
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  24  กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนญุาต การออกใบอนญุาต การต่ออายุ 

ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต  

การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ….  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 2. กําหนดให้แบบคําขอ ใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3. กําหนดสถานที่ในการย่ืนคาํขอการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 4. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คาํขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็น

คําขอทีไ่ด้ย่ืนตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม ทัง้น้ี ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ย่ืนคาํขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามสมควร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนญุาต การต่ออายุ 
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 

  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต  
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ….   

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

อนุญาต  ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 2. กําหนดให้แบบคําขอ ใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3. กําหนดสถานที่ในการย่ืนคําขอการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 4. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็น

คําขอที่ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ทั้งน้ี ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ย่ืนคําขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามสมควร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 10 เรือ่ง ขอสนบัสนุนงบกลางเพือ่ดําเนนิโครงการตามแผนพัฒนาอาชพีเกษตรกร 

ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน 2,967.41 ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2  จํานวน 4,937 โครงการ
แบ่งเป็นโครงการเกษตรอ่ืน ๆ ใน 70 จังหวัด 4,041 โครงการและโครงการนอกภาคเกษตร 44 จังหวัด  896 โครงการ  
  ทั้งน้ี ให้กรมสง่เสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งตรวจสอบ/กลั่นกรองโครงการมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับโครงการอ่ืน รวมถึงให้ติดตามการดําเนินงาน 
และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 และคณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 11 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ 
ภาคการเกษตร 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี  

1. รับทราบการดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจําเป็นของเกษตรท่ี 
ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 และโครงการสนิเช่ือ 1 ตําบล 1 SME เกษตร โดยให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการ 

2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง  โดยเริ่มต้ังแต่ 
วันที่ 23 ก.พ. 2559 จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 สําหรับงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 และในปีต่อๆไป โดยให้เป็นโครงการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
และจําเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะ
เร่งด่วนที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ สําหรับการดํารงขีพของเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
สําหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ จาํนวน 50,000 ราย  
  2. มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาคการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตการเกษตร ซึ่งจะนําไปสูก่ารเพ่ิมขีดความสามารถภาค
การเกษตรของประเทศและจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ในระยะ
กลาง ประกอบด้วย 1. โครงการสินเช่ือ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพ่ือสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย  
2. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 17 เรือ่ง ความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอ 

ของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการองค์กรสาํรองขา้วฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย  
ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรฐัประชาชนจีน ญี่ปุ่น 
และสาธารณรฐัเกาหลี ครั้งที่ 12 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นําเรื่องความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉิน 
 

ของอาเซียน... 
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ของอาเซียนบวกสามและข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉิน 
ของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหล ีครั้งที่ 12   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. ประเทศไทยได้เสนอขอจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ในประเทศไทยซึ่งต่อมาที่ประชุม 
AMAF+3 ครั้งที่ 12 ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยได้มีแถลงการณ์ร่วมของการประชุมโดยมีฉันทามติใหป้ระเทศไทยเป็นที่ต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ตาม
ข้อเสนอของประเทศไทย ซึ่งเดิมประเทศภาคีตกลงให้จัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพ โดยต่อมาประเทศภาคี
มีความเห็นว่าการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพมีความยุ่งยาก จึงมีมติขอให้ประเทศไทยหาแนวทางการ
จัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์โดยวิธีการอ่ืน 
  2. เมื่อพิจารณาข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ในประเทศไทย
ประกอบกับมติที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 จึงถือเป็นข้อสรุปสุดท้ายว่า ความตกลง
แอปเทอรแ์ละมติของทีป่ระชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 ถอืเป็นการตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
ในการจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ที่ประเทศไทย นําไปเสนอคณะรัฐมนตรีและรฐัสภาพิจารณาตรา
พระราชบัญญติัคุ้มครองฯ ต่อไป จึงเข้าลกัษณะเป็นหนังสอืตามมาตรา 23 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 33 เรือ่ง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการ ธ.ก.ส.) จํานวน 13 คน แทนรองประธานกรรมการ
และการกรรมอ่ืนชุดเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายช่ือ ดังน้ี  

1. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการ  
2. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรรมการอ่ืน   
3. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) กรรมการอ่ืน  
4. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสขุ ผู้แทนกรมสง่เสริมสหกรณ์ กรรมการอ่ืน  
5. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้แทนสํานักงานการปฏิรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) กรรมการอ่ืน  
6. นางฤชุกร สริิโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรรมการอ่ืน  
7. นายสมคิด พรหมเจรญิ ผูแ้ทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น กรรมการอ่ืน                    
8. นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล กรรมการอ่ืน  
9. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรกัษ์ กรรมการอ่ืน  
10. นางปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการอ่ืน  
11. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการอ่ืน  
12. นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการอ่ืน                           
13. นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการอ่ืน  
ทั้งน้ี บุคคลในลําดับที่ 2, 4, 8 และ 10 เป็นบุคคลอยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม 

ประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ...

6 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 อายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ...

เศรษฐกิจ - สังคม 10 การสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรรมตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง

 ปี 2558/2559 ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 2

11 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพ่ิมขีด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความสามารถภาคการเกษตร

ต่างประเทศ 17 ความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติท่ีประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

 ประชาชนจีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 12

แต่งตั้ง 33 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
 
  วันน้ี (23 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้อง
    ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ 
    พลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และ
    เขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี ในท้องที่ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา  
    จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร เพ่ือปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล 
    ธรรมดาสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการสํานักงาน 
    คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
    และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
    และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและลําดับตําแหน่ง  
    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
    ได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  รวม 2 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  8.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดทําบัญชีของ SMEs [ร่างพระราชกฤษฎีกาออก
    ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
  9.    เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ
    แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถาน 
    บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
  10.  เรื่อง  ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
    ต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 
  11.   เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาค
    การเกษตร 
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  12.   เรื่อง   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ําประกันสินเช่ือ
    เพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 ของบรรษัทประกันสินเช่ือ
    อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  13.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... (การกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไข
    ปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และ 
    คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.))  
  14.  เรื่อง   การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 
  15.  เรื่อง  แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน 
 

ต่างประเทศ 
 
  16.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
    สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
  17.  เรื่อง  ความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอของ 
    ประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
    บวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและ
    ป่าไม้ กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี                
    ครั้งที่ 12 
  18.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย 
 

แต่งต้ัง 
 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจําประเทศไทย (กระทรวง 
    การต่างประเทศ)  
  20.  เรื่อง  การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจําสาธารณรัฐมอลตาคนใหม่  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    ฝ่ายบริหาร (นักบริหารสูง)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  26.  เรื่อง  การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 
    การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2559  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  28.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ  
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  29.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       
    ยาเสพติด  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  31.  เรื่อง  การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  32.  เรื่อง  การเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า 
    ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  33.   เรื่อง  การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร 
    เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  34.   เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชน
    กรุงเทพ 
  35.   เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  36.   เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เคร่ืองพิมพ์สาม
มิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติ (29 กรกฎาคม 2557) ได้มอบหมายให้ 
พณ. รับไปพิจารณาเพ่ิมเติมถึงความจําเป็นเหมาะสมในการออกประกาศควบคุมการนําเข้าสินค้าประเภทเคร่ืองพิมพ์
สามมิติ เพ่ือป้องกันการนํามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมน้ัน พณ. พิจารณาเห็นว่า เน่ืองจากเครื่องพิมพ์สามมิติสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยในทางบวกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิศวกรรมและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในทางลบมีผู้นําไปผลิตวัตถุที่ผิดกฎหมายและวัตถุอันตราย เช่น อาวุธปืน ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังน้ัน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสาธารณชน จากการนําเข้า
เครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามปริมาณนําเข้าและป้องกัน            
มิให้มีการนําเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมาย จนก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประเทศ สมควรกําหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร  
  สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
  กําหนดคํานิยามของ “เครื่องพิมพ์สามมิติ” และกําหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี 
  1. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าเคร่ืองพิมพ์สามมิติไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย 
  2. จดแจ้งการนําเข้าก่อนวันที่นําเข้าก่อนวันที่นําเข้าเคร่ืองพิมพ์สามมิติไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอ่ืนที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย และนําแบบรับจดแจ้งไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
  3. รายงานการนําเข้า การครอบครอง และการจําหน่ายจ่ายโอนเคร่ืองพิมพ์สามมิติต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี ในท้องที่ตําบลบ่อวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน    ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขตประกอบการเสรีเหม
ราชชลบุรี ในท้องที่ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดําเนินการ 
ก่อนนําร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป 
            สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
            เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์
แล้ว ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรีและเขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี ในท้องที่ตําบล
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บ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ประมาณ 22 ไร่ 1 งาน 18.7 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งน้ี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา 
  
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร        
เพื่อปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพ่ือปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            กค. เสนอว่า 
            1. ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวของประชาชนและการ
รักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยบรรเทาความผันผวนของสถานการณ์ของ
ตลาดเงินโลก น้ัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ (3 พฤศจิกายน 2558) เห็นชอบการขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสําหรับการลงทุนใน LTF ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และปรับเพิ่มระยะเวลาการถือหน่วย
ลงทุนใน LTF จากไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินเป็นไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสําหรับหน่วยลงทุนใน LTF ที่ซ้ือต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
            2. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้างต้น กค.จึงได้ยกร่างกฎกระทรวง 
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) และ ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยกฎกระทรวงดังกล่าวให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป นอกจากน้ี การดําเนินการออกกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีจะไม่ส่งผลกระทบให้รายได้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาลดลงไปกว่าปัจจุบัน แต่จะมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอนาคต 
ทั้งน้ี เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว กค. จะต้องออกกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวข้องต่อไปเพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มีความสอดคล้องกันต่อไปด้วย 
           สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
            1. กําหนดให้เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เช่นเดียวกับการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ๆ 
            2. กําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 และกําหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
            3. ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจาก
การขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  สําหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559                
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
            4. กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
เป็นต้นไป 
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4. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สคบ. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากข้าราชการ สคบ. ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง มี
ภารกิจในการติดตาม การสอดส่อง การตรวจสินค้า การตรวจค้น การยึด การอายัดสินค้า และทําการสืบสวน การ
สอบสวน เก่ียวกับการกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติเพ่ือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เสี่ยงอันตรายนอกท่ีต้ัง ที่ทําการ สมควรกําหนดให้ข้าราชการ สคบ. มีเครื่องแบบ
พิเศษเพ่ิมขึ้นจากเคร่ืองแบบข้าราชการพลเรือน ทั้งน้ี เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติการ  
  2. ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดเคร่ืองแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีมติ ให้ สคบ. แก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นในบางประเด็น และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง สคบ. ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  
  กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบพิเศษข้าราชการ สคบ.  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  

 กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2558 โดยมาตรา 15 มาตรา 25 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้การขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 2. กําหนดให้แบบคําขอ และใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 3. กําหนดสถานที่ในการย่ืนคําขอการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ

การออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 4. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นคําขอที่

ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ทั้งน้ี ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ย่ืนคําขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจราณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
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 กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2558 โดยมาตรา 15 มาตรา 25 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้การขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

อนุญาต  ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 2. กําหนดให้แบบคําขอ และใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 3. กําหนดสถานที่ในการย่ืนคําขอการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ

การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 4. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นคําขอที่

ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ทั้งน้ี ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ย่ืนคําขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 
7. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและลําดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. และ       
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….                
รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่ง  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่ง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ี ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  

 สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.                    
 1. ร่างกฎ กพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ .. )      

พ.ศ. …. กําหนดให้ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง  

 2. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. …. กําหนดให้ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับเงินเดือนประจํา
ตําแหน่งในอัตรา 14,500 บาท และให้ตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในอัตรา 21,000 บาท 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
8. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทําบัญชีของ SMEs [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดทําบัญชีของ SMEs สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  กค. เสนอว่า เพ่ือช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพ้ืนฐานด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้
ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี รวมท้ังยังมีส่วนในการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์
และสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย             
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“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” ของรัฐบาล จึงเห็นควรกําหนดสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดทําบัญชีของ SMEs โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรายจ่ายในการจ้าง
นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาแผนกวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของ ศธ. ได้สอง
เท่าของที่จ่ายจริงเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่
เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคนสําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายที่
ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับบัญชีแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนกวิชาบัญชีที่ได้รับ
การรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของ ศธ. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด  
 
9.   เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
  2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดทํารูปแผนที่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับระดับประถมศึกษาออกไปอีก 
180 วัน และให้ชะลอการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับระดับอนุบาลเพ่ือประเมินการดําเนินการในภาพรวม 
  3. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ (Zoning) ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการออกไปอีก 180 วัน 
  4. ในส่วนของการกําหนดแนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเน่ืองจากเป็นเรื่องที่ คณะรัฐมนตรีได้
เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ดังน้ัน เมื่อกระทรวงยุติธรรมดําเนินการแล้วเสร็จ และหากจะนําไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ยธ. เสนอว่า 
  1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามที่ ยธ. เสนอ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับมาตรการดังกล่าวไปดําเนินการ  
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  2. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้ออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 237/2558 จัดต้ัง
ศูนย์อํานวยการประสานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน (ศอ.กต.) โดยมีหน้าที่อํานวยการประสานงานกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ยังมิได้มีการจัดทํารูปแผนที่สําหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาล เน่ืองจาก
ระยะเวลาไม่เพียงพอ ประกอบกับมีข้อหารือถึงความจําเป็นที่ต้องกําหนดรูปแผนที่สําหรับสถานศึกษาในระดับ
อนุบาลเน่ืองจากอาจไม่ส่งผลต่อการสนับสนุนนโยบายในเรื่องน้ี เพราะเด็กมีอายุน้อยเกินไปและไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
  2. การพิจารณาทบทวนเขต Zoning ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ต้องใช้เวลาในการ
ดําเนินการเพ่ิมเติมและยังมีข้อควรพิจารณาเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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  3. การสํารวจข้อมูลของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูล              
จากหลายฝ่ายและต้องใช้เวลาในการดําเนินการในระยะยาว 
  4. การกําหนดรูปแผนที่ควรมีช่องทางให้ประชาชน ผู้เก่ียวข้อง ได้ทราบและเข้าถึง 
  แนวทางแก้ไข 
  1. เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดทํารูปแผนที่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับระดับ
ประถมศึกษาออกไปอีก 180 วัน และขออนุมัติให้ชะลอการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับระดับอนุบาล เพ่ือ
ประเมินการดําเนินการในภาพรวม 
  2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 180 วัน เพ่ือพิจารณาทบทวนเขต Zoning ตามกฎหมาย             
ว่าด้วยสถานบริการ 
  3. การจัดทํารูปแผนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดใช้ในการซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกันเท่าน้ัน จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดแนวเขตบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนําไปติดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงโดยเม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วจะได้นํามติคณะรัฐมนตรีไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้ทราบเป็นการทั่วไปว่า
มีการกําหนดแนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาไว้แล้วตามที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้นําไปเผยแพร่ 
 
10. เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง  รายการเงิน
สํารองจ่ายฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน 2,967.41 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  เพ่ือดําเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 
2  จํานวน 4,937 โครงการแบ่งเป็นโครงการเกษตรอ่ืน ๆ  ใน 70 จังหวัด 4,041 โครงการและโครงการนอกภาค
เกษตร 44 จังหวัด  896 โครงการ  
  ทั้งน้ี ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
รวมท้ังตรวจสอบ/กลั่นกรองโครงการมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับโครงการอ่ืน รวมถึงให้ติดตามการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 และ
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป 
 
11.  เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบการดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจําเป็นของเกษตรท่ีประสบ 
ภัยแล้ง ปี 2558/2559 และโครงการสินเช่ือ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพ่ือสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย  โดย
ในส่วนของโครงการสินเช่ือ สินเช่ือ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพ่ือสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ให้ ธ.ก.ส. 
ดําเนินการ 

2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง  โดยเริ่มต้ังแต่ 
วันที่ 23 ก.พ. 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับงบประมาณเพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบ้ียให้แก่ ธ.ก.ส. ให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งให้โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service 
Account : PSA)  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ธ.ก.ส. ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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  1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
และจําเป็นของเกษตรกรท่ีประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน
ที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ รายได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสภาวะสังคม โดยการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมเงินทุน
หมุนเวียนที่จําเป็นสําหรับการดํารงขีพของเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สําหรับเกษตรกรลูกค้า
รายย่อยของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ จํานวน 50,000 ราย  
  2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร เป็นมาตรการส่งเสริมทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตการเกษตร ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคการเกษตรของประเทศและจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ในระยะกลาง ประกอบด้วย  
   2.1 โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย 
สําหรับเกษตร กลุ่มเกษตร สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดต้ังขึ้นในรูปแบบใด   
ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร  ที่มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจเกษตร                
หรือเก่ียวเน่ืองภาคเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรมการเกษตร หรือใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินโครงการ ดังน้ี  
    - ใช้ต้นแบบ SME เกษตร ที่ประสบความสําเร็จเป็นหัวขบวนนําไปสู่การขยายผล
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้เร็วและลดความเสี่ยง 
    - ประสานความร่วมมือกับส่วนงานที่เก่ียวข้องตามข้อตกลงความร่วมมือการ
สนับสนุน SME เกษตร เพ่ือร่วมกันคัดกรอง SME เกษตร กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ  
    - สนับสนุน SME เกษตร ให้มีความรู้ด้านการผลิตการแปรรูปตามมาตรฐาน และ
การดําเนินธุรกิจ  รวมถึงความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
    - ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความสามารถในการจัดหาตลาดรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ตามโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเช่ือมโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2.2 โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง  สําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบ
วิกฤติภัยแล้งในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาและลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง 26 จังหวัด จํานวน 100,000 ราย ที่มีความสมัครใจ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและผ่านการคัดเลือกจากชุมชน ซึ่งในที่น้ีหมายถึง กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. กลุ่มอาชีพ หรือ
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและอยู่ในพ้ืนที่ประสบวิกฤติภัยแล้งดังกล่าว โดยมีแนวทางการดําเนินโครงการฯ  ดังน้ี   
1) ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคเอกชน ส่วนราชการและสถาบันการศึกษา ตาม
หลักการประชารัฐ 2) มีตลาดรองรับก่อนเริ่มการผลิต  3) เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 4) เน้นเฉพาะพ้ืนที่
ประสบวิกฤตภัยแล้งก่อน (ระยะเร่งด่วน) 5) ทําการผลิตในพ้ืนที่ที่ชุมชนจัดสรรให้หรือในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง             
6) เน้นการผลิตการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนเร็วและได้มาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของตลาด  
 
12.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ 
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 เพ่ือให้
เกิดความต่อเน่ืองในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneursให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้มากขึ้น และช่วยลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 135,000 ราย ก่อให้เกิด
สินเช่ือในระบบสถาบันการเงินและก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  ตามท่ีบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสนอ 
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13. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดให้
มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.))  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอํานาจของ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)) ตามที่                 
ศาลปกครองสูงสุดเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ก.บ.ศป.” และ “ก.ขป.”   
  2. เพ่ิมหมวด 3/1 คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาล
ปกครอง เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ศป.” มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองในส่วนที่
เก่ียวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และ
ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ  และให้มีอํานาจหน้าที่ ได้แก่ กําหนดเรื่องการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์อ่ืน
แก่ตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง และพนักงานราชการศาล
ปกครอง เป็นต้น รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกกรรมการและวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุง  
  4. แก้ไขปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้สอดคล้องกับการ
กําหนดให้มี ก.บ.ศป.  
  5. แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับการบริหารราชการของศาลปกครองโดยกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 
ก.บ.ศป.  
 
14. เรื่อง  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบขั้นตอนการนําเข้าแรงงานเวียดนาม 
2. เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 ได้ดังน้ี  

1)  เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 การรายงาน 
ตัวเพ่ือขออนุญาตทํางาน โดยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  ที่เคยทํางานอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย  2 กลุ่ม [กลุ่มที่ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)  และกลุ่มที่มี
เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้]  กําหนดให้สิ้นสุดการทํางานในวันเดียวกัน คือวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งน้ีไม่รวม
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  ที่เข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายซึ่งได้จดทะเบียนในช่วงเวลาที่
ผ่านมาทั้ง 2 ระยะ  

2) เห็นชอบในหลักการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการ 
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการ
ทํางานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  และจะต่ออายุการทํางานอีกได้ครั้งละ 2 ปี  ไม่เกิน 4 ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี โดยไม่
ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งการต่ออายุแต่ละคร้ังให้เป็นตามเง่ือนไขที่กรมการจัดหางานกําหนด 

3) เห็นชอบการกําหนดคํานิยามกิจการแปรรูปสัตว์นํ้าเพ่ิมเติม โดยกําหนดคํานิยามของ 
การแปรรูปสัตว์นํ้าให้รวมถึงการคัดแยกปลา และสัตว์นํ้าอ่ืน ๆ  
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4) เห็นชอบการออกกฎกระทรวงกําหนดรูปแบบใบอนุญาตทํางาน โดยให้ รง. ปรับปรุง 
กฎกระทรวงเพ่ือกําหนดรูปแบบใบอนุญาตทํางานให้มีลักษณะและข้อความสอดคล้องตรงกับที่ระบุไว้ด้านหลังบัตร
ชมพู   โดยให้มีผลย้อนหลังครอบคลุมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินการกับกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้จัดทําทะเบียนประวัติ และขออนุญาต
ทํางานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รง. รายงานว่า 
  1. สหภาพยุโรปมีข้อแนะนําให้ขยายระยะเวลาการทํางานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล  
และกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า ต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ และต่ออายุการทํางานได้อีก 4 ปี  
และ รง. ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ รวมถึงได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการขาดแคลนแรงงานคัดเลือกปลาในแต่ละท้องที่
เป็นจํานวนมาก ซึ่งแรงงานเหล่าน้ีมีความสําคัญต่อธุรกิจประมง  เน่ืองจากเป็นจุดแรกที่จะคัดแยกปลาให้เหมาะสมแก่
ตลาดแต่ละประเทศ จึงให้ รง. กําหนดคํานิยามของกิจการแปรรูปสัตว์นํ้าให้ครอบคลุมการคัดแยกปลาหรือสัตว์ทะเล
อ่ืน ๆ  ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลายหน่วยงาน ไม่ได้
ดําเนินการร่วมกันในภาพรวม ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  การจัดระบบแรงงานต่างด้าวไม่สามารถดําเนินการ
ได้อย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ ข้อมูลแรงงานต่างด้าวไม่สมบูรณ์ มีกฎหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ 
  2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรชมพู ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558 จะสิ้นสุดการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และสิ้นสุดการได้รับ
อนุญาตให้ทํางานในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จําเป็นต้องมีแนวทางการดําเนินการมารองรับในวันที่ 1 เมษายน 
2559 เพ่ือมิให้การจ้างงานสิ้นสุดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ  
  3. แนวทางการนําเข้าแรงงานเวียดนาม คือให้นายจ้างย่ืนความต้องการนําเข้าแรงงานกับบริษัท
จัดหางานเวียดนามโดยตรง หรือกรณีนายจ้างไม่สะดวกที่จะติดต่อกับบริษัทจัดหางานเวียดนามก็สามารถเลือกใช้
บริการบริษัทจัดหางานไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้   
  4. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559  

  4.1 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559  
  4.2 กําหนดระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวทํางานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี และต่ออายุการ 

ทํางานอีกได้ครั้งละ 2 ปี ไม่เกิน 4 ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง 
 5. การกําหนดคํานิยามกิจการแปรรูปสัตว์น้ําเพิ่มเติม โดยให้การคัดเลือก คัดแยก ปลา / หรือสัตว์ 

ทะเลอ่ืน ๆ เช่น กุ้ง ปู ปลาหมึก หอย ฯลฯ รวมอยู่ ในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า  เพ่ือให้การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้าครอบคลุมการทํางานของแรงงานต่างด่าวที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
  6. การออกกฎกระทรวงกําหนดรูปแบบใบอนุญาตทํางาน โดยให้ รง. ปรับปรุงกฎกระทรวงเพ่ือ
กําหนดรูปแบบใบอนุญาตทํางาน ให้มีลักษณะและข้อความสอดคล้องตรงกับที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรชมพู โดยให้มีผล
ย้อนหลังครอบคลุมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติ 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้จัดทําทะเบียนประวิติ และขออนุญาตทํางานระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน-29กรกฎาคม 2559  
 
15. เรื่อง แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ตามที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การคัดสรรและบรรจุ
บุคลากร มีสาระสําคัญครอบคลุมการบริหารจัดการเพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสํานักงานการบิน
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พลเรือนแห่งประเทศไทย ส่วนที่สอง การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินให้ได้คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของ ICAO โดยจะทําการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรในสถาบันการฝึกอบรมท่ีได้รับรองจาก ICAO ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ ด้านการ
ปฏิบัติการบินของอากาศยาน ด้านความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน และด้านการขนส่งสินค้าอันตราย ส่วนที่
สาม การตรวจสอบและประเมินเพ่ือออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ ส่วนที่สี่ การดําเนินการออกใบรับรอง
ผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ 
  2. ความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุงและยกระดับการกํากับดูแลความปลอดภัยการบิน
ในระยะยาว ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเก่ียวกับ Cooperation Framework Agreement on Aviation 
Safety กับ EASA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการปรับปรุงและยกระดับระบบการ
กํากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินในทุกกิจกรรมการบินรวม 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
2) หน่วยงานและหน้าที่การกํากับดูแลความปลอดภัย 3) การออกใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ 4) การปฏิบัติการบินของ
อากาศยาน 5) สมควรเดินอากาศของอากาศยาน 6) สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 7) การบริการ
เดินอากาศ 8) สนามบินและการช่วยเดินอากาศภาคพ้ืน 
  3. ความร่วมมือทางเทคนิคตามโครงการ “Civil Aviation Safety Oversight Improvement 
Project” กับประเทศญี่ปุ่น เป็นการสนับสนุนทางเทคนิค มีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี 5 เดือน เริ่มต้ังแต่เดือน
เมษายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยประเทศญี่ปุ่นจะส่งผู้เช่ียวชาญมาร่วมปรับปรุงระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้านความสมควรเดินอากาศ (Improvement of Safety Audit System) ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญ
ระยะยาว (Long-term Expert (s)) รวมทั้งจะมีการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญระยะสั้น (Short-term Expert (s)) เพ่ือ
ปรับปรุงระบบรายงานความปลอดภัยภาคบังคับ (Improvement of Mandatory Safety Reporting System) 
ด้านการบํารุงรักษาอากาศยาน 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of 
Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Technical Cooperation) และหากมีความจําเป็นต้องปรับ 
แก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ ไม่ใ ช่สาระสําคัญ ให้ กต . สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง                 
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการในระยะยาวและย่ังยืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการศึกษาและโครงการท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคม
และเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรมรวมถึงความร่วมมือ
ในรูปแบบอ่ืนที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น โดยจะกําหนดสาขาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
  การจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือแบบใต้-ใต้  (South – 
South Cooperation) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเพ่ิมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือหรือหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาแก่            
ศรีลังกา นอกจากน้ี การดําเนินความร่วมมือดังกล่าวยังจะเป็นช่องทางให้ไทยได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
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ในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดของภาคธุรกิจไทยและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศด้วย  
 
17. เรื่อง ความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ัง
สํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเ ซียนด้านเกษตรและป่าไ ม้ กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น  และสาธารณรัฐเกาหลี                
ครั้งที่ 12 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้นําเรื่องความตกลง
องค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามและข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการองค์กร
สํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้
กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12 เสนอคณะกรรมการประสานงาน               
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมกับร่างพระราชพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยได้เสนอขอจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ในประเทศไทยซ่ึงต่อมาที่ประชุม 
AMAF+3 ครั้งที่ 12 ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้มี
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมโดยมีฉันทามติให้ประเทศไทยเป็นที่ต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ตามข้อเสนอของ
ประเทศไทย ซึ่งเดิมประเทศภาคีตกลงให้จัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพ (Host-Country Agreement) โดยต่อมา
ประเทศภาคีมีความเห็นว่าการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพมีความยุ่งยาก จึงมีมติขอให้ประเทศไทยหาแนว
ทางการจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์โดยวิธีการอ่ืน 
  2. เมื่อพิจารณาข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ในประเทศไทย
ประกอบกับมติที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 จึงถือเป็นข้อสรุปสุดท้ายว่า ความตกลง
แอปเทอร์และมติของที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 ถือเป็นการตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามใน
การจัดต้ังสํานักเลขานุการแอปเทอร์ที่ประเทศไทย นําไปเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองฯ ต่อไป จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน 
 
18. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลียและร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของไทยและออสเตรเลีย 
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลื่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผล
ใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 
  บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลียที่ คค. เสนอในครั้งน้ีลงนามเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2551 เป็นการปรับปรุงสิทธิการบินเพ่ือให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ และ
เป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศและเครือข่ายการบินให้ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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สาระสาํคญั รายละเอียดของบันทึกความเข้าใจ 
ความจุความ ถ่ีและ
สิทธิรับขนการจราจร 

 จากเดิมสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 35 หน่วยความจุโบอ้ิง 747-400/สัปดาห์ เพิ่ม
สัมประสิทธิ์เป็น 40 หน่วยความจุโบอ้ิง 747-400/สัปดาห์ มีผลใช้บังคับในทันที 
และเป็น 45 หน่วยความจุโบอ้ิง 747-400/สัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2552 

 ขอเพิ่มสัมประสิทธิ์ของอากาศยานแบบแอร์บัส 380 เท่ากับ 1.5 หน่วยความจุโบอ้ิง 
747-400/สัปดาห์ และแบบ B787-900 เท่ากับ 0.95 หน่วยความจุโบอ้ิง 747-400/
สัปดาห์ 

สิทธิความจุเที่ยวบิน
เฉพาะสินค้า 

 จากเดิมกําหนดให้สายการบินของแต่ละฝ่ายมีสิทธิทําการบินเที่ยวบินขนส่งสินค้าได้
ฝ่ายละ 7 เที่ยว/สัปดาห์ ปรับเป็นให้สายการบินแต่ละฝ่ายบริการเที่ยวบินขนส่ง
เฉพาะสินค้าได้โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องความจุความถ่ี หรือแบบอากาศยาน 

สิทธิรับขนการเจรจา
พักค้างของตนเอง 

 จากเดิมจํากัดเวลาของการขนส่งจราจรพักค้างไม่เกิน 72 ชั่วโมง ปรับเพิ่มเป็นสาย
การบินที่กําหนดของแต่ละฝ่ายใช้สิทธิรับขนการจราจรและพักค้างของตนเองได้ทุก
คู่เมืองในอาณาเขตของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีข้อจํากัด 

การ ใช้ ชื่ อ เที่ ย วบิ น
ร่วมกัน 

 ปรับเพิ่มสิทธิสําหรับการใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินของประเทศที่สาม มี
ผลใช้บังคับในทันที เป็น 35 เที่ยว/สัปดาห์ และเพิ่มเป็น 40 เที่ยว/สัปดาห์ ต้ังแต่
เดือนมีนาคม 2552 

อ่ืนๆ  เพิ่มเรื่องการเช่าอากาศยาน และการเปลี่ยนแบบอากาศยาน โดยการเปลี่ยนแบบ
อากาศยานจะต้องเป็นไปตามหลักการของหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ลักษณะ
ดาวกระจาย 

 
 

แต่งต้ัง 
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง                
นายอิสลาม เบกเมอซาเยฟ  (Mr. Islam Bekmirzaev)  ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ประจําประเทศไทย สืบแทนนายซา  อิดราฮิมอิครามอฟ(Mr. Saidrakhim  Ikramov) ซึ่งครบวาระประจําการ ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
20. เรื่อง การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจําสาธารณรัฐมอลตาคนใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายฟรานซิสคาร์                
โบราโร (Francis Carbonaro) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐมอลตา สืบแทน นายวิลเลี่ยม เอช คาร์โบนา
โร (William H. Carbonaro) ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่งเน่ืองจากชราภาพ  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร             
(นักบริหารสูง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางนิชา หิรัญบูรณะ 
ธุวธรรม ผู้ ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหารต้น) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง            
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหารสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางสาวพรรณพิมล                
สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ                 
จากประเทศผู้รับ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง            
การท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จาํนวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  
  2. นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสัญชัย เกตุวรชัย   
รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายสมศักด์ิ ดลประสิทธิ์                
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
26. เรื่อง การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
(ฟุลไบรท์) ประจําปี 2559  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทย
ในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2559 ดังน้ี 1. นายมนัสพาสน์ ชูโต             
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานกรรมการ 2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้หรือผู้แทน กรรมการ 
3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการ 4. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 5. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ                
6. ผู้แทนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กรรมการ 7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ เป็น
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายสมพร ใช้บางยาง ที่พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากมีอายุครบ 
65 ปีบริบูรณ์ ตามนัยมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
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28. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการแต่งต้ัง นายณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แทนนายทวีศักด์ิ กออนันตกูล              
ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  
 
29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นางสาวรัชนีกร สรสิริ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แทนนายชาติชาย สุทธิกลม ที่ลาออกจาก
ตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายอธิคม อินทุภูติ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนนายภัทรศักด์ิ วรรณแสง ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่               
23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(คณะกรรมการ ปปง.) จํานวน 6 คน โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่ง ตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 2. รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ 3. ศาสตราจารย์อุดม              
รัฐอมฤต 4. ศาสตราจารย์ พลตํารวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช 5. นายเฉลิมศักด์ิ จันทรทิม 6. นายสุทธิพล              
ทวีชัยการ ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ จํานวน 10 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนชุดเดิมได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปีแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายช่ือ ดังน้ี                
1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการคลัง) 2. นายอภิชาต ชินวรรโณ 
กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์) 3. นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัด
เจนด้านกฎหมาย) 4. นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์และการคลัง)                
5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิทยาศาสตร์) 6. พลเอก วลิต โรจนภักดี 
กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิทยาศาสตร์) 7. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความ
จัดเจนด้านวิศวกรรมศาสตร์) 8. นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านกฎหมาย)                
9. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์)               
10. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการอ่ืน (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการคลังและกฎหมาย [ผู้แทนกระทรวงการคลัง]) 
ทั้งน้ี บุคคลในลําดับที่ 1-4,6-7 และ 10 เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
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33.  เรื่อง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการ ธ.ก.ส.) จํานวน 13 คน 
แทนรองประธานกรรมการและการกรรมอ่ืนชุดเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 
ซึ่งมีรายช่ือ ดังน้ี 1. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการ 2. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรรมการอ่ืน  3. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) กรรมการอ่ืน               
4. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการอ่ืน 5. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส                
ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) กรรมการอ่ืน  6. นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กรรมการอ่ืน 7. นายสมคิด พรหมเจริญ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น กรรมการอ่ืน                
8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอ่ืน 9. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการอ่ืน 10. นางปัทมาวดี 
โพชนุกูล กรรมการอ่ืน 11. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการอ่ืน 12. นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการอ่ืน                
13. นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการอ่ืน ทั้งน้ี บุคคลในลําดับที่ 2, 4, 8 และ 10 เป็นบุคคลอยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
 
34.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคมนาคม (คค.) เสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 4 คน ตามนัยมาตรา 14 วรรคสอง 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังน้ี  1. นายสนิท พรหมวงษ์ กรรมการอ่ืน             
2. นายสมศักด์ิ ห่มม่วง กรรมการอ่ืน  3. รองศาสตราจารย์ คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการอ่ืน 4. นายจรัญ วิวัฒน์
เจษฎาวุฒิ กรรมการอ่ืน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยจะอยู่ในตําแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว  (จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560) 
 
35.  เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ แต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จํานวน 5 คน แทน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว ดังน้ี 1. พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 2. นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    3. นายจุฬา             
สุขมานพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายวินัย ดํารงค์มงคลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายไกร ต้ังสง่า กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  
เป็นต้นไป ยกเว้น นายวินัย ดํารงค์มงคลกุล ให้มีผลต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป แต่ต้อง
ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
36.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จํานวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ
สองปีแล้ว ซึ่งมีรายช่ือ ดังน้ี 
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คณะกรรมการการแข่งทางการค้า 
หน่วยงานท่ีเสนอรายชื่อบุคคล 
[ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
ข้อ 2] 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ได้รับเสนอแต่งต้ัง 
(ตามที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มาตรา 6 วรรรค
หนึ่ง) 

1. กระทรวงพาณิชย์ 1) นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
2) นายศักดา ธนิตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการ 
3) พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ 

2. กระทรวงการคลัง 1) นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ 
2) นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ 
3) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ 

3. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1) นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
2) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
3) นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

4 .  ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง  
ประเทศไทย 

1) นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
2) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
3) นายรฐัไกร ลิ้มศิริตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

 
37. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) เสนอ แต่งต้ัง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (กพท.) จํานวน 6 คน   แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมี
รายช่ือ ดังน้ี 1. นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ (ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการ
ท่องเที่ยว) 2. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการท่องเที่ยว)                
3. นายสหวัฒน์ แน่นหนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร) 4. นายธวัชชัย อรัญญิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านการท่องเที่ยว) 5. นายขจร วีระใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร)  6. นายพชร อนันตศิลป์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร)  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
 

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


