
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/855                         วันท่ี  16  ธันวาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธ ิ

โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ....   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ผู้ได้รับสทิธิจากการปฏิรูปที่ดินโดยได้รับหนังสือแสดงสทิธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประสงค์จะคืนสิทธิในที่ดินที่ได้กรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิในที่ดินโดยการเช่าซื้อจาก ส.ป.ก. ใหแ้ก่ ส.ป.ก. ใหดํ้าเนินการ
ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด  
  2. การย่ืนคําขอให้ย่ืนที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ตามแบบที่กําหนด 
  3. อํานาจการพิจารณาเป็นของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
  4. การโอนสิทธิในที่ดินให้ดําเนินการที่สํานักงานที่ดินจังหวัด หรือ สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
  5. ค่าตอบแทนการโอนสิทธิเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงนิ โครงการสรา้งความเข้มแข็งให้แก่ 

เกษตรกรชาวสวนยาง 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง 
และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร ่โดยใช้ข้อมลูทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสรมิการเกษตร ปี 2557/2558 
ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจา้ของสวนยางท่ีเข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ด้วย  

2. การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ จะต้องแจ้ง ในพ้ืนที่ที่สวนยางที่ต้ังอยู่ โดย กยท. จะกําหนด 
รายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือประกาศให้เกษตรกรทราบโดยท่ัวกัน   

3. การตรวจสอบรับรองสิทธ์ิ เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง จะมีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับพ้ืนที่  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 9 เรื่อง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลติภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ 

จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสนิค้าเกษตร โดยใช้พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นสถานที่ในการอบรมให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ รวม 5 รุ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน 
  2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ 
  3. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาสการปรับโครงสร้าง
การผลิตให้เหมาะสมกับภูมสิังคมและตลาดสินค้า 
  4. เพ่ือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 11 เรือ่ง ขออนุมัติการลงนามในพธิีสารว่าด้วยขอ้กําหนดด้านสุขอนามัยและ 

สุขอนามัยพชืสําหรบัการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการ 
ส่งออกข้าวจากไทยไปจีน  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผู้แทนเป็นผูล้งนามในพิธีสารฯ 
ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ กษ. จะหารือร่วมกับกรมสนธิสญัญาและ
กฎหมาย เพ่ือพิจารณา โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ัง และรายงานให้คณะรฐัมนตรีทราบ  
  สาระสําคัญหลกัของร่างพิธีสารฯ ดังน้ี  

1. ให้ กษ. จัดทําแผนการสํารวจ ควบคุม และติดตามศัตรูพืช  
2. ให้ กษ. ควบคุมติดตามโรงงานผลิตและปรบัปรุงข้าวและขึ้นทะเบียนผู้สง่ออกและ 

ผู้ประกอบการผลิตข้าวส่งออกไปจีน  
3. ใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาต้องแนบไปกับข้าวที่ส่งออกไปจีน 
4. ข้าวจะถูกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกทุกคร้ัง   

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 19 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ  

และให้ขา้ราชการพลเรือนสามัญพน้จากตําแหน่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางอรสา ดิสถาพร ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง) กรมสง่เสริมการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินคา้เกษตร (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์ให้ผู้บรหิารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป 
 
                                                                 (ลงช่ือ)       พิรเศรษฐ์  ภูมิไชยโชติ 
                                                                          (นายพิรเศรษฐ์  ภูมิไชยโชติ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ...

เศรษฐกิจ - สังคม 7 หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

9 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ต่างประเทศ 11 ขอนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สุขอนามัยพืช สําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน

แต่งตั้ง 19 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th                วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 

 
  วันน้ี (15 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี       
และพลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                  
สรุปสาระสําคญัดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด  
ในท้องที่ตําบลกะทูน และตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ.ศ. ....  

  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จํานวน 3 ฉบับ 
  3.   เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดรายการสินค้าห้ามนําผ่านภายใต้  
    พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการ 
    ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 

  6.   เรื่อง   ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณ 
    สถานีสะพานพระน่ังเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร  
    แยกนนทบุรี 1 และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณ
    หน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง                        
    ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ 
  7.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
    เกษตรกรชาวสวนยาง 
  8.  เรื่อง แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วง 
    เทศกาลปีใหม ่2559   ของกระทรวงคมนาคม 
  9.  เรื่อง โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก 
    ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
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ต่างประเทศ 
 
  10.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการ 
    ภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and  
     Co-ordination Protocol Crisis Management (ACCPCM)] 
  11.  เรื่อง   ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
    สําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก  
    สะพานข้ามพรมแดนและถนนเช่ือมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรแีละ 
    รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา  ครั้งที ่2 
  14.  เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ (ร่าง) ข้อตกลง
    ด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
  15.  เรื่อง  การลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และ
    ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่4 (The 4th Joint Committee 
    on Trade, Investment and Economic Cooperation between Thailand 
    and China)  
  16.   เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง  
    ราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
  17.  เรื่อง  การจัดทําพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมอืระหว่างกระทรวงการ
    ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ
    แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก 
  18.   เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง 
    ราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือ 
    เดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางพิเศษ 
 

แต่งต้ัง 
 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และให ้
    ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                 
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
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  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 

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

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด ในท้องที่ตําบลกะทูน และ
ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเขากะทูน และป่าปลาย 
กะเบียด ในท้องที่ตําบลกะทูน และตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้บริเวณที่ดินป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด ในท้องที่ตําบลกะทูนและตําบลเขาพระ  
อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จํานวน 3 ฉบับ 
  คณะรั ฐมนต รีมี ม ติอ นุมั ติหลักการร่ า งกฎกระทรวง จํานวน  3  ฉบับ  ตาม ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
พ.ศ. .... 
      1.1 กําหนดที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ต้องเป็นที่ดินประเภทใดประเภทหน่ึง เช่น ที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่ดินที่มีหนังสือรับรองของทาง
ราชการรับรองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน เป็นต้น 
      1.2 กําหนดให้ผู้มีสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินประสงค์จะใช้ที่ดินน้ัน 
ทําสวนป่าเพ่ือการค้าย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่กําหนด 
      1.3 กําหนดคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ทะเบียนรับคําขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าและเง่ือนไขแนบท้าย และทะเบียนหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่าให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
      1.4 กําหนดชนิดของพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมในการทําสวนป่าในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นไปตามบัญชีรายช่ือ
ชนิดของพันธ์ุไม้ท้ายกฎกระทรวง 
      1.5 กําหนดให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้
ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับคําขอ กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้
ย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําสั่งดังกล่าว  คําสั่งวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
      1.6 กําหนดเมื่อได้รับการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าแล้ว ให้ผู้ทําสวนป่าดําเนินการจัดทําบัญชี
แสดงชนิดและจํานวนไม้ที่ได้ทําการปลูกและบํารุงรักษา จัดทําป้ายถาวรแสดงการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม
กฎหมาย จัดทําหลักเขตหรือเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ยินยอมให้พนักงาน
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เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บข้อมูลทางวิชาการและตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ และก่อนตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการ
ทําสวนป่าให้ผู้ทําสวนป่าแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองการจัดการป่าไม้
อย่างย่ังยืน พ.ศ. .... 
      2.1 กําหนดนิยาม “การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน” “ใบสําคัญ รับรอง” “หน่วยรับรอง” และ 
“หน่วยรับรองระบบงาน” 
      2.2 กําหนดให้ผู้ทําสวนป่าที่มีความประสงค์จะขอใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน  
ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ย่ืน ณ สถานที่กําหนด 
      2.3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง หากไม่
ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งผู้ขอเพ่ือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้นายทะเบียนออกหนังสือตอบรับใบคําขอและมอบให้ผู้ย่ืนคําขอ
นําไปประสานกับหน่วยรับรอง และให้หน่วยรับรองรายงานผลการประเมินให้กรมป่าไม้ทราบ 
      2.4 กําหนดหลักเกณฑ์ของการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน มอก. 14061 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
      2.5 กําหนดเมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานผลการตรวจประเมินให้ดําเนินการออกใบสําคัญรับรอง
การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการประเมิน และแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ ทั้งน้ีใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนให้มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี 
      2.6 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยรับรองตรวจพบว่าผู้รับใบสําคัญรับรองการจัดการ                 
ป่าไม้อย่างย่ังยืนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้รายงานนายทะเบียนทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ 
และให้นายทะเบียนสั่ งให้ผู้ รับใบสําคัญฯ ปฏิบัติหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กําหนด                
หากไม่ดําเนินการ ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบสําคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนฉบับน้ัน 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทํา
การแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า พ.ศ. .... 
      3.1 กําหนดให้ผู้ทําสวนป่าประสงค์จะขอใช้สถานที่เพ่ือทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวน
ป่าของตนเอง ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐาน ณ สถานที่ที่กําหนด 
      3.2 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําขออนุญาตใช้สถานที่ เพ่ือทําการแปรรูปไม้ที่ได้จาก
การทําสวนป่าดําเนินการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ และเสนอผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า
หรือผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเพ่ือสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปทําการตรวจสอบ โดยผู้อํานวยการสํานักหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเสนอความเห็นเพ่ือให้นาย
ทะเบียนพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ และเมื่อนายทะเบียนออก
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในทะเบียน 
      3.3 กําหนดใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพ่ือทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า เพ่ือการใช้
สอยหรือจําหน่าย มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เพ่ือสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้  
มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 
      3.4 กําหนดผู้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพ่ือทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่าของตน
ต้องดําเนินการทําหลักเขตแสดงบริเวณที่ทําการแปรรูปไม้ตามท่ีระบุในใบอนุญาต แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  
ทําบัญชีไม้ท่อน บัญชีไม้แปรรูป หรือบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้ที่ได้มาจากการ 
ทําสวนป่าและเก็บรักษาบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันอนุญาต 
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  3.5 กําหนดคําขอ ใบอนุญาตและทะเบียนใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพ่ือทําการแปรรูปไม้ที่ได้มาจาก
การทําสวนป่า บัญชีไม้ท่อน บัญชีไม้แปรรูป หรือบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้ที่ได้มา
จากการทําสวนป่า ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนด 
 
3.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดรายการสินค้าห้ามนําผ่านภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้สินค้าที่มีมาตรการ
นําเข้าหรือส่งออกเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้สินค้าที่มีมาตรการควํ่าบาตรตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนํา
ผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.  .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจาณา โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างทั้ง 2 ฉบับ เป็นการกําหนดประเภทสินค้าที่ห้ามนําผ่านราชอาณาจักร 
ซึ่งรวมถึงสินค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ตามมาตรการควํ่าบาตรตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
   
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอน
สิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง              
ส.ป.ก. ดังน้ี  
  1. ผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินโดยได้รับหนังสือแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินประสงค์จะ
คืนสิทธิในที่ดินที่ได้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินโดยการเช่าซื้อจาก ส.ป.ก. ให้แก่ ส.ป.ก. ให้ดําเนินการตามท่ี
กฎกระทรวงกําหนด  
  2. การย่ืนคําขอให้ย่ืนที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ตามแบบที่กําหนด 
  3. อํานาจการพิจารณาเป็นของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
  4. การโอนสิทธิในที่ดินให้ดําเนินการที่สํานักงานที่ดินจังหวัด หรือ สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
  5. ค่าตอบแทนการโอนสิทธิเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังน้ี  
  1. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2559  
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  คค. เสนอว่า  
  1) เน่ืองจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2559 มีวันหยุดต่อเน่ืองหลายวัน คาดหมายได้ว่าจะมี
ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ทําให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ  
  2) การกําหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจําทุกปี                
พ.ศ. 2550 ยังไม่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชน สมควรกําหนดระยะเวลาการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2559 เสียใหม่ โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 25 ธันวาคม 
2558 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2559 เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สาย
กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้า
ท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง
หมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา) และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
(สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครตอนบางปะอิน-บางพลี) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยาน
ยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 
24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2559  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 

6.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานสีะพาน               
พระนั่งเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุร ี1 และโครงการก่อสรา้งสะพานลอยกลบั
รถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหนา้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง                        
ช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินงานโครงการพัฒนา              
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระน่ังเกล้า โครงการปรับปรุงแบบอาคารจอด
แล้วจร แยกนนทบุรี 1 และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาล 
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ  
  2. ให้กระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือค้ําประกัน
เงินกู้ ภายใต้กรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเช่ือมต่อการเดินทางของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ทั้ง 3 โครงการ และให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
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ประจําปีให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอ เพ่ือการชําระหน้ีแก่แหล่งเงินทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ กค. จะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป  
   
7. เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง น้ัน กษ. โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   กระทรวงการคลัง (กค.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)  ได้กําหนดหลักเกณฑ์แนวทาง และวีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี  

1. คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวน 
ยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร                 
ปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับ 
กยท. ด้วย  

2. การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้อง 
มาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่ที่สวนยางท่ีต้ังอยู่ โดย กยท. จะกําหนดรายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วม
โครงการในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือประกาศให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน (ระยะเวลารับแจ้งเข้าร่วมโครงการต้ังแต่ 9 ธันวาคม 
2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559)  

3. การตรวจสอบรับรองสิทธิ์  เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
บริหารโครงการระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย  

3.1 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง                  
ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ทําหน้าที่กํากับ ดูแลและแก้ไขปัญหา 

      3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธาน  ทําหน้าที่กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและ
รับรองสิทธ์ิ  

      3.3 คณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง   
ระดับตําบล  มีปลัดอําเภอประจําตําบลเป็นประธาน ทําหน้าที่ตรวจสอบสิทธ์ิของเกษตรกรตามโครงการฯ และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอําเภอพิจารณาให้การรับรอง 

3.4 การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร  เจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนํา 
บัญชีรายช่ือเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธ์
จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอําเภอ  ส่งให้ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่  ประมวลผลตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยาง เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรเจ้าของ
สวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง  
 
8. เรื่อง แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2559         
ของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ แผนอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  ของกระทรวงคมนาคม  
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  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. แผนอํานวยความสะดวก 
   1.1 การให้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะ 
        หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมพ้ืนที่สถานีขนส่ง ชานชาลาและพ้ืนที่จอดรถสํารองให้
เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพ่ิมจํานวนรถโดยสารประจําทาง เพ่ิมจํานวน    
ตู้โดยสารรถไฟ และเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 
มกราคม 2559 จํานวน 217,983 เที่ยว รองรับผู้โดยสารจํานวน 14,312,529 คน-เที่ยว  
 
ตารางการประมาณการจาํนวนเที่ยวและผู้โดยสารชว่งเทศกาลปีใหม ่2559 ของกระทรวงคมนาคม 
 

หนว่ยงาน 
จาํนวนเที่ยววิง่/บนิ (เทีย่ว) จาํนวนผูโ้ดยสาร  

(คน-เที่ยว) 

จาํนวนผูโ้ดยสาร
เฉลี่ย/วัน ปกต ิ เสริม รวม 

เขตกรงุเทพมหานคร 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 120,480 18,412 138,892 8,088,394 1,155,485 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2,374 0 2,374 1,086,000 155,143 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) 1,067 29 1,096 306,060 43,723 
กรมเจ้าท่า (จท.) 2,510 479 2,989 363,000 51,857 
รวม 126,431 18,920 145,351 9,843,454 1,406,208 
ระหวา่งจงัหวดั 
บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) 47,038 5,398 52,436 855,990 122,284 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 1,409 15 1,424 640,000 91,429 
กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 2,356 0 2,356 314,257 44,894 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 15,807 0 15,807 2,576,388 368,055 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) 308 0 308 64,136 9,122 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด (บทม.) 301 0 301 18,304 2,615 
รวม 67,219 5,413 72,632 4,469,075 638,439 

รวมทัง้ประเทศ 193,650 24,333 217,983 14,312,529 2,044,647 
 

   โดยมีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชน ดังน้ี 
 1) จัดเตรียมรถโดยสารประจําทางและรถโดยสารเสริมให้เพียงพอกับความต้องการ
เดินทางของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างจังหวัด และภายในจังหวัดทั้งเที่ยวไปและ 
เที่ยวกลับ รวมทั้งบริการเช่ือมโยงรับ-ส่งระหว่างสถานีผู้โดยสารกับหมู่บ้าน 
 2) ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลเพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงในช่วงเทศกาล 
 3) จัดรถ Shuttle Bus รถเฉพาะกิจฟรี ช่วงวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2558                
เวลา  16.00 - 22.00 น. (ขาออก) และวันที่ 3 - 4 มกราคม 2558 เวลา 05.00 - 08.00 น. (ขาเข้า) จํานวน  
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2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 วงกลมอู่หมอชิต 2 - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร และสาย 54 อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ 
ชัยสมรภูมิ  
 4) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด  
ขยายเวลาในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่  1 มกราคม 2559
   5) จัดต้ังหน่วยบริการประชาชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ํา จํานวน 20 จุด 
 6) จัดเรือด่วนเสริมพิเศษ ท่าเรือสะพานสาทร – ท่าเรือเอเชียทีค ระหว่างวันที่                
31 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 ต้ังแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. 
   1.2 การอํานวยความสะดวกด้านโครงขา่ยถนน 
 1) ยกเว้นคา่ธรรมเนียมผา่นทางพิเศษ เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณ               
หน้าด่าน 
    1.1) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์สายตะวันออก) และ 9 (ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ต้ังแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่               
25 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2559 
    1.2) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสาย 
บางนา-ชลบุรี) ต้ังแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2559 
 2) หยุดดําเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนและสะพานในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งติดต้ัง
เครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนํา และไฟสัญญาณเป็นระยะๆ ให้ชัดเจนก่อนถึงบริเวณก่อสร้าง/ซ่อมบํารุงทาง 
 3) ติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือบริหารจัดการสภาพการจราจรบนถนนสายหลัก 210 ตัว 
และติดต้ัง CCTV Mobile บนจุดเฝ้าระวัง 35 ตัว รวมเป็น 245 ตัว 
 4) รายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time ในระบบบริหารงานภัยพิบัติและ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน และรายงานสภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัดทุกช่ัวโมง และหัวหน้าทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมพร้อมอํานวยการสั่งการแก้ไขปัญหา บรหิารจัดการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 5) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง             
ในพ้ืนที่จัดต้ังจุดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยง 
โดยเน้นในบริเวณถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 10 อันดับแรก  ของช่วงเทศกาลปีใหม ่2558 
   1.3 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/ สถานีขนส่ง/ ท่าอากาศยาน
และอาคารผู้โดยสาร/ สถานีรถไฟ/ สถานีรถไฟฟ้า ให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน 
รวมทั้งเข้มงวดเรื่องความสะอาดของห้องนํ้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานท่ี
สะดวกและปลอดภัยอย่างเพียงพอ  
   1.4 การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดต้ังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Call 
Center) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ืออํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทาง    รวมทั้ง
รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมทราบและพิจารณาส่ังการกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนได้
ทันท่วงที และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (MOTOC) ให้บริการระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง 
(TRAMS) แก่หน่วยงาน   ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่อํานวยความสะดวกและ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ 
  2. แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังน้ี 
   2.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ขับขี่/ผู้โดยสารปลอดภัย ผู้ขับรถโดยสารประจํา
ทางและผู้ประจํารถทุกคน ถูกตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนรถโดยสารประจําทางออกจากสถานีทุกแห่ง 
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ทั่วประเทศ โดยต้องมีเวลาพักผ่อนเพียงพอและไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างการให้บริการ  โดยมีระดับ
แอลกอฮอล์เป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  เป็นจํานวนร้อยละ 100 และผู้โดยสารรถโดยสารประจําทาง ต้องคาด 
เข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ัง 
   2.2 มาตรการยานพาหนะปลอดภัย การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุด
ตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ควบคุม
ความเร็วรถโดยสารของ  บขส. จํานวน 800 คัน ด้วยระบบ GPS ประสานผู้ประกอบการรถร่วม บขส. ให้ควบคุม
ความเร็วด้วยระบบ GPS ตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสารให้มีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
เป็นต้น 
   2.3 มาตรการถนนปลอดภัย ตรวจสอบป้ายจราจรเคร่ืองหมายควบคุมการจราจร 
สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นต้น 
   2.4 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจจับรถที่ใช้ความเรว็เกินกําหนดด้วยเครื่องตรวจจับ
ความเร็วอัตโนมัติ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และห้ามจําหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ บนรถ/รถไฟ และภายใน
พ้ืนที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
   2.5 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จัดหน่วยพยาบาลเพ่ือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเตรียม
ความพร้อมตลอด 24 ช่ัวโมง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยการประสานองค์กรต่างๆ เช่น หน่วยกู้ภัย                
มูลนิธิ ทีมอาสาท้องถิ่น หน่วยพยาบาล เป็นต้น 
   2.6 มาตรการด้านความม่ันคง มีการติดต้ังกล้อง CCTV ประจําสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
จัดพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และจัดพนักงานตรวจความปลอดภัยยืนประจําจุดตรวจ
สัมภาระ (Walk through Scanner) ที่กําหนดเพ่ือตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของผู้โดยสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
และทหาร 
   2.7 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์    บนรถ/รถไฟ 
และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นการกระทําผิดกฎหมาย 
  3. การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล 
   ช่วงเทศกาล ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานสถิติการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ      
และสถิติอุบัติเหตุมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเป็นประจําทุกวันตลอด                
ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ และช่วงหลังเทศกาล ภายหลังเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการประมวลสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะรายงานเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 
9. เรื่อง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปี 2558/2559 และ
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําโครงการอบรมฯ 
ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติม สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริม ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  
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ซึ่งจะเป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ในช่วงดังกล่าวได้ โดยการอบรมจะทําในลักษณะ      
บูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยใช้พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นสถานที่ในการอบรมให้แก่
เกษตรกรทั่วประเทศ 77 จังหวัด ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 รวม 5 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝกึวิธีการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบท
สังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาการเกษตรในระยะยาว 
  2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ 
  3. เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดํารงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และ
สร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมสิังคมและตลาดสินค้า 
  4. เพ่ือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรท่ีรับการ
ฝึกอบรม 
 

ต่างประเทศ 
 
10.  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างพิธสีารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตํารวจ
อาเซียน [The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol Crisis Management 
(ACCPCM)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตํารวจ
อาเซียน [The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol Crisis Management 
(ACCPCM)] เพ่ือจะได้นําร่างพิธีสาร ฯ ดังกล่าวเข้าลงนามร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกตํารวจอาเซียนและองค์กร
ตําวจสากล ในการประชุมหัวหน้าตํารวจอาเซียนครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อไป  
  2. อนุมัติให้ ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญได้ (หากมี
ความจําเป็น) โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างพิธีสารในการติดต่อและประสานงานสําหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตํารวจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
   1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสาร และข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  และศูนย์ประสานงานองค์การตํารวจสากล 
   2. เพ่ือร้องขอและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤตทั้งทางด้าน
เทคนิค การสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจสากล (I-24/7) 
   3. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจสากล 
(I-24/7) และระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจอาเซียน (e-ADS) 
 
11. เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในพธิีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสขุอนามัยและสุขอนามัยพชืสาํหรับการส่งออก
ข้าวจากไทยไปจีน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าว 
จากไทยไปจีน  
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2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผู้แทนเป็นผูล้งนามในพิธีสารว่าด้วย 
ข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน  ทั้งน้ี  หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่าง
พิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาํคัญ กษ. จะหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  และรายงานให้
คณะรัฐมนตรทีราบ  
  ร่างพิธีสารฯ น้ี อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช ระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสําคัญหลัก ดังน้ี  

1. กําหนดให้ กษ. จัดทําแผนการสํารวจ ควบคุม และติดตามศัตรูพืช  
2. กําหนดให้ กษ. ควบคุมติดตามโรงงานผลิตและปรับปรุงข้าวและขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกและ 

ผู้ประกอบการผลิตข้าวส่งออกไปจีน  
3. ใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาต้องแนบไปกับข้าวที่ส่งออกไปจีน 
4. ข้าวจะถูกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกทุกคร้ัง โดยหน่วยงานตรวจสอบซึ่งขึ้นทะเบียนกับ 

หน่วยงานผู้มีอํานาจของไทย และ กษ. จะต้องตรวจติดตามความปลอดภัยและศัตรูพืชของข้าวที่ส่งออกไปจีน  
  กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทําพิธีสารฉบับน้ี  มีสาระสําคัญเป็นการเพ่ิมมาตรฐานในการ
ตรวจสอบและกักกันโรครวมทั้งสุขอนามัยของสินค้าข้าวไทยที่จะส่งออกไปจีนตามข้อตกลงทางเทคนิคที่ได้ตกลงกัน  
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของข้าวไทย ซึ่งไม่มีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง  หรือมีผลผูกพันด้านการค้าและการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ จึงไม่ถือเป็น
หนังสือสญัญาตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดนและถนนเชื่อมโยง  
ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน  และถนนเช่ือมโยง  
ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท ทั้งน้ี  หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  ให้ คค. หารือร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.)  เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมี 
อํานาจแต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าว 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น
ทางการ ไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
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  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ 
ไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ 2 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว
ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา 
  3. หากในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชาดังกล่าวมี
ความจําเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมซึ่งนอกเหนือจากที่ปรากฎ  ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว  และหากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ให้ กต. ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการระบุข้อริเริ่ม ประเด็นผลักดันและแนวทางความ
ร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยกับกัมพูชา  โดย กต. ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เก่ีนยวข้องเพ่ือพิจารณาความเห็น
เก่ียวกับการจัดทําร่างแถลงการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 1. ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง 2. ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ 3. ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา รวมถึง การจัดต้ังกลไกต่าง ๆ  เพ่ือขับเคล่ือนความ
ร่วมมือดังกล่าว 
 
14. เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ (ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) 
ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา  
  2. อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายไทย
ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน 
(Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
  3. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย     
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว  
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ 
(ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ รง. ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)  
  ร่าง MOU และ ร่าง Agreement ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (หน่วยงานที่มีอํานาจการดําเนินการ คือ รง. และกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา) มีสาระสําคัญดังนี้  
  1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) มีสาระสําคัญครอบคลุม
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่  
   1.1 ความร่วมมือทางวิชาการ  
   1.2 ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   1.3 ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ  
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   1.4 ความร่วมมือด้านวิชาการอ่ืน ๆ ที่คู่เจรจามีความสนใจ และการจัดประชุมร่วมระหว่าง
สองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับหน่วยงานปฏิบัติ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านแรงงานและกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการจัดต้ังกรอบการทํางานที่ชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกของทั้งสองฝ่าย  
  2. (ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนการดําเนินการ
ตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2546 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์       
ในปัจจุบัน อํานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหา
การจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
 
15. เรื่อง การลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่4 (The 4th Joint Committee on Trade, Investment and Economic 
Cooperation between Thailand and China)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสาร Agreed Record of the Forth Meeting of the Joint Committee 
on Trade, Investment and Economic Cooperation between the Government of Thailand and the 
Government of the People’s Republic of China  
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร 
Agreed Record of the Forth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic 
Cooperation between the Government of Thailand and the Government of the People’s Republic 
of China 
  3. หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยของเอกสารฉบับ
ดังกล่าว มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  Agreed Record of the Forth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment 
and Economic Cooperation between the Government of Thailand and the Government of the 
People’s Republic of China เป็นร่างบันทึกผลการประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ซึ่งครอบคลุมทิศทางการกระชับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ด้านต่าง ๆ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. การค้าและการลงทุนในระดับทวิภาคี 2. ความร่วมมือด้านสาธารณูปโภคและโครงการต่าง ๆ      
3. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือด้านอวกาศ 4. ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ 
กักกัน มาตรฐานสุขอนามัยพืชและสัตว์ 5. ความร่วมมือด้านการเงิน 6. ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว 7. ความ
ร่วมมือด้านพลังงาน 8. ความร่วมมือด้านอวกาศและเทคโนโลยี 9. ความร่วมมือระดับท้องถิ่น 10. การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
 
16.  เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Morocco) และหาก
มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ   ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
17. เรื่อง การจัดทําพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างพิธีสารฯ และไม่ขัดผลประโยชน์ของประเทศไทย กต. 
สามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน               
พิธีสารฯ  
  สาระสําคัญของร่างพิธีสารฯ สรุปได้ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนาความร่วมมือและอํานวยความสะดวกใน
การแลกเปล่ียนการเยือน ตลอดจนการจัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีประธานร่วมในระดับที่คู่ภาคีสัญญาตกลงกัน 
  2. คู่ภาคีจะส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือทวิ
ภาคี ซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน การเงิน อุตสาหกรรม การศึกษา สังคม การกีฬา วิทยาศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี นอกจากน้ัน ยังรวมถึง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและประเด็นปัญหาระดับระหว่างประเทศ 
  3. พิธีสารฯ จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ลงนาม โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการแจ้งบอกยกเลิก
โดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหกเดือน 
  4. โดยที่ร่างพิธีสารฯ เป็นความตกลงระหว่างหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาล
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
18.  เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 6 กันยายน 2548 และ 28 สิงหาคม 2555 ที่เห็นชอบต่อร่าง
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลง
ตราสําหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางพิเศษ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้ กต. สามารถพิจาณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความ
ตกลงฯ 
  3. ในกรณีที่ผูล้งนามความตกลงฯ มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให ้กต. ดําเนินการ
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนสําหรับการลงนามความ
ตกลงฯ  
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  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกัน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งร่างความตกลงมีสาระสําคัญสรปุได้ 
ดังน้ี 
  1. คนชาติแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการที่มีอายุใช้ได้
ของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และคนชาติของราชอาณาจักรโมร็อกโกซึ่งถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทาง
ราชการ หรือหนังสือเดินทางพิเศษที่มีอายุใช้ได้ของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ไม่จําเป็นต้องได้รับการตรวจ
ลงตราสําหรับการเดินทางเข้าไปยัง ผ่าน พํานักอยู่ หรือออกจากดินแดนของภาคีอีกฝ่ายมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน
เก้าสบิวันนับต้ังแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ 
  2. ทั้งสองฝา่ยสามารถระงับการปฏิบัติตามบางส่วนหรือทั้งหมดของความตกลงได้ หากมีเหตุ
จําเปน็ด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณอั์กษร 
  3. จะต้องแลกเปลี่ยนตัวอย่างหนังสือเดินทางและข้อมูลเก่ียวกับการขอทําหนังสือเดินทางภายใน 
30 วัน หลังจากการลงนาม และหากมีการปรับปรุง  แก้ไขข้อบทกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางเข้า – ออก และการ
พํานักอยู่ของชาวต่างชาติก็จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ 
  4. ในกรณีที่มกีารแก้ไขรูปแบบหนังสือเดินทางก็จะต้องจัดส่งตัวอย่างหนังสือเดินทางแบบใหมใ่ห้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบภายใน 60 วัน ก่อนการใช้หนังสือเดินทางแบบใหม่ดังกลา่ว 
  5. ความตกลงน้ีจะเริ่มมีผลบงัคับใช้ในวันทีห่กสิบนบัจากวันที่ลงนามและทั้งสองฝ่ายสามารถ 
ขอยกเลิกความตกลงได้โดยการแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านช่องทางการทูต และความ 
ตกลงจะสิ้นสดุในวันทีเ่ก้าสบิหลังจากวันที่แจ้ง 
  ร่างความตกลงฯ มีสาระสําคญัเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทาง
ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า – ออก และพํานักในดินแดนของแต่ละ
ฝ่าย โดยมีบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ันร่างความตกลงดังกล่าว
จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเข้าขา่ยเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 แต่ไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ที่จะต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

แต่งต้ัง 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ และใหข้้าราชการพลเรือน
สามัญพ้นจากตําแหน่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางอรสา ดิสถาพร 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง) กรมส่งเสริม
การเกษตร ใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินคา้เกษตร (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ)  
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายวีระ อุไรรัตน์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
21. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียมคีวามประสงค์ขอแต่งต้ัง                            
นายภควันตสิงห พิศโอนี  (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐอินเดีย ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายหรรษ วรรธนศฤงคลา  
(Mr. Harsh VardhanShringla) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหง่ชาติ (สาํนักนายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง  
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ให้ดํารง
ตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จํานวน 3 คน ดังน้ี 1. นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ                   
2. นายเกษม วัยวุฒิ 3. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์  
 
 

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


