์ตามระเบียบน้ีและกําหนดแนวทางการดําเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตามผลการดําเนินการและ
การรายงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยในเบ้ืองต้น เพ่ือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการ
ทางวินัยต่อไป 
3.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่ม
ตําแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพ่ิมตําแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองช้ันต้น) ตามท่ีสํานักงานศาลปกครองเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาตต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. แก้ไขเพิ่มเติมให้ตําแหน่งตุลาการศาลปกครองช้ันต้นไม่เป็นลักษณะต้องห้ามในการแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพ่ือให้ตุลาการศาลปกครองช้ันต้นสามารถเลื่อนขึ้นไปดํารงตําแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดได้ 
  2. เพ่ิมบทบัญญัติให้มีตําแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองช้ันต้นและอัตราเงินเดือน และกําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองช้ันต้นเป็นตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งต้ังเป็นตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 
  4. เพ่ิมบทบัญญัติเหตุของการพ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลปกครองกรณีโอนไปเป็นข้าราชการ 
ฝ่ายอ่ืน เพ่ิมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการแต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและการให้ได้รับเงินเดือน  
เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
  5. เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกลับเข้าดํารงตําแหน่งของตุลาการ 
ศาลปกครองที่โอนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
  6. เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือกําหนดให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยแก่เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองได้เช่นเดียวกับตุลาการศาลปกครอง 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)] ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้มีการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุน 
ที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สําหรับช่วงกําไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป ให้จัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิเป็นระยะเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  2. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากรอบระยะเวลาตามข้อ 1 ให้จัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปน้ี 
      2.1 ร้อยละ 15 ของกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาท แต่ไม่เกิน                 
สามล้านบาท 
      2.2 ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิส่วนที่เกินสามล้านบาท 
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิต จํานวน 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยวิธีการในการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี เพ่ือให้ปรากฎว่าได้เสียภาษีแล้ว และ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ มีดังนี้ 
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต              
พ.ศ. 2527 กําหนดวิธีการในการใช้แสตมป์สรรพสามิตสําหรับเครื่องด่ืมเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว ดังน้ี 
 

กฎกระทรวง (เดิม) ร่างกฎกระทรวง (ใหม่) 
ข้อ 1 (3) สําหรับเครื่องด่ืม ให้ปิดแสตมป์สรรพสามิต
ที่ปากภาชนะที่บรรจุเครื่องด่ืมในลักษณะซึ่งถ้าได้เปิด
ภาชนะน้ันแล้วแสตมป์สรรสามิตน้ันจะต้องถูกทําลาย 

ข้อ 1(3) สําหรับเคร่ืองด่ืม ให้ปิดแสตมป์สรรพสามิต 
1 ดวง ที่ภาชนะบรรจุเครื่องด่ืม ให้แนบสนิทจนไม่
สามารถแกะลอกมาใช้ซ้ําได้ ในตําแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตามชนิด ดังน้ี  
   (ก) เครื่องด่ืมบรรจุภาชนะประเภทขวด ให้ปิด
แสตมป์สรรพสามิตที่ด้านบนของฝาหรือจุก หรือสิ่ง
ผนึกภาชนะอ่ืนซึ่งใช้ผนึกภาชนะน้ันได้ในทํานอง
เดียวกับฝาหรือจุกของเครื่องด่ืมน้ัน 
   (ข) เครื่องด่ืมบรรจุภาชนะประเภทกล่อง กระป๋อง 
หรือภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ ให้ปิดแสตมป์สรรพสามิตที่
ด้านบน หรือด้านข้างของภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมน้ัน

ไม่มี ข้อ 2 การใช้แสตมป์สรรพสามิตตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 15 ฉบับที่ 21 และฉบับที่ 22 สําหรับปิด
ภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักรให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ปิดและขีดฆ่าแสตมป์
ทุกดวงที่ใช้ โดยให้ใช้วิธีการปิดแสตมป์สรรพสามิตที่
ปากภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมในลักษณะ ซึ่งถ้าได้เปิด
ภาชนะน้ันแล้วแสตมป์สรรพสามิตน้ันจะต้องถูก
ทําลาย โดยให้ใช้วิธีการดังกล่าวไปจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกลักษณะแสตมป์ดังกล่าว

 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต              
พ.ศ. 2527 กําหนดชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิตสําหรับเครื่องด่ืมที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี  
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กฎกระทรวง (เดิม) ร่างกฎกระทรวง (ใหม่) 
ไม่ม ี ข้อ 3 (14) แสตมป์เครื่องด่ืมสําหรับใช้ปิดภาชนะ

บรรจุเครื่องด่ืมที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ทําด้วย
กระดาษสีขาว และมีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาส
ซีน พ้ืนผิวด้านหน้ามีลักษณะก่ึงมันวาว เป็นรูปวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาว 1.9 เซนติเมตร นํ้าหนักรวม
ของดวงแสตมป์ ไม่เกิน 150 gsm มีแถบวงกลมสีนํ้า
เงินเข้มอยู่รอบนอกตรงกลางมีตราสัญลักษณ์กรม
สรรพสามิตสีส้ม พ้ืนหลังตราสัญลักษณ์เป็นแถบรัศมีสี
ส้มเข้มและสีส้มอ่อนสลับกัน ด้านล่างตราสัญลักษณ์มี
ข้อความ “EXCISEDEPARTMENT” สีส้มบนพ้ืนสีขาว 
ระหว่างตราสัญลักษณ์และตัวอักษรมีแถบสีเขียวเข้ม
อยู่ทั้งสองด้าน ด้านบนตราสัญลักษณ์ถัดจากแถบ
วงกลมสีนํ้าเงินเข้มลงมาเป็นแถบก่ึงวงกลมสีเขียว
ด้านซ้ายจรดตัวอักษร “E” และด้านขวาจรดตัวอักษร 
“T” โดยแถบก่ึงวงกลมสีเขียวน้ีเมื่อมองด้านหน้าจะ
เห็นเป็นสีเขียวและเมื่อเปลี่ยนมุมมองจะเห็นเป็นสีม่วง

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้น เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาด
ส้มแป้น เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน
อ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น ในเขตโครงการชลประทานระนอง เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอก
ภาคเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทางนํ้าดังกล่าวได้กําหนดให้เป็นทางนํ้าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 
8/2554) เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือให้การใช้นํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้
ทราบถึงปริมาณของนํ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้นํ้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้า
คลองหาดส้มแป้น เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอ่ืนที่มิใช่การเกษตรกรรมโดยออกเป็นกฎกระทรวง 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าคลองหาดส้มแป้น ในท้องที่ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
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7. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ในการกําหนดมาตรการควํ่าบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย                
รัฐเอริเทรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียร่วม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
ไปสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย  และกําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 
พ.ศ. ....  
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
และนําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. .... และ  
  3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
ไปสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย  พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา และดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย  และกําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย พ.ศ. ....  
   1.1 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545  
   1.2  กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย  และบุคคล   หรือองค์กร ตามรายช่ือที่คณะกรรมการกําหนดยกเว้นกรณีการส่งออกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การสนับสนุนหรือการใช้โดยบุคลากรสหประชาชาติ กรณีเพ่ือการส่งออกตามท่ีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
ร้องขอ เป็นต้น  
   1.3 กําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีถิ่นกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกและนําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. ....  
   2.1 กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปยังรัฐเอริเทรีย และ
บุคคล หรือองค์กร  ตามรายช่ือที่คณะกรรมการกําหนด  ยกเว้นกรณีการส่งออกอุปกรณ์ทางทหารที่ไม่เป็นอันตราย
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต   เพ่ือนําไปใช้ด้านมนุษยธรรม   หรือการใช้เพ่ือการป้องกัน โดยได้รับความเห็นชอบก่อนการ
ส่งออกจากคณะกรรมการ เป็นต้น  
   2.2 กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากรัฐเอริเทรียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร  
  3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย  พ.ศ. .... 
   3.1 ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 94) พ.ศ.  2544 ลงวันที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2544  
   3.2 กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ยกเว้นกรณีการส่งออกอุปกรณ์ทางทหารท่ีไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพ่ือนําไปใช้ใน
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ด้านมนุษยธรรม  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบก่อนการส่งออกจากคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก             
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าที่ประเทศไทย
มีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ  
   ให้สิทธิพิเศษแก่สาธารณรัฐชิลีทางด้านภาษีศุลกากรและยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการที่มิใช่
มาตรการทางภาษีที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดสําหรับสินค้าเกษตร 22 รายการที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความ  
ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่มีถิน่กําเนิดและสง่ตรงมาจากสาธารณรัฐชิลี โดยกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการนําสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร กล่าวคือ  ต้องมี (1) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า (From TC)  ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของ
สาธารณรัฐชิล ี และ (2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ออกโดย 
กรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  แสดงต่อกรมศุลกากร
เว้นแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าตามราคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 ดอลล่าร์สหรัฐ ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(From TC)   ที่ออกโดยรัฐบาล  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของ
สาธารณรัฐชิลต่ีอกรมศุลกากร ทั้งน้ี การขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี             
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกําหนด 
 
9. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2)  
แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทําได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้
คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทําได้ (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. ....   ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ เป็นการกําหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราว เพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสามารถทํางาน 
เป็นช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลได้  
 
10. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพิ่มเติมเคร่ืองแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพ่ิมเติมเคร่ืองแบบพิเศษของ
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์)  ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี   เป็นการปรับปรุงเคร่ืองแบบพิเศษข้าราชการ              
กรมราชทัณฑ์  ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเคร่ืองแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อม  ในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและปรับปรุงเครื่องหมายแสดงระดับตามประเภท  และระดับตําแหน่งของข้าราชการ                
กรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับสายการบังคับบัญชาการเทียบช้ันยศในระดับสากล 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
11. เรื่อง การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Travel & Tourism Council (WTTC) Global 
Summit 2017  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Travel & 
Tourism Council (WTTC) Global Summit 2017 ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.)  เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กก. รายงานว่า  
  1. การเป็นเจ้าภาพการจัดงานจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ให้ประเทศในด้านการท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัย ซึ่งแน่นอนว่าจะนํามาซึ่งความม่ันใจ และส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหน่ึง 
  2. WTTC Global Summit เป็นงานระดับคุณภาพถึงแม้ว่าจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนไม่มาก 
แต่เป็นระดับผู้นําที่มีอํานาจตัดสินใจ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก  
  3. หากไทยได้เป็นเจ้าภาพจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้โดดเด่นมากในภูมิภาคเอเชีย
ทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดงาน เน่ืองจากไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ 
  4. ประเทศไทยสามารถนําเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาสํารวจความพร้อมไปยังจังหวัดที่ยังไม่เป็นที่
รู้จักแต่มีความพร้อมในการรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนให้กับสมาชิก 
  5. เป็นปัจจัยให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวต่อไป 
 
12. เรื่อง การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมัติงบบริหารจัดการโครงการตาม
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จจาก “ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2558” เป็น “ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559” 
  2. เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ อาศัยอํานาจการบริหารตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บูรณาการการบริหารจัดการการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับตําบล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่
จังหวัดหรืออําเภอ โดยให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่
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จังหวัดหรืออําเภอ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ทั้งด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ บุคลากร หรือด้านอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับการร้องขอจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ 
  3. อนุมัติในหลักการกรอบงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตําบล ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรมการปกครอง (ที่ทําการปกครองอําเภอ และตําบล) จํานวน 
187,187,530 บาท จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ/
หรือ 2559 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ  
การประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยประสานรายละเอียดงบประมาณกับสํานักงบประมาณ  
 
13.  เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)  
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนของบริษัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
และทรัสต์ ใหป้ระกอบกิจการเงินร่วมลงทุนให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย และส่งเสริมให้มี
การลงทุนในกจิการเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรมที่สํานักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกําหนด  จึงสมควรกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่กิจการเงินร่วมลงทุน
สําหรับการลงทุนในกิจการทีใ่ช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบธุรกิจ  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกิจการเงินร่วม
ลงทุนที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การผลติและการบริการ
ที่ทันสมัย  ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของระบบเศรษฐกิจ    
  2. มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนให้มีการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็น
ฐานในการประกอบธุรกิจเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัท  ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและผูท้ี่ลงทุน
ในกิจการเงินร่วมลงทุนเป็นมาตรการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน   เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การผลิตและ
การบริการที่ทนัสมัย   ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของระบบเศรษฐกิจ 
   3. เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกิจการทีม่ีการใช้
เทคโนโลยีหลกัเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิม   อันจะทําให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมในภาค
การผลิตและการบริการ กค. จึงได้เสนอมาตรการสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนภายใต้หลักการ ดังน้ี  
   3.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับกิจการเงินร่วมลงทุน  
    3.1.1 กําหนดให้กิจการเงินร่วมลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงิน
ปันผลที่รับจากบริษัทเป้าหมาย  ทั้งน้ี  เฉพาะเงินปันผลในส่วนที่คํานวณได้จากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
หลักเป็นฐานในการทําธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมที่กําหนดและได้รับการรับรองจากโดย สวทช. 
    3.1.2 กําหนดให้กิจการเงินร่วมลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
รายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย  ที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน  ทั้งน้ี  บริษัทเป้าหมายต้องประกอบ
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ
รายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับรายงานจากการโอนหุ้น 
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    3.1.3 กําหนดให้การยกเว้นภาษีเงินได้ข้างต้นเป็นระยะเวลาสิบรอบระยะเวลา
บัญชีต่อเน่ืองกัน 

3.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับผู้ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน  
    3.2.1 กําหนดให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้
นิติบุคคล สําหรับเงินปันผลท่ีจ่ายโดยบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนทั้งน้ี  
เฉพาะเงินปันผลที่กิจการเงินร่วมลงทุนได้รับจากบริษัทเป้าหมายในส่วนที่คํานวณได้จากการประกอบกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมที่กําหนดเเละรับรองโดยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
    3.2.2 กําหนดให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้
นิติบุคคล  สําหรับรายได้จากการโอนหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน หรือรายได้จากการโอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน  ทั้งน้ี  เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
โดยมีเง่ือนไขดังน้ี  
     (1) กรณีกิจการเงินร่วมลงทุนไม่มีกําไรสะสมให้ผู้ลงทุนได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล   สําหรับรายได้จากการโอนหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงิน 
ร่วมลงทุน   หรือรายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการการเงินร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการ
ลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทํา
ธุรกิจ ทั้งน้ีบริษัทเป้าหมายต้องประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและก่อให้เกิด
รายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับรายได้จาก
การโอนหุ้น  
     (2) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนมีกําไรสะสมจากรายได้ที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการเงินร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของกําไรสะสมทั้งหมดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับรายได้จากการโอนหุ้นน้ัน  ให้ผู้ลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจํานวน 

(3) กรณีทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนมีกําไรสะสมจากรายได้ 
จากการลงทุนในบริษัทเป้าหมายในส่วนที่คํานวณได้จากกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของกําไรสะสมทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับรายได้จากการโอน
หน่วยทรัสต์น้ัน   ให้ผู้ลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลทางจํานวน  
     (4) กําหนดให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิติบุคคล สําหรับรายได้จากการที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกิจการตามสัดส่วนกําไรสะสม     
จากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน   ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้
เกินกว่าทุน หรือ รายได้จากการที่ทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกันตามสัดส่วนกําไรสะสมท่ีคํานวณได้จากการ
ลงทุนในบริษัทเป้าหมายเฉพาะส่วนที่เกิดจากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจ   
ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าทุน  
   3.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
    3.3.1 บริษัทเป้าหมายต้องเป็นบริษัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการ
ที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  และไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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    3.3.2 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทําธุรกิจ ได้แก่ กิจการซึ่งใช้
เทคโนโลยีหลักตามหลักเกณฑ์ที่ สวทช. ประกาศกําหนด เป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบตามที่กําหนด  และได้รับการรับรองโดย สวทช. โดยกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  
ให้ สวทช. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทผู้ขอรับรองในการประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม  
10 ประเภทดังต่อไปน้ี 1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 2) อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงานผลิตพลังงาน
ทดแทน และพลังงานสะอาด 3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  
5) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6) อุตสาหกรรมวัสดุ
ก้าวหน้า 7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเคร่ืองประดับ 8) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน  
9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ  10) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมหรืออุตสาหกรรมใหม่ 
    3.3.3 เงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน 
           กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ต้องมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ขั้นตํ่า 20 ล้านบาท และกรณีทรัตส์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน ต้องมีมูลค่าเงินทุนชําระแล้วไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 
    3.3.4 สถานะของกิจการเงินร่วมลงทุน 
     (1) เป็นบริษัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดแจ้งการเป็นกิจการ 
เงินร่วมลงทุนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 อัฏฐารส แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร                
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนเพ่ือการ
ลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     (2) เป็นทรัสต์ที่ก่อต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   3.4 มาตรการข้างต้น จะส่งผลกระทบ ดังน้ี 
        3.4.1 กิจการเงินร่วมลงทุนจะเป็นแหล่งระดมทุนให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ               
เกิดใหม่ที่มีศักยภาพอันจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่มีนวัตกรรมของไทยได้มีโอกาสเติบโตต่อไป ทําให้เกิดการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ 
        3.4.2 เป็นการสนับสนุนให้กิจการเงินร่วมลงทุนมีส่วนในการกระตุ้นและผลักดัน
กิจการเป้าหมายให้เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐาน ซึ่งจะทําให้กิจการเป้าหมายเติบโต
อย่างมั่นคง และสามารถพัฒนาตนเองเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในที่สุด 
        3.4.3 การสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนจะทําให้เพ่ิมช่องทางการลงทุนให้มีความ
หลากหลายย่ิงขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความเข้มแข็ง 
       3.4.4 จะทําให้กิจการเป้าหมายสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็น
รากฐานที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 
        3.4.5 การยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน
ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บจากฐานภาษีเงินได้ในปัจจุบันเน่ืองจากเป็นการยกเว้นภาษีให้กับการ
ประกอบกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้บริษัทที่จะได้รับสิทธิประโยชน์น้ี ต้องเป็นบริษัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบ
กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน หรือประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน และประกอบกิจการอ่ืนด้วย และต้องไม่เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2. กําหนดกิจการที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่รัฐต้องการสนับสนุนรวม 10 ประเภท และกิจการ
ดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์ที่ สวทช. ประกาศกําหนดเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตหรือให้บริการ และได้รับการรับรองจาก สวทช. 
  3. กําหนดให้ทรัสต์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นทรัตส์ที่ก่อต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการเงินร่วม
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
 4. กําหนดให้หลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และคุณสมบัติของบริษัทซึ่งประกอบกิจการร่วม
ลงทุน ทรัสต์เพ่ือกิจการร่วมลงทุน รวมท้ังหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ที่มีเงินได้อันเน่ืองมาจากการลงทุนในบริษัทซึ่งประกอบกิจการร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพ่ือกิจการร่วมลงทุน   
 
14. เรื่อง ขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561 และ
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 – 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561 รวม 6 ด้าน และให้มีการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (ด้านที่ 20) โดยสํานักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับสํานักงบประมาณ (สงป.) และให้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
  2. เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบาย
ในการออกกฎหมาย ติดตาม ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรี 
  3. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 – 
2562 และมอบหมายให้สํานักงานกิจการยุติธรรม ประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําแผน
และงบประมาณบูรณาการ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเน่ือง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. นโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฯ 
      จากการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนสภาพปัญหาอุปสรรคของงานกระบวนการยุติธรรม และ 
ผลสํารวจความต้องการของประชาชน เพ่ือประเมินแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฯ รวมทั้งรายงานการ
สํารวจข้อมูลของสํานักงานกิจการยุติธรรมที่ได้จากการประชุมและการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม นําไปสู่การกําหนดนโยบายเร่งด่วนฯ และแนวทางการดําเนินงานจํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี  
      นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่
ประชาชน 
      นโยบายเร่งด่วนที่ 2 มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
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      นโยบายเร่งด่วนที่ 3 พัฒนาระบบการบริการของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  
สะดวก รวดเร็ว 
      นโยบายเร่งด่วนที่ 4 พัฒนาระบบแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดและการช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษ 
      นโยบายเร่งด่วนที่ 5 พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มีประสิทธิภาพ 
      นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การพัฒนาระบบการป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 – 2562 เป็นการจัดทํา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมที่ต่อเน่ืองจากแผนแม่บทเดิม ประกอบด้วย เค้าโครงเน้ือหา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์แนวทางดําเนินงานและโครงการหลักที่สําคัญ ดังน้ี 
      1) เค้าโครงเนื้อหา  
   บทที่ 1 ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552 –               
พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา  
   บทที่ 2 การประเมินศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม  
   บทที่ 3 นโยบายทิศทางและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   บทที่ 4 สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงและส่งผ่าน
ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม  
   บทที่ 5 เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  
   บทที่ 6 โครงการหลักที่สําคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 – 2562 
      2) วิสัยทัศน์ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
และเป็นธรรม” 
      3) พันธกิจ เพ่ือให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมบรรลุวิสัยทัศน์ 
ที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีพันธกิจที่ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
   - พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมของสังคมไทยและสากล 
   - พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
   - พัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
   - พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
      4) เป้าหมายหลัก ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติในระยะ                 
สี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2562) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว้ 
   เป้าหมายท่ี 1 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้น ทั้งด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน ด้านระบบเครือข่าย ด้านระบบฐานข้อมูล และด้านบุคลากร โดยมี
คะแนนระดับความพร้อมไม่ตํ่ากว่า 3.5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของการประเมิน 
   เป้าหมายที่ 2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม สามารถดําเนินการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือส่งผ่านระบบข้อมูลระหว่างกันได้แบบอัตโนมัติตามมาตรฐานสากล (Web Service) 
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   เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เสียค่าใช้จ่ายน้อย มีความ
เช่ือมั่นและยอมรับประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
      5) ยุทธศาสตร์และแนวทางดําเนินงาน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับให้เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
      6) กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล  
   - ให้มีกลไกรับผิดชอบในระดับนโยบาย 
   - จัดให้มีคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - เปิดโอกาสให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลาง เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาท 
ในการประเมินศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
15. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน               
(พ.ศ. 2558-2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เสนอ 
ดังน้ี  

1. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
และเยาวชน (พ.ศ. 2558-2564)  เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 

2. มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน  (พ.ศ. 2558-2564) 

 สาระสําคัญของ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน  (พ.ศ. 2558-2564) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

(1) ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทําความรุนแรง 
(2) ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความ 

รุนแรง  และเป็นผู้กระทําความรุนแรง  เพ่ือให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย 
(4) ยุทธศาสตร์กลไกลระดับชาติ  ระดับพ้ืนที่ และการบริหารจัดการ 
(5) ยุทธศาสตร์การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย 
(7) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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16. เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของมาตรการการเงินเพ่ือส่งเสริมการให้สินเช่ือที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง  และมาตรการการคลังเพ่ือลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์  
  2. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยรวม 3 ฉบับ ดังน้ี  
   2.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
   2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
   2.3 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด   กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
  3. มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์   เพ่ือหาแนวทางในการลดภาระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการโอนให้กับ               
ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยตามมาตรการน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. มาตรการการเงิน  
  มีหลักการเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ให้สามารถกู้เงินจาก ธอส. โดย
เง่ือนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงินที่สูงขึ้น  ซึ่งจะทําให้กลุ่มผู้กู้กลุ่มน้ีรวมท้ังผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเช่ือ
จากธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  และยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเช่ือเพ่ือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุดและเพื่อปลูกสร้างอาคาร
หรือเพ่ือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร  โดย ธอส. จะกําหนดวงเงินให้กู้ต่อราย อัตราดอกเบ้ียและเงินที่ชําระหน้ี 
ในแต่ละงวดที่ผ่อนปรน  เพ่ือช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินเช่ือมากขึ้นเพียงพอที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว  รัฐบาลไม่จําเป็นต้องต้ังงบประมาณเพ่ือชดเชยให้  ธอส. อย่างไรก็ดี ธอส. 
ขอให้ไม่นับรวมหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (Non Performing Loan : NPL) ที่เกิดจากการดําเนินโครงการตาม
มาตรการน้ีเป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  และขอผ่อนผันตัวช้ีวัดในเรื่องการปล่อยสินเช่ือในวงเงิน 1.5 ล้านบาท 
ต่อราย  ตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  ทั้งน้ี  มีวงเงินโครงการประมาณ 10,000 บาท และ 
ธอส.  สามารถเพ่ิมวงเงินได้ตามความเหมาะสม  และมีกําหนดระยะเวลารับคําขอและการดําเนินการ 1 ปี นับต้ังแต่
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม  โดยมีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 
30 ปี  

1. มาตรการการคลัง มี 2 มาตรการ ดังน้ี  
   2.1 กําหนดมาตรการเพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ (ในส่วนความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย) โดยกําหนดเป็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
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    2.1.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม             
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารท่ีอยู่อาศัยตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เป็นการกําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการ
จํานองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง (0.01)  สําหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่
ประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์  และมิใช่ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือ 
ที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล  ซึ่งมีอํานาจจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย  
    2.1.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เป็นการกําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง (0.01)  สําหรับกรณีการ
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปน้ี  
     (1)  เป็นที่ดิน อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรร  หรือที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ทําการจัดสรรที่ดิน
ตามกฎหมาย  
     (2)  เป็นอาคารประเภทดังต่อไปนี้  (ก) บ้านเด่ียว (ข) บ้านแฝด                   
(ค) บ้านแถว (ง) อาคารพาณิชย์  
    2.1.3 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
เป็นการกําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุดร้อยละศูนย์จุดศูนย์หน่ึง  
(0.01) สําหรับกรณีการซื้อขายห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ิและการจํานองห้องชุดทั้งหมดหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่ง
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ทั้งน้ี  ร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ ให้มีผลใช้บังคับเป็น
เวลา 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในร่างประกาศดังกล่าว 
   2.2 เพื่อเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ในส่วนความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง) สําหรับรายได้ที่จ่ายไปเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด     
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท  เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจํานวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์              
โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังน้ี  
    (1) ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเน่ืองกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษี
ที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์   โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี  
    (2 )  ต้องจ่ายค่าซื้ ออสั งหาริมทรัพย์  และจดทะเบียนโอนกรรมสิท ธ์ิ ใน
อสังหาริมทรัพย์ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
    (3) มีช่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ 
    (4) ไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน 
    (5) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด                   
ซึ่งกระทรวงการคลังจะดําเนินการออกกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป 
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17. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผูป้ระกอบการประมงทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทาํการประมงผดิ
กฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงในระหว่างที่ไม่
สามารถออกทาํการประมงได้ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น 228,516,100 บาท ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ โดยให้กองทัพเรือ โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมง 
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงิน 
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โดยเบิกจ่าย
ในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  1. ผู้ประกอบการท่ีมีเอกสารและอุปกรณ์ไมค่รบถ้วน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และต้องหยุดการทําประมง ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา 
จํานวน 4,012 ลํา เป็นเงิน 180,593,500 บาท 
  2. ผู้ประกอบการประมงที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่สามารถทําการประมงได้ตาม
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และต้องหยุดทําการประมง ต้ังแต่
วันที่กฎหมาย/คําสั่งมีผลบังคบัใช้ โดยให้ความช่วยเหลือถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 330 ราย/ลํา และ
โพงพาง 4 ราย เป็นเงิน 47,922,600 บาท 
  ทั้งน้ี การดําเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบกลางเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงดังกล่าว 
ให้กองทัพเรือปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
และใหท้ําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 
  สําหรับผู้ประกอบการท่ีใช้เครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ผิดจากที่ได้รับอนุญาต ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 น้ัน ไมค่วรให้ความช่วยเหลือ เน่ืองจากอาชญาบัตรไม่ถูกต้องตามท่ี
กฎหมายกําหนด หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือประมง ผู้ประกอบการควรมีส่วนรับผิดชอบด้วย 
และเห็นควรให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าจากกระทรวงการคลัง    
 

ต่างประเทศ 
18. เรื่อง ร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยุคสากลและดิจิทัล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยุคสากล
และดิจิทัล และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย                
เป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญา 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่                
ผู้ลงนามในข้อ 2  
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญา 
  1. เก่ียวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโต 
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ทางเศรษฐกิจการพัฒนาอย่างย่ังยืน การสร้างงาน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประเทศสมาชิกจําเป็นต้องมี
นโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยและความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และสังคม เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2. เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก OECD ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศหุ้นส่วนของ OECD องค์กรระหว่างประเทศ ในการร่วมหารือนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับทศวรรษหน้า เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง และให้สามารถรับมือกับข้อท้าทายต่าง ๆ 
ในอนาคต โดยมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ดังน้ันร่างปฏิญญาดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
19.  เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship ครั้งที่ 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสําหรับการหารือกับ
สิงคโปรร์ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุม Singapore-
Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)ครั้งที่ 4 
  2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย
กับสิงคโปร์ โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วม 
การประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม STEER 
ครั้งที่ 4 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า การประชุม STEER เป็นเวทีการประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างไทย – สิงคโปร์ และแนวทางจัดทําความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ
ร่วมกันหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกัน โดย พณ. ได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เก่ียวข้องเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2558 เพ่ือพิจารณาประเด็นที่ควรนําขึ้นหารือกับฝ่ายสิงคโปร์ รวมท้ังได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมกับฝ่ายสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เพ่ือพิจารณาประเด็นความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะผลักดันสําหรับการประชุม STEER ครั้งที่ 4 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 
ดังน้ี  
  1) การอํานวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร 
และไข่ ไปยังสิงคโปร์ 
  2) การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระหว่าง ทก. และInfocomm Development Authority (IDA) ของสิงคโปร์ 
  3) การเชิญชวนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือด้านการลงทุน 
ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของไทย 
  4) ความคืบหน้าของการจัดทําความตกลงการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Agreement : MRA)ในเรื่อง Authorized Economic Operator (AEO) ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับสิงคโปร์ 
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  5) การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) 
  6) การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเรือสําราญตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างกัน 
  7) ความร่วมมือด้านการบินระหว่างไทยและสิงคโปร์ 
  ประโยชน์จากการประชุม STEER ครั้งที่ 4 จะช่วยลดอุปสรรคและขยายโอกาสในการส่งออกสินค้า
ของไทยโดยเฉพาะปศุสัตว์ ขยายการลงทุนจากสิงคโปร์ รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน 
 
20. เรื่อง การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้าหรือ
ความตกลงทริปส์ (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS)               
ด้านสาธารณสุขของไทย และนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
  2. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการจัดทําตราสารยอมรับ (Instrument of 
Acceptance) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 เพ่ือให้ พณ. นําส่งไป
ยังองค์การการค้าโลก 
  พณ. เสนอว่า 
  1. ในการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2544 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์  
ได้ร่วมจัดทําปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข (Doha Declaration) โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของการเข้าถึงยาของประชาชน และย้ําถึงข้อผ่อนปรนภายใต้ความตกลงทริปส์เพ่ือประโยชน์ทางด้าน
สาธารณสุข เช่น การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตร (Compulsory Licensing:CL) เป็นต้น อย่างไรก็ดี สมาชิก
องค์การการค้าโลกที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตยาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการ CL ตามความตกลงทริปส์ได้
อย่างเต็มที่เน่ืองจากความตกลงทริปส์ ข้อ 31 จํากัดการใช้มาตรการ CL เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนยา
ภายในประเทศแต่ไม่อนุญาตให้สมาชิกองค์การการค้าโลกใช้มาตรการ CL เพ่ือส่งออกยาไปยังประเทศท่ีไม่มีศักยภาพ
การผลิตได้ (ข้อ 31 (เอฟ)) ปฏิญญาโดฮาฯ ย่อหน้าที่ 6 จึงระบุให้สมาชิกองค์การการค้าโลกหารือเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ 
  2. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การยอมรับพิธีสารดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง 
ที่สําคัญเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงยาของสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ไม่มีศักยภาพการผลิตยา และจะทําให้สมาชิก
องค์การการค้าโลกซึ่งรวมทั้งไทย สามารถประกาศ CL เพ่ือส่งออกยาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตไปช่วยเหลือประเทศ
ที่ไม่มีศักยภาพการผลิตได้ จึงเห็นควรที่ไทยจะแจ้งการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ฯ ต่อองค์การการค้าโลก 
และเมื่อสมาชิกองค์การการค้าโลกจํานวนสองในสามของสมาชิกทั้งหมดให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ฯ 
ซึ่งจะส่งผลให้พิธีสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับ พณ. จะดําเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพ่ือรองรับ
มาตรการดังกล่าว   
  สาระสําคัญของการแก้ไขความตกลงทริปส์ฯ ข้อ 31 ทวิ และภาคผนวก สรุปได้ดังนี้  
  1. ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตยาสามารถประกาศ CL เพ่ือส่งออกไปยังประเทศผู้นําเข้าที่มี
ความจําเป็นและขาดศักยภาพในการผลิตได้ 
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  2. ประเทศผู้นําเข้าไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้มาตรการ CL ซ้ําซ้อนอีกหากได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับยาน้ันในประเทศผู้ส่งออก 
  3. ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นภาคีความตกลงทางการค้าในภูมิภาค (Regional Trade 
Agreement) ที่มีสมาชิกมากกว่าก่ึงหน่ึงเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสามารถส่งออกยาภายใต้มาตรการ CL ระหว่าง
กันได้ 
  4. ห้ามฟ้องร้องกรณีได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ฯ (non 
– violation complaint)  
 
21. เรื่องการจัดทําความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ที่ทั้งสองฝ่ายตกลง
กันได้แล้ว และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ
ฝ่ายไทย 
  2. เห็นชอบต่อร่างองค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย 
  3. เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักเลขาธิการกลไก JCM (Thailand JCM Secretariat) เพ่ือดําเนินงาน
ดังกล่าวต่อไป โดยมอบหมายให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ทําหน้าที่ 
สํานักเลขาธิการกลไก JCM  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. ร่างความร่วมมือทวิภาคี JCM ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วระบุสาระสําคัญเก่ียวกับการส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนตํ่า โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดต้ังกลไก JCM เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการ
ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตํ่าในประเทศไทยและดําเนินงานกลไกให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง 
  2. ในการดําเนินงานกลไก JCM น้ัน ทั้งสองฝ่ายจะจัดต้ังคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) 
ประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายเพ่ือทําหน้าที่พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทาง ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก 
ข้อจํากัดแต่งต้ังผู้ประเมินภายนอกและเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงานกลไก JCM โดย
คณะกรรมการร่วมจะจัดการประชุมเป็นประจําเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกลไก JCM นอกจากน้ีร่าง 
ความร่วมมือทวิภาคี JCM ระบุให้ปันส่วนปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้จากโครงการภายใต้กลไก JCM ระหว่าง
สองประเทศ รวมทั้งพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความน่าเช่ือถือปฏิบัติได้จริง และป้องกันการออก
คาร์บอนเครดิตซ้ําซ้อน ตลอดจนสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพแก่ฝ่ายไทย ร่างความ
ร่วมมือทวิภาคี JCM ดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดหน้าที่ระหว่างประเทศใด ๆ และจะสิ้นสุดลงเมื่อ
ข้อตกลงระหว่างประเทศใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 
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แต่งต้ัง 
 
22 .   เ รื่ อ ง  รั ฐบาลสาธารณรั ฐส โล วี เ นี ย เ สนอขอแ ต่ ง ต้ั ง เ อกอั ค ร ร าช ทูตประ จํ าประ เทศ ไทย                
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวีเนียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  
นายยาเนส เปรโมเจ (Mr.Janez  Premože) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณ
สโลวีเนียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง สืบแทน นางสาวมารียา อาดันยา  
(Miss Marija  Adanja) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
23.  เรื่อง การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางรีปซีเม มเกิร์ตเจียน (Mr. Hripsime Mkrtchyan) เป็นกงสุล
กิตติมศักด์ิ ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย สืบแทน นายอาตูร์ มเกิร์ตเจียน (Mr. Artur Mkrtchyan)                 
ซึ่งถึงแก่กรรมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
24. เรื่อง การพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการสภาวิศวกร 
สมัยที่ 6 ต่อจากคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ที่หมดวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 19 กันยายน 2558 
จํานวน 5 คน ดังน้ี  1. นายเกียรติศักด์ิ   จันทรา วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมอืง 2. นายเสรี  สุธรรมชัย  
ข้าราชการบํานาญ 3. นายไกรวุฒิ  เกียรติโกมล ข้าราชการบํานาญ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 4. นายรัชทิน ศยามานนท์ ข้าราชการบํานาญ 5. นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
25. เรื่อง  การปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบและแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ             
การปรับปรุงเพ่ิมเติมองค์ประกอบและแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ดังน้ี 

องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ภาครัฐ 
เดิม [ตามมติ ครม. (18 พ.ย. 2557)] ประเด็นทีข่อปรับปรุงใหม่ 

องค์ประกอบ 
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
ทก.  เป็นประธานกรรมการ 

 
1. ปลัด ทก. หรือข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงที่ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
2. เพ่ิมเติมกรรมการจํานวน 1 คน คือ พลเอก วิชิต สาทรา
นนท์  โดยให้รายช่ือกรรมการและองค์ประกอบอ่ืนคงเดิม

อํานาจหน้าที ่
ข้อ 1 พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะ
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน

ข้อ 1 พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทาง
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ องค์การ
มหาชน  ที่ใชง้บประมาณแผ่นดิน  รวมถึงแหล่งเงินอ่ืนที่
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ราชการที่ใช้งบประมาณแผน่ดินในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทข้ึนไป
โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยี
และการใช้ข้อมูลร่วมกัน  เพ่ือลดความซ้ําซอ้นใน
การดําเนินการ  รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันในการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐให้เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงเป็นภาระท่ีรัฐจะต้อง
ต้ังงบประมาณชดใช้ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทข้ึนไป  โดยเฉพาะการ              
บูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการ  รวมทั้งให้มีการใช้
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้อํานาจหน้าที่ของเดิม

 
26. เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จํานวน 6 คน ตามมาตรา 14                      
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ดังน้ี  
  1. ประธานกรรมการ นายชาคร วิภูษณวนิช  (ผูม้ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร)  
  2. กรรมการผูท้รงคณุวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการท่ีมีตําแหน่งหรือเงนิเดือนประจําหรือผูป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ  
   2.1 นายจอมพงศ์ มงคลวนชิ (ผูม้ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้าน
การศึกษาและสังคมศาสตร์)  
   2.2 นางศิรพิรรณ ชุมนุม (ผูม้ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา) 
   2.3 นางอารยา  จาติเสถียร (ผู้มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร)  
  3. กรรมการผูท้รงคณุวุฒิซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีมีตําแหน่งหรือเงนิเดือนประจําหรือผูป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ  
   3.1 นางวราภรณ์  สีหนาท (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา
และการบริหาร) 
   3.2 นายสุรพล  นิติไกรพจน์  (ผู้มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้าน
การศึกษา)  
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
27. เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนรวม 13 คน ดังน้ี 
1. นายธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ 2. นายไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. นายศักรินทร์ภูมิรัตน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายวิเชียร  เลาหโกศล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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5. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นางยงค์วิมล เลณบุรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  10. นางจันทร์ดาว  แสงแก้ว  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11. นางศตภิษัช ไกรษี ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12. นายวิเชียร ดอนแรม ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. นายอนัน  จันทรัตน์ ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์  ภาคใต้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  
13 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารระดับสูง) (สาํนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริเสนอแต่งต้ัง นายประสาท พาศิร ิที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายวีระศักด์ิ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ  
  ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และลําดับที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
  3. นายอนนัต์ ชูโชติ รองปลดักระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมศิลปากร  
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  4. นายดํารงค ์ทองสม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตําแหน่งทีว่่าง  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายนพินธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
  3. นายสพุจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
  1. นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี 
กรมอนามัย  
  2. นายอํานวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี 
กรมควบคุมโรค  
  3. นายสรุิยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  4. นายวิศิษฎ์ ต้ังนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายสุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6. นางประนอม คําเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  7. นายสมศักด์ิ อรรฆศลิป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  8. นายมรุต จิรเศรษฐสิร ิสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  9. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุม่ที่ปรึกษาระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน 
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
  1. นายชาติ หงส์เทียมจันทร ์รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ 
  2. นายศริิรุจ จุลกะรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
  3. นางสาวนสิากร จึงเจรญิธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายกอบชยั สังสิทธสิวัสด์ิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายอุทัย ปยิวนิชพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6. นายสมพล รัตนาภิบาล รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  7. นายประสงค์ นรจิตร ์รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  8. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  9. นายพสิิฐ รงัสฤษฎ์วุฒิกุล รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
34. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานของ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งตามวาระ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(กรณีพ้นตําแหน่งตามวาระ) จํานวน 7 คน ดังน้ี 1. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ                    
2. รองศาสตราจารย์ปารชิาติ วลัยเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 3. รองศาสตราจารยน์ภาภรณ์ 
หะวานนท ์กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการประเมินผล 4. นายกิติศักด์ิ สินธุวนชิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ 
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สร้างเสริมสุขภาพ 5. นางเพชรศรี ศิรนิิรันดร์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
6. ศาสตราจารย์วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเงิน 7. นายมนสั แจ่มเวหา กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนีส้าธารณะ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ (เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ 3 ปี) จํานวน 3 คน ดังน้ี 1. นายอัญญา ขันธวิทย์ ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหน้ี
สาธารณะ และการงบประมาณ 2. นางชลัยพร อมรวัฒนา ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหน้ี
สาธารณะ และการงบประมาณ 3. นายประสงค์ วินัยแพทย์ ผู้ เ ช่ียวชาญด้านกฎหมาย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                
13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
36. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งต้ัง  
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศส์ุวรรณ เป็นผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
คงที่ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป สําหรับเง่ือนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอให้ นายสราวุธ เบญจกุล (บุคคลในบัญชี
รายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) พ้นจากตําแหน่งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยตามมาตรา 29 
(3) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และแต่งต้ัง นายสราวุธ เบญจกุล ให้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ที่พ้นจากตําแหน่ง
เน่ืองจากลาออก ตามมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494                           
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
38. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร              
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทนนางอรรชกา สีบุญเรอืง 
ที่ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
39. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1. พลเอก อักษรา เกิดผล ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี                      
2. นายเอกอนนัต์ สรรประดิษฐ์ ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                             
13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
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40. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายพรชยั                  
ตระกูลวรานนท์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นไป  

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


