
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    15  มิถุนายน  2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. .... 

         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

1. กําหนดให้ร่างพระราชบัญญติัน้ีบังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง   
2. กําหนดหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  กําหนดไว้ 4 ประการ ได้แก่   

ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได้  
3. กําหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

โดยอาจจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ และ
มีการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

4. กําหนดคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีไว้ 5 คณะ ได้แก่  คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริต  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอํานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และอ่ืน ๆ  

5. กําหนดให้กรมบัญชีกลางทําหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจดัจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ มีอํานาจหน้าที่ ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ   รวบรวม วิเคราะห์  และประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานของรัฐและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และจัดใหม้ีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐตาม 
หลักวิชาชีพ  

6. กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังน้ี  
6.1 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้ประกาศเผยแพร่แผนในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
 

6.2 วิธีการ... 
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6.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษา ให้กระทําได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก  (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน นอกจาก 
วิธีดังกล่าวข้างต้นให้เพ่ิมอีก 1 วิธี คือ  วิธีประกวดแบบ 

6.3 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กําหนดให้มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
โดยให้พิจารณาคุณภาพประกอบราคาได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ราคาตํ่าสุดเสมอไป แต่การจะใช้เกณฑ์ใดและให้
นํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์เท่าใด  ต้องมีการประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้าในประกาศเชิญชวนให้เข้ารว่มการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

6.4 การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้างต้องขึ้นทะเบียน 
ไว้กับกรมบัญชีกลาง ทั้งน้ี  เพ่ือให้การพิจารณาจัดช้ันผู้ประกอบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

6.5 การรวมซื้อรวมจ้าง กําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใด อาจดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ๆ ก็ได้  ภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ   
ผู้จัดซื้อจัดจ้างและคู่สญัญา  

6.6 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
โดยกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี การจัดทําประกาศ
เชิญชวน  การกําหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ  การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา  การประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง  การทําสัญญาและการแก้ไขสัญญา  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อ
สาธารณชนในการเข้ามาตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐได้อย่างเต็มรูปแบบ 

6.7 กําหนดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการโดยผลการประเมิน 
ให้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูท้ี่จะเข้าย่ืนข้อเสนอหรือเข้าทําสัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐ โดยผู้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ทีกํ่าหนด จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว  
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  
 6.8 กําหนดให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
อุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   กรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี และหากอุทธรณ์ไม่พอใจผลของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาล  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการลงนามในสญัญาแล้ว  
 6.9 กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด  หรอืปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทุจริต  ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้สําหรับการกระทําความผิดน้ัน และ
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดดังกล่าวด้วย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
วาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนนิโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ 

เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  ภายใต้มาตรการท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และสนบัสนนุ
ปัจจัยการผลติเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติขยายเวลาดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ภายใต้มาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และ
สนับสนุนปัจจยัการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง  
จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นสิน้สุดโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  

สาระสําคัญ... 
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. เน่ืองจากการดําเนินการกิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง  
ใน 22 จังหวัด ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ต้องจัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือมอบแก่เกษตรกรที่ผลิตพันธ์ุสัตว์ปีกและ 
พันธ์ุสัตว์นํ้าซึ่งผู้ผลิตจะต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตและสง่มอบตามสัญญาจ้าง ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นอุปสงค์เร่งด่วน จึงส่งผลให้ไมส่ามารถผลิตอุปทานได้ทันอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้ง  
การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสุโขทัยไม่มีผู้ย่ืนซองประมูลในการเปดิประมูลในคร้ังแรกจึงมีผลกระทบ
ต่อเน่ืองให้ไม่สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตและการเบิกจา่ยงบประมาณได้ทันตามเวลาที่กําหนด 

2. ณ วันที ่30 เมษายน 2559 มีจังหวัดที่ไม่สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตได้ทันเวลารวม  
8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นเกษตรกร จํานวน 46,008 ราย ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ภายใต้
มาตรการท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้
จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง สามารถสง่มอบปัจจัยการผลิตและเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงจําเป็นต้อง 
ขออนุมัติขยายเวลาดําเนินโครงการจากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ภายในวันที่  
30 กันยายน 2559 แล้ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 13 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 
 2559/60 ด้านการตลาด 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ดําเนินโครงการตาม
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด จํานวน  
4 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการที่ดําเนินการโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลคา่เพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
(2) โครงการสนิเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก และ (3) โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้    
ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
  2. โครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ จํานวน 1 โครงการ (โครงการชดเชยดอกเบ้ีย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก) 
  สาระสําคัญของโครงการต่าง ๆ มีดังน้ี 
  1. โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร มีเป้าหมาย 
สนับสนุนสินเช่ือแก่ “สถาบันเกษตรกร” ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าว
ชุมชนเพ่ือรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจําหน่าย และ/หรือเพ่ือการแปรรูปประมาณ 2.5 ล้านตัน 
  2. โครงการสินเช่ือเกษตรกรเพ่ือชะลอการขายข้าวเปลือก มีเป้าหมาย ใหส้ินเช่ือแก่เกษตร 
เพ่ือชะลอการจําหน่ายผลผลติข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายจํานวน 2 ลา้นตันข้าวเปลือก 

3. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมาย เกษตรกรผูป้ลูกข้าวนาปี  
ปีการผลิต 2559/60 จํานวนเกษตรประมาณ 1.2 ล้านราย 

4.โครงการ... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พ.ศ. .... โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 7 ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้มาตรการ
ท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่าย
ในครัวเรือน

13 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2559/60 ด้านการตลาด

แต่งตั้ง 18 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559  
 
  วันน้ี (14 มิถุนายน  2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ                
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
   
   

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
    ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง               
เพ่ือรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค  

 จํานวน 4 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต 
    ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..)  
 6.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและ 
   การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
    ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  ภายใต้มาตรการท่ี 1 การส่งเสริม 
    ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  8.   เรื่อง  ขออนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม 
    มาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารบัการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
    ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผูป้ระกอบอาชีพ 
  9.  เรื่อง   การกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้
    กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K ) ของการประกวดราคานานาชาติ และกําหนด 
    แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการ
    จ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build 
  10.   เรื่อง  โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  
  11.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2561 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
    ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565  
 12.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอก 
   แหล่งนํ้า 
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  13.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 
    ด้านการตลาด 
 

ต่างประเทศ 
 
  14.   เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง)  
    บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่าง
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  15.  เรื่อง  การลงนามในรา่งบันทึกความร่วมมือเก่ียวกับการดําเนินการของโครงการจัดการ
    กองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค 
  16. เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย 
  17.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐ 
    อินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 

แต่งต้ัง 
 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
    เกษตรและสหกรณ์)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  21. เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําลังพลสํารอง  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 24.   เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  25.  เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ 
    มหาชน  
  28.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ 
    สถานพยาบาล  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิเครือรัฐออสเตรเลียประจําจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุล
    กิตติมศักด์ิเครือรัฐออสเตรเลยีประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กระทรวงการ 
    ต่างประเทศ) 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

1. กําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติน้ีบังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน  องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  เว้นแต่ การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ที่มีลักษณะเป็นการผลิต  หรือ
จําหน่าย  หรือบริการเพ่ือหารายได้ การดําเนินการจัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อ
รัฐบาล และการดําเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

2. กําหนดหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  กําหนดไว้ 4 ประการ ได้แก่  ความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได้  

3. กําหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยอาจจัดให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ และมีการจัดทําข้อตกลง
คุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

4. กําหนดคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีไว้ 5 คณะ ได้แก่  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
และวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และอ่ืน ๆ  

5. กําหนดให้กรมบัญชีกลางทําหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ มีอํานาจหน้าที่ ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดทํา
ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ   รวบรวม วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและจัดทํา
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ  

6. กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังน้ี  
6.1 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
6.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษา ให้กระทําได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีประกาศเชิญชวน 

ทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก  (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นให้
เพ่ิมอีก 1 วิธี คือ  วิธีประกวดแบบ 

6.3 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กําหนดให้มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยให้ 
พิจารณาคุณภาพประกอบราคาได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ราคาตํ่าสุดเสมอไป แต่การจะใช้เกณฑ์ใดและให้นํ้าหนักในแต่
ละเกณฑ์เท่าใด  ต้องมีการประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้าในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง  

6.4 การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้างต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง ทั้งน้ี  เพ่ือให้การพิจารณาจัดช้ันผู้ประกอบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

6.5 การรวมซื้อรวมจ้าง กําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใด อาจดําเนินการจัดซื้อจัด 
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จ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ๆ ก็ได้  ภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ผู้จัดซื้อจัดจ้างและ
คู่สัญญา  

6.6 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดย 
กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี การจัดทําประกาศเชิญชวน  
การกําหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ  การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา  การประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  
การทําสัญญาและการแก้ไขสัญญา  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อสาธารณชนในการเข้ามา
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างเต็มรูปแบบ 

6.7 กําหนดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการโดยผลการประเมินให้เป็น 
ส่วนหน่ึงของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอหรือเข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว  จนกว่าจะมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  
 6.8 กําหนดให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
อุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   กรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และ
วิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี และหากอุทธรณ์ไม่พอใจผลของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาล  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว  
 6.9 กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ีโดยทุจริต  ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการกระทําความผิดน้ัน และผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดดังกล่าวด้วย  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบญัญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ . ... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยแก้ไขขอบเขตของ “หน้ีสาธารณะ” ให้ครอบคลุม
เฉพาะหนี้ที่กระทรวงการคลังมีอํานาจบริหารจัดการและรับผิดชอบโดยไม่รวมหน้ีของหน่วยงานในภาคการเงิน และ 
“หน้ีเงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง” อันได้แก่หน้ีเงินกู้ของหน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลภาระความเสี่ยงทางการคลัง ปรับปรุงองค์ประกอบและเพ่ิมเติมอํานาจ
ของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนขยาย
กรอบการลงทุนในประเทศโดยให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ี
ในประเทศสามารถลงทุนในตราสารหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้สง่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
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  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคบัเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสบิห้าวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 956-2557 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่4631 (พ.ศ. 2557) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย และกําหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขัว้
คู่-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2557  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบญัญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเพ่ือรองรับการรวม
หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค จํานวน 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพาณิชย์รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้พาณิชย์
จังหวัดและข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไปในสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ซึ่งนายทะเบียนกลางแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบรษิัทจํากัดที่มี
สํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ หรือย้ายสาํนกังานหรือ
สถานทีป่ระกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสถานที่อ่ืนตามที่
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ประกาศกําหนดเป็นสถานที่แจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ หรือย้ายสํานักงานหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และใหส้าํนักงานพาณชิย์จังหวัด หรอืสถานท่ีอ่ืน
ตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนดเป็นสถานท่ีแจ้งการเลิกประกอบธรุกิจ หรือย้ายสํานักงานหรือ
สถานทีป่ระกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดต้ังหอการคา้ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... กําหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนดเป็น
สถานที่ย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังหอการค้าที่ต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่
อ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนดเป็นสถานที่ย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังหอการคา้ที่ต้ังในเขต
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร   
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดต้ังสมาคมการค้า               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กําหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าประกาศกําหนด เป็นสถานที่ย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังสมาคมการค้าที่ต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และให้
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนดเปน็สถานท่ีย่ืนคาํขอ
อนุญาตจัดต้ังสมาคมการคา้ที่ต้ังในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรือ่ง กําหนดชนดิยุทธภัณฑ์ทีต้่องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคมุ
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบบัที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

6 

และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการด้วย  
  กห. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันมีความจําเป็นต้องควบคุมเคร่ืองตรวจมวลสารที่นําไปใช้ในการตรวจหามวลวัตถุระเบิด
และสารเคมทีี่ใช้ในการประกอบเป็นวัตถุระเบิด เพ่ือควบคุมและป้องกันมใิห้เครื่องตรวจมวลสารดังกลา่วตกไปอยู่ใน
ความครอบครองของผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งอาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความ
น่าเช่ือถือ เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อหน่วยงานที่นําไปใช้ จึงจําเป็นต้องให้เครื่องตรวจ
มวลสารน้ันเป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์  
  2. นอกจากน้ีสารเคมีและสารที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดบางชนิดที่เป็นยุทธภัณฑ์มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากข้ึน ดังน้ัน เพ่ือลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริม
ฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงยกเว้นสาร
ผสมทีม่ีแอนติมอนีซัลไฟด์ (ANTIMONY SULPHIDE) CAS NO. 1345-04-6  เป็นส่วนผสมและไม่มคีุณสมบัติเป็น
วัตถุระเบิดและสารเคมีในแกป๊ที่ใช้กับเคร่ืองยิงตะปูที่มีไนโทรเซลลูโลส หรือไนโทรเซลลูโลสในแอลกอฮอล์ 
(NITROCELLULOSE OR NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL) CAS NO. 9004-70-0 และไนโทรกลีเซอรีน
(NITROGLYCERINE) CAS NO. 55-63-0 เป็นส่วนผสมรวมอยู่ไม่เกิน 0.22 กรมัต่อนัดไม่เป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์  
  3. รวมทั้งเพ่ือให้ช่ือยุทธภัณฑ์มีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลสามารถเข้าใจได้ จึงได้จัดทําช่ือ
ยุทธภัณฑ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกํากับ  
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังน้ี  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 2.1.3.20 และข้อ 2.1.3.21 ดังน้ี  
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนด
ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 

ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..) 

2.1.3.20 เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้
ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน 
วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน 
ทําลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบกับสิ่งต่าง ๆ ตาม 
2.1.3.1 ถึง 2.1.3.19  

2.1.3.20 เครื่องตรวจมวลสารที่นําไปใช้ในการตรวจหามวล
สาร วัตถุระเบิดและสารเคมทีี่ใช้ในการประกอบเป็นวัตถุ
ระเบิด  

2.1.3.21 -  2.1.3.21 เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ 
ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทําลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบ
กับสิ่งต่าง ๆ ตาม 2.1.3.1 ถึง 2.1.3.20  

  2. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 2.3 ในช่องช่ือสารเคมีและช่องหมายเหตุท้ายรายการลําดับที่ 7 ช่ือสารเคมี 
ANTIMONY SULPHIDE CAS NO. 1345-04-6 ดังน้ี  
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ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนด
ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 

ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..)  

ช่ือสารเคมี CAS No. หมายเหตุ ช่ือสารเคมี CAS No. หมายเหตุ
ANTIMONY 
SULPHIDE 

1345-04-6 - แอนติมอนี
ซัลไฟด์ 
(ANTIMONY 
SULPHIDE)

1345-04-6 ยกเว้นสารผสมท่ีมีแอนติ
มอนีซัลไฟด์ เป็นส่วนผสม
และไม่มคีุณสมบัติเป็นวัตถุ
ระเบิด  

 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 2.4 ในช่องช่ือวัตถุระเบิดและช่องหมายเหตุท้ายรายการลําดับที่ 34 ช่ือวัตถุ
ระเบิด NITROCELLULOSE OR NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL CAS NO. 9004-70-0 และลําดับที่ 35 ช่ือ
วัตถุระเบิด NITROGLYCERINE CAS NO. 55-63-0 ดังน้ี  
 
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคมุ
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 

ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิด
ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบญัญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบบัที ่..)  

ช่ือสารเคมี CAS No. หมายเหตุ ช่ือสารเคมี CAS No. หมายเหตุ
NITROCELLULOSE 
OR 
NITROCELLULOSE 
WITH ALCOHOL 

9004-70-0 ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปที่ไม่ใช่
วัตถุระเบิด ซึ่งมี
ไนโทรเซลลูโลส
เป็นส่วนผสม  

ไนโทรเซลลูโลสหรือ
ไนโทรเซลลูโลสใน
แอลกอฮอล์
(NITROCELLULOSE 
OR 
NITROCELLULOSE 
WITH ALCOHOL)  

9004-70-0 ยกเว้นผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปที่ไม่ใช่
วัตถุระเบิด ซึ่งมีไน
โตรเซลลูโลสเป็น
ส่วนผสม และ
ยกเว้นผลิตภัณฑ์
แก๊ปที่ใช้กับเครื่อง
ยิงตะปู ซึ่งมีไนโทร
เซลลูโลสและไน
โทรกลีเซอรีนเป็น
ส่วนผสมรวมอยู่ไม่
เกิน 0.22 กรมัต่อ
นัด  

NITROGLYCERINE 55-63-0 - ไนโทรกลีเซอรนี 
(NITROGLYCERINE) 

55-63-0 ยกเว้นผลิตภัณฑ์
แก๊ปที่ใช้กับเครื่อง
ยิงตะปู ซึ่งมีไนโทร
เซลลูโลสและไน
โทรกลีเซอรีนเป็น
ส่วนผสมรวมอยู่ไม่
เกิน 0.22 กรมัต่อ
นัด 
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6. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดให้การให้ความคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศหรือการประชุม 
ระหว่างประเทศต้องทําความตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้และให้เท่าที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์
แก่การดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศ โดยคํานึงถึงพันธกรณีของประเทศ
ไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศและสถานะขององค์การระหว่างประเทศน้ัน  

2. กําหนดให้ในการดําเนินการเพ่ือทําความตกลงคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่าง 
ประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหารือ กต. เพ่ือขอคําแนะนําเก่ียวกับการให้ความ
คุ้มครองดังกล่าว 

3. กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอความตกลงคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่าง 
ประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศพร้อมทั้งคําแนะนําของ กต. ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพันตามความตกลง 

4. กําหนดให้องค์การระหว่างประเทศตามความตกลงที่ได้ทําขึ้นได้รับความคุ้มครองการดําเนินงาน  
ทั้งน้ี เท่าที่ระบุในความตกลงน้ัน ส่วนหัวหน้าและรองหัวหน้าของสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กต. ด้วย 

5. กําหนดให้การประชุมระหว่างประเทศและบุคคลที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศตาม 
ความตกลงที่ได้ทําขึ้นได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ  หรือการเข้ามาในประเทศ
ไทยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ี เท่าที่ระบุในความตกลงน้ัน 

6. กําหนดขอบเขตของเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศและบุคลากรของ 
องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศระดับก่ึงรัฐบาลและองค์การเอกชนระหว่างประเทศ 
โดยจะได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ เช่น การยกเว้นข้อจํากัดเก่ียวกับการเข้าเมืองและการจด
ทะเบียนคนต่างด้าว  ข้อกํากัดด้านการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา การยกเว้นภาษีทางตรง  อากรศุลกากรและข้อ
ห้ามข้อจํากัดว่าด้วยการนําเข้าและส่งออกสิ่งของบางประเภท  รวมทั้งกําหนดให้บุคคลอ่ืนซึ่งปฎิบัติภารกิจเพ่ือ
องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล  จะได้รับความคุ้มกันจากการดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับถ้อยคําด้วยวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรและการกระทําทั้งปวงที่ได้กระทําในตําแหน่งหน้าที่ ทั้งน้ี เฉพาะที่ได้กระทําโดยสุจริต 

7. กําหนดขอบเขตของเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของการประชุมระหว่างประเทศผู้แทนของรัฐหรือ 
รัฐบาล เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุม หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งปฎิบัติภารกิจเพ่ือการประชุม
ระหว่างประเทศ  จะได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในระหว่างการประชุมในประเทศไทย   หรือเข้ามาในประเทศไทย
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเก่ียวกับการประชุมน้ันไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้  เช่น การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้าม
ข้อจํากัดว่าด้วยการนําเข้าและส่งออกสิ่งของบางประเภท  และความคุ้มกันจากการดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับ
ถ้อยคําด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรและการกระทําทั้งปวงที่ได้กระทําในตําแหน่งหน้าที่ ทั้งน้ี เฉพาะที่ได้
กระทําโดยสุจริต 
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เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7. เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนนิโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558/59  ภายใต้มาตรการท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และสนบัสนนุปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ภายใต้มาตรการท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 
เมษายน 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2559 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. เน่ืองจากการดําเนินการกิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง ใน 22 จังหวัด ลุ่ม
นํ้าเจ้าพระยา ต้องจัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือมอบแก่เกษตรกรท่ีผลิตพันธ์ุสัตว์ปีกและพันธ์ุสัตว์นํ้าซึ่งผู้ผลิตจะต้องใช้
ระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบตามสัญญาจ้าง ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นอุปสงค์
เร่งด่วน จึงส่งผลให้ไม่สามารถผลิตอุปทานได้ทันอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้ง การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสุโขทัย
ไม่มีผู้ย่ืนซองประมูลในการเปดิประมูลในคร้ังแรกจึงมีผลกระทบต่อเน่ืองให้ไม่สามารถสง่มอบปัจจัยการผลิตและการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
  2. ณ วันที ่30 เมษายน 2559 มีจังหวัดที่ไม่สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตได้ทันเวลารวม 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชัยนาท และจงัหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นเกษตรกร จํานวน 46,008 ราย ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ภายใต้มาตรการท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และ
สนับสนุนปัจจยัการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง สามารถส่ง
มอบปัจจัยการผลิตและเบิกจา่ยงบประมาณได้ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาดําเนินโครงการจากสิ้นสุดโครงการ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี กระทรวงการคลังได้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินให้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 แล้ว 
 
8.  เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพีให้กับผู้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประกอบอาชพี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการในการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะใน 53 สาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือสร้างรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพ ในระยะ 5 ปีแรก ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
ประมาณ 310,000 คน ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ โดย สคช. ใช้เงิน
สะสมเหลือจ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 15,000 
คน 37,500,000 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.)  
  2. อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 2,500 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1 อาชีพ ต่อ 1 ระดับช้ัน สําหรับผูเ้ข้ารับการประเมินสมรรถนะ
บุคคลมาตรฐานอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาจบใหม ่และบุคลากรในอาชีพที่มีรายได้น้อย ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2563 ประมาณ 295,000 คน  
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  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สคช. รายงานว่า  
  1. สคช. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทางเศรษฐกิจตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้
คนในอาชีพจัดทํามาตรฐานอาชีพและให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
เพ่ือประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพของไทยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล พัฒนาบุคลากรในอาชีพให้มีสรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและมีใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือยืนยันสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพ อันเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ  
  2. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Super Cluster  
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สคช. จึงได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมาคม/สมาพันธ์ และองค์การ
ภาคเอกชนต่าง ๆ โดยการให้การรับรองเพ่ือให้มีองค์กรที่มหีน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
กระจายทั่วประเทศ ทําหน้าที่รับสมัครและจัดให้มีการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา
วิชาชีพ เพ่ือให้มาตรฐานอาชีพที่ได้จัดทําขึ้นถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
การนําไปสู่การเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษา โดยการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพแก่ผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
  3. ในการประเมินสมรรถนะบุคคลแต่ละครั้ง จะมีค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพประมาณ 2,500 บาท ต่อคนต่ออาชีพสําหรับการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สคช. ได้จัดทํา
โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการประเมิน
สมรรถนะฯ ให้กับผู้ประกอบอาชีพและนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้ารบัการประเมินสมรรถนะกับองค์กรรับรองฯ เพ่ือ
เร่งผลักดันให้เกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นในประเทศไทยรองรับการแข่งขันกับนานาประเทศเมื่อเข้าสู่ AEC 
  4. สคช. ได้ร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งประเทศไทยในการเทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และได้ร่วมพัฒนากรอบคณุวุฒิเทียบเคียงอาเซียน (AQRF) กับอีก 9 
ประเทศในอาเซียน อีกทั้งยังร่วมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้มีการจัดทาํมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือรับรอง
สมรรถนะของบุคลากรในอาชีพทั้งสิ้น 72 สาชาวิชาชีพ ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว 46 สาชาวิชาชีพ 500 กว่าอาชีพ 
โดยให้ความสําคัญกับสาขาวิชาชีพที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการ และมีแผนจะทําจนครบทั้ง 72 สาขาวิชาชีพในปี 2559 – 2562 รวมทั้งได้ให้การรับรอง
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพกระจายท่ัวประเทศ โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ถึงปัจจบัุน สคช. ร่วมกับองค์กรรับรองฯ จัดให้มีการประเมินสมรรถนะแล้ว 14,980 คน ใน 16 สาขาอาชีพ 
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์โลจิสติกส์ โรงแรมและการท่องเที่ยวแมคคาทรอ
นิกส์ เป็นต้น 
  5. สคช. ได้ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce)ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคเอกชน (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดที่ 4) โดยได้ร่วมเป็นหัวหน้า
คณะทํางาน “Standard and Certification”ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดที่ 4 ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิต (Competitive Workforce) โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกําลังสําคัญของประเทศ ดังน้ัน การ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนากําลังคนของภาคอุตสาหกรรม บริการและภาคการเกษตร และภาคการศึกษา เป็น
นโยบายสําคัญของชาติที่ต้องเร่งรัดดําเนินการ เพ่ือรองรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ 
Super Cluster ทั้งน้ี สคช. ได้จัดทํากรอบแผนพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ 10 ปี (2559 - 2569)ดําเนินการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย นําไปสู่การยกระดับขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม Super Cluster  
ทั้งในส่วนของ Frist S Curve และ New S Curve สามารถรองรับการสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทลัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
9. เรื่อง  การกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ 
(ค่า K ) ของการประกวดราคานานาชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ
คํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K ) ของการประกวดราคานานาชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมจาก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ 
  สาระสําคัญของเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับได้ (ค่า K ) ของการประกวดราคานานาชาติ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build มีดังน้ี  

1. การใช้ดัชนีราคาฐานคํานวณค่า K ให้ใช้ 28 วัน  ก่อนวันย่ืนซองประกวดราคา (แทนการ 
คํานวณใช้ดัชนีเดือนเปิดซองประกวดราคา) เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินค่าจ้างสูงมีความซับซ้อนต้องใช้
เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประสบการณ์ของผู้รับจ้าง  และผู้รับจ้างต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลในการเสนอราคา ซึ่งเป็นการรับซองประกวดราคา 3 ซอง คือ ซองคุณสมบัติ ซองเทคนิค  และซองราคา ซึ่งกว่า
จะเปิดซองราคาต้องใช้ระยะเวลามาก  และมิได้ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่อย่างใด   เพราะทั้ง 2 ฝาย
รับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากัน ทั้งน้ี กรณีงานเพ่ิมเติมหากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคา
ต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่ แทนการใช้ 28 วัน ก่อนวันย่ืนซองประกวดราคา 

2. การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างเพ่ิมให้นับ 90 วัน ต้ังแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงาน 
แล้วเสร็จ (Certificate of Completion) ของงานงวดสุดท้าย  (แทนการนับ 90 วัน ต้ังแต่วันที่ส่งมอบงานงวด
สุดท้าย) เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  การส่งมอบงานงวดสุดท้ายจะมีงานบางส่วนเหลือเล็กน้อย  ซึ่ง
ผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้เรียบร้อยจึงจะตรวจรับและออกหนังสือรับรอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงาน และ
จะเป็นประโยชน์กับทางราชการเพ่ือให้มีการตรวจสอบงานได้สมบูรณ์ครบถ้วนโดยไม่ต้องรีบจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง 
  3. การจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า           
ใต้ดิน  งานระบบรางรถไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Tuenkey  เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ             
มีรูปแบบและขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้าง
รายเดียว  ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวมไม่มีรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of  
Quantities : B.O.Q.)  มีการบวกราคาเผื่อความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งเผื่อการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและ
ค่าแรงงานท่ีเกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว  ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ที่มี
วัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวก
ราคาเผื่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า จึงไม่สมควรนําเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ
คํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 มาใช้ 
 
10.  เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ 
  สาระสาํคญัของโครงการการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ   มีวัตถปุระสงค์เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาควมยากจน 
ในสังคมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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รายการ สาระสาํคญั 

1. คุณสมบัติของผู้
มีสิทธลิงทะเบยีนรัฐ
สวัสดิการ 

- ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท และเป็น
รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยรายได้ การถือ
ครองทรัพย์สินของตน เจ้าหน้ีและจํานวนหน้ีสินที่คงค้าง เป็นต้น  
- มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

2. กลไกการ
ดําเนนิการ 

- ลงทะเบียน ณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ระว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
สําหรับปีต่อ ๆ ไป ใหล้งทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายนของแต่ละปี 
- สถาบันการเงินดังกล่าวจะจัดเก็บเอกาสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
กรมสรรพากรเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและทําการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง (Post 
Audit) 
- กรมสรรพากรเช่ือมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นําไปบูรณาการ
ข้อมูลสวัสดิการสังคม แล้วนําไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment 
ภาครัฐในระยะต่อไป 

3. ผลกระทบ - ช่วยทําให้รฐับาลมีฐานข้อมลูของผู้มีรายได้น้อย โดยทราบข้อมูลและสามารถนําไปกําหนด
นโยบายเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. ค่าใช้จ่ายและ
แหล่งที่มา 

- ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

 
11. เรื่อง แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2561 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย                
พ.ศ. 2558-2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 
พ.ศ. 2558-2565 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559-2561) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องนําแผนปฏิบัติการฯ ไปเป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ 2561 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2561 มีดังน้ี  

1. แผนงานทันตสุขภาพฯ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
กลุ่มเป้าหมายรองได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุด ปี 2565 ดังน้ี (1) ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมี
สุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (2) มีนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่าง
น้อย 5 ใน 7 ประเด็น (เช่น ฟันผุ แผล / มะเร็งช่องปาก สภาวะนํ้าลายแห้ง ฟันสึก  โรปริทันต์ เป็นต้น) โดยมี 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2558-2561 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ  
2562-2565  

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1) การพัฒนารูปแบบบริการ 
ระบบบริการและคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ  2) การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ   4) การบริหารจัดการการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  
  ทั้งนี้  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมการรองรับโดยนําแผนงานทันตสุขภาพฯ ไปใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําปีและคําของบประมาณของแต่ละส่วนราชการรายปี สําหรับปีงบประมาณ 2559  
ให้ปรับงบประมาณสนับสนุนแผนงานทันตสุขภาพฯ   จากงบประมาณปกติที่ได้รับการจัดสรร และแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือการนํานโยบายตามแผนงานทันตสุขภาพ ฯ สู่การปฏิบัติในส่วนที่
เก่ียวข้อง นอกจากน้ี  จะต้องมีการติดตาม กํากับ และรายงานผลการดําเนินการเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ สําหรับ
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ระยะที่ 2 มอบให้คณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพฯ  กําหนดแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับให้ชัดเจน  หลักจากการติดตามประเมินผล  รายงาน  และปรับแผนการดําเนินงานในระยะที่ 1 แล้ว 
 
12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ํา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 1,370,787,100 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทักบก เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งนํ้า ตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  วันที่ 9 มิถุนายน 
2559 ตามท่ี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า การดําเนินโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งนํ้า เป็นการ
ดําเนินการในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฟดูฝน  รวมท้ังยังสามารถกักเก็บ
นํ้าไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรสําหรับช่วงปลายฤดูฝน ซึ่ง  กห. ได้ประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเร่งดําเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว  แต่เน่ืองจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกมีจํานวนจํากัด  ประกอบกับมีแผนงาน / 
โครงการรองรับไว้ครบถ้วนแล้ว  จึงไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดําเนินการเพ่ือการน้ีได้ ดังน้ัน 
เพ่ือให้ กห. โดยกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกมีงบประมาณรองรับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการบูรณาการการขุลอกแหล่งนํ้า จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงงประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวต่อไป  
 
13. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณท่ีใช้ดําเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 
  1. โครงการที่ดําเนินการโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 3 
โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร (2) โครงการ
สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก และ (3) โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้    ธ.ก.ส. ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
  2. โครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ จํานวน 1 โครงการ (โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก) 
  สาระสําคัญของโครงการต่าง ๆ มีดังนี้ 
  1. โครงการสนิเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร มีเป้าหมาย 
สนับสนุนสินเช่ือแก่ “สถาบนัเกษตรกร” ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าว
ชุมชนเพ่ือรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจําหน่าย และ/หรือเพ่ือการแปรรูปประมาณ 2.5 ล้านตัน 
  2. โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก มีเป้าหมาย ให้สินเชื่อแก่เกษตรเพ่ือ
ชะลอการจําหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าหมายจํานวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก 
  3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2559/60 จํานวนเกษตรประมาณ 1.2 ล้านราย 
  4. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของ พณ. มีเป้าหมาย เพ่ือ
เพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร เพ่ือดูดซับผลผลิต            
ในกรอบปริมาณ 8 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน โดยพิจารณาจากวงเงินกู้ในการเก็บสต็อกของผู้ประกอบการ
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตใกล้เคียงกัน 
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ต่างประเทศ 

 
14.  เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  2. อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการ            
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
(Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก    
ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว 
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ รง.ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน มีกรอบสาระสําคัญซึ่งจะครอบคลุม
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการ (2) ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ (4) ความร่วมมือด้านวิชาการอ่ืน ๆ 
ที่คู่เจรจามีความสนใจ และในการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี คู่ภาคีตกลงกันว่าจะจัดทํา “บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” เพ่ือกําหนดรายละเอียดของกระบวนการรับและส่งคนงาน ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านแรงงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการจัดต้ัง
กรอบการทํางานที่ชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามโดยคู่ภาคี
เป็นระยะเวลา 4 ปี 
  ทั้งน้ี ให้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงงาน ค.ศ.2003 เป็นอันสิ้นสุด เมื่อบันทึกความเข้าใจฉบับที่เสนอ
ในครั้งน้ีมีผลบังคับใช้ 
  2. ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน มีสาระสําคัญ เป็นการดําเนินการตามท่ีกําหนดใน
บันทึกความเข้าใจที่ให้จัดทําเอกสารฉบับน้ีขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างคู่ภาตีในการ
จัดทํากรอบการดําเนินการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานในเขตแดนของคู่ภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่ภาคีจะดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ
ดําเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการจ้างงานมีกระบวนการส่งกลับแรงงานที่ครบกําหนดระยะเวลาการ
จ้างงานตามเง่ือนไข กลับประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศภาคี ทั้งน้ี บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหา
การจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามโดยคู่ภาคี เป็น
ระยะเวลา 2 ปี 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

15 

15. เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกความรว่มมือเก่ียวกับการดําเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาค
เอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือเก่ียวกับการดําเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาค
เอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค(Memorandum of Cooperation on the Establishment and 
Implementation of the Asia Region Funds Passport: MOC)  
  2. มอบหมายให้เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือผู้แทน 
เป็นผู้ลงนามในร่าง MOC และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ผูล้งนามสามารถใช้
ดุลพินิจในเรื่องน้ัน ๆ ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
 
  สาระสาํคญัของ MOC สรปุได้ ดังน้ี  

หัวข้อ สาระสาํคญั 
1. วัตถุประสงค ์ - จัดต้ังข้อกําหนดเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ระหว่างเขตเศรษฐกิจทีร่่วมลงนาม (passport) 
2. กลไกดําเนนิการ - มีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก

หน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของทุกเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วม MOC เพ่ือกํากับดูแลการ
ปฏิบัติใช้ Passport ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ MOC  
- หน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของ Host economy ยังคงมีอํานาจระงับการเสนอ
ขายกองทุนรวมได้ในกรณีที ่(1) กองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ิมเติมที่
ระบุไว้ได้ หรือ (2) หน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของ Host economy เห็นว่า มีความ
ไม่เท่าเทยีมกันระหว่างกองทุนรวมที่จัดต้ังภายใต้กฎหมายของ Home economy 
และกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายของ Host economy เพ่ือนําไปขายใน 
Home economy

3. การแก้ไขขอ้ขัดแย้ง - สมาชิกหารือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉันมิตร พร้อมทั้งประสานกับ
คณะกรรมการร่วมเพ่ือไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าว 

4. การสมัครเข้าเป็น
สมาชิกและการถอนตัว
จากการเปน็สมาชิก 

- ผูท้ี่จะสมัครเป็นสมาชิกจะต้องเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนรวมของเขต
เศรษฐกิจ โดยผู้ที่ลงนาม MOC ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่ม
แรก และหลังจากน้ันจะเปิดให้ผู้ทีส่นใจสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ิมเติม  
- ผู้เข้าร่วมอาจถอนตัวจาก MOC โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน
คณะกรรมการร่วมและผู้เข้ารว่มอ่ืนทุกรายอย่างน้อย 28 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้น
กว่าตามที่กําหนด 

5. ผลผูกพนัทาง
กฎหมาย  

- ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีผูกพันทางกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงหรือเข้าแทนที่กฎหมายที่
ใช้บังคับอยู่ของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมลงนาม 

6. วันเริ่มมีผลใช้บังคับ  - 30 มถิุนายน 2559 
 
16. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งออสเตรเลีย พร้อมทั้งบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ฉบับลงนาม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2555  
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ดังกล่าว  
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  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี
ผลใช้บังคับของความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความ
เหมาะสมท่ีไมก่ระทบกับสาระสําคัญ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ที ่คค. เสนอในครั้งน้ี ลงนามเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตกลงกันใน
รายละเอียดต่าง ๆ สรุปได้ ดังน้ี  
  1. ร่างความตกลงว่าด้วยบรกิารเดินอากาศฉบับใหม่ จะใช้แทนความตกลงฯ ฉบับลงนามเม่ือ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2503 โดยมีการระบุข้อบทต่าง ๆ ดังน้ี 
 

ข้อบท รายละเอียด 
1. การกําหนดสายการบิน 
การอนุญาต และการเพิก
ถอน 

- แยกหลักการของการกําหนดสายการบินของทั้งสองฝ่ายออกจากกัน และนําข้อ
บทว่าด้วยการเพิกถอนมารวมไว้ในข้อน้ีด้วย  

2. การให้สิทธ ิ - กําหนดประเภทสิทธิต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทั้งน้ี จะใช้บังคับเฉพาะการบินแบบ
ประจํา  

3. ความปลอดภัยการบิน
และการรักษาความ
ปลอดภัยการบิน 

- เพ่ิมข้อบทเรือ่งความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยการบินไว้ใน
ความตกลงฯ โดยเน้ือหาของข้อบทดังกล่าวเป็นไปตามคําแนะนําขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อีกทั้งมีการระบุสิทธิการกํากับดูแลด้าน
ความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับกฎหมายออสเตรเลียและไทยด้วย 

4. อากร ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

- ให้การยกเว้นข้อจํากัดการนําเข้าในขอบเขตอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
ภายใต้กฎหมายของชาติตนเท่าน้ัน 

5. พิกัดอัตราค่าขนสง่ - กําหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งของตนเองได้ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่การ
เดินอากาศของฝ่ายใดทราบ เว้นแต่มีกฎหมายหรือข้อบังคับภายในระบุให้แจ้ง

6. การอนุญาตใช้
กําหนดการบนิ 

- เพ่ิมข้อความ “สายการบินที่กําหนดของภาคีผู้ทําความตกลงแต่ละฝ่ายจะต้อง
ย่ืนกําหนดการบินที่คาดการณ์ของตนไปยังเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของภาคีผู้ทํา
ความตกลงอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือการอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมาย
หรือข้อบังคับภายในประเทศของภาคีผู้ทําความตกลงแต่ละฝ่าย ...” 

7. ภาคผนวกใบพิกัด
เสน้ทางบิน 

- ระบุเส้นทางบินเป็นแบบเปิดเพ่ือความยืดหยุ่นในการดําเนินบริการของสายการ
บินไทย จุดใด ๆ ในไทย-จุดระหว่างทางใด ๆ –จุดใด ๆ ในออสเตรเลีย-จุดพ้นใด 
ๆ ออสเตรเลีย จุดใด ๆ ในออสเตรเลีย-จุดระหว่างทางใด ๆ –จุดใด ๆ ในไทย-จุด
พ้นใด ๆ  
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  2. บนัทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลีย มีการปรับปรุงสิทธิการบิน ดังน้ี 
 

ประเด็น รายละเอียด 
1. ความจุความถ่ี - เปลี่ยนแปลงสิทธิความจุความถ่ีจากระบบเดิมที่ระบุเป็น “สัมประสทิธิ์เทยีบ

หน่วยความจุ” ของอากาศยาน มาเปน็ “ความจุ” 
- จํานวนสิทธิความจุ ดังน้ี  
   1) สายการบินที่กําหนดของไทย การบริการไปยัง/มาจากซิดนีย์ เมลเบิร์น 
(รวมถึงอวาลอน) บริสเบน และเพิร์ท จํานวนรวมไม่เกิน 20,000 ที่นัง่ต่อ
สัปดาห์ และทา่อากาศยานอ่ืน ๆ ในออสเตรเลียจะไม่จํากัดจํานวนความจุ
ความถี่และแบบของอากาศยาน  
 
   2) สายการบินที่กําหนดของออสเตรเลีย การบริการไปยัง/มาจากกรุงเทพฯ 
ภูเก็ต อู่ตะเภา และเชียงราย จํานวนรวมไม่เกิน 20,000 ทีน่ั่งต่อสปัดาห์ และ
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในไทยไม่จํากัดจํานวนความจุความถี่และ
แบบของอากาศยาน

2) สิทธิรับขนการจราจร - ออสเตรเลียและไทยสามารถใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 4 และ 5 ได้
อย่างเต็มที่ในแต่ละทิศทางได้ทุกจุด รวมถึงจุดระหว่างทางและจุดพ้น  
ยกเว้น 
1) สายการบินที่กําหนดของออสเตรเลียจะไม่ใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 
5 ในแต่ละทิศทางกับจุดใด ๆ ในจีน รวมถึงจุดระหว่างทางและจุดพ้นต่าง ๆ 
(ยกเว้นฮ่องกง)  
2) สายการบินที่กําหนดของไทยจะไม่ใช้สิทธิรับขนการจราจรในแต่ละทศิทาง
กับจุดใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงจุดระหว่างทางและจุดพ้น  
- นอกจากน้ี สาํหรับการทําการบินเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้าตามเส้นทางบินที่
ระบุของตน สายการบินที่กําหนดของออสเตรเลียและไทยสามารถใช้สิทธิโดยไม่
มีข้อจํากัดด้านความจุ/ความถี่ และแบบอากาศยาน 

3. เรื่องอ่ืน ๆ  - ระบุให้บันทกึความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้แลกเปลี่ยนหนังสือ
ทางการทูตระหว่างกันแล้ว 

 
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ )กต (.เสนอ ดังน้ี  
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ 

ของนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวระหว่างการเยือนในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 
2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็น 

ทางการของนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. 
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต  .รายงานว่า  

1. นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่  16  –  18 
มิถุนายน 2559 ตามคําเชิญของนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี 
ระหว่างไทยกับอินเดียในด้านต่าง ๆ โดยที่การเยือนดังกล่าวจะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือน 
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สาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี   ) Joint Statement by India and Thailand on the State 
Visit of Prime Minister of Thailand General Prayut Chan-o-cha to India  (ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

2. แถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมและติดตามความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ใน 
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง ความมั่นคงและกลาโหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัฒนธรรม การศึกษา และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและในระดับ 
พหุภาคี 

3. การรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความ 
พร้อมของไทยที่จะดําเนินความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ความร่วมมือด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนของท้ังสองประเทศ รวมท้ังจะเป็นการตอกย้ําถึงความสัมพันธ์ที่ 
ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดีย และจะมีผลในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 
 

แต่งต้ัง 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสัญชัย เกตุวรชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน
และโครงการ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอแต่ง ต้ัง  นางศิริพร  เหลืองนวล                
รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดี
กรมราชทัณฑ์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําลังพลสํารอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.) จํานวน 5 คน ตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. พลเอก 
ธนดล เผ่าจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายพรชาต บุนนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. พลเอก อภิชัย ทรงศิลป์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งจะครบวาระสองปี ในวันที่ 
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21 กรกฎาคม 2559 ดังน้ี 1. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (1) นางสุดา วิศรุตพิชญ์ (2) นายลวรณ แสงสนิท                
2. ด้านการเงินการธนาคาร นางสาวอาริศรา  ธรมธัช 3. ด้านคอมพิวเตอร์ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย 4. ผู้แทน
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
23. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายกรณินทร์  กาญจโนมัย ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพ่ิมเติม ตามมาตรา 24 วรรคสาม             
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  
 
24.  เรื่อง การแต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอการแต่งต้ังนายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ ให้
ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กฟผ.) ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทนและ                 
สิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเ ง่ือนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้
นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จํานวน 6 คน เน่ืองจาก
กรรมการเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ดังน้ี 1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธาน
กรรมการ 2. นายอมเรศ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ 3. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ 4. นายเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์               
5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการลงทุน 6. นายภักดี โพธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหาร ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีสํานักงาน ก .พ .ร .  เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จํานวน 10 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบ
กําหนดวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ได้
สรรหาจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 71/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ดังน้ี 
1. ด้านการเงินการคลัง หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 2. ด้านเศรษฐศาสตร์ (1) รองศาสตราจารย์วรากรณ์         
สามโกเศศ (2) นายอําพน กิตติอําพน 3. ด้านรัฐศาสตร์ นายจเด็จ อินสว่าง 4. ด้านนิติศาสตร์ (1) คุณพรทิพย์              
จาละ (2) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 5. ด้านบริหารรัฐกิจ นายปรีชา วัชราภัย 6. ด้านบริหารธุรกิจ  
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 7. ด้านจิตวิทยาองค์การ นายปิติ ตัณฑเกษม 8.ด้านสังคมวิทยา นางจุรี วิจิตรวาทการ   
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม . ) จํานวน 5 คน ดังน้ี 1. นายสมชัย สัจจพงษ์                
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2. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์การมหาชน) 3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร               
4. นายสุรพล นิติไกรพจน์   (ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์การมหาชน) 5. นายรณภพ ปัทมะดิษ   ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางดวงวดี สังโขบล ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทนนายสุรเชษฐ์               
สถิตนิรามัย ที่พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และให้มีวาระเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิเครือรัฐออสเตรเลียประจําจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักด์ิเครือรัฐ
ออสเตรเลียประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ กรณีรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียมี
ความประสงค์ขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
  1. นายรอนัลด์ จอห์น เอลเลียตต์ (Mr. Ronald John Elliott) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิเครือรัฐ
ออสเตรเลียประจําจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา 
แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก สืบแทน นายไมเคิล วอลเตอร (Mr. Michael Walther) ซึ่งครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 
  2. นางเฮทเทอร์ แอนน์ รีด (Ms. Heather Ann Reid) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิเครือรัฐออสเตรเลีย
ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบแทน นายเคนเน็ธ จง (Mr. Kenneth Chung) ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
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