
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/63                       วันท่ี  28  มกราคม  2559 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง  โครงการสนับสนนุสนิเชือ่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงนิสนิเชื่อ  

15,000 ล้านบาท   
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(กษ.) เสนอ มดัีงน้ี 
1. รับทราบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการใหม่ของโครงการสนับสนุน 

สินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลติภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้านบาท 
2. อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000  

ล้านบาท ตามท่ีปรับปรุงใหม ่
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดําเนินการโครงการฯ จาก ต้ังแต่ปี 2557-2567  

เป็นต้ังแต่ปี 2559-2569 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้สนิเช่ือ ได้แก่   

1. แนวทางในการให้สินเช่ือ 
1.1 การให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร 
1.2 เพ่ือใช้ในการขยายกําลังการผลิต / ปรบัเปลี่ยนเคร่ืองจักรการผลิต ณ ที่ต้ังเดิม หรอื              

ที่ต้ังใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายนํ้า 
  2.   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2.1 ต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ยางจากนํ้ายางข้น
และผลิตภัณฑ์ยางจากยางแห้ง โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยาง  ยางยืด  
ยางล้อ  ยางที่ใช้ในวิศวกรรม ฯลฯ ซึ่ง กยท. ให้การรับรอง 
 2.2 ต้องเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผูถ้ือหุ้นที่มีสญัชาติไทย
มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 
  3.   ประเภทสนิเช่ือ เงินกู้ระยะยาว Term Loan (T/L)  ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี (ระยะเวลา
ปลอดชําระเงินต้นธนาคารพิจารณาตามความจําเป็นของธุรกิจ) อัตราดอกเบ้ียพิจารณาตามความเสี่ยงของ
ผู้ประกอบการตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด โดยหลักประกันสินเช่ือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
พิจารณาจากความเสี่ยง (Credit risk) ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งผู้กู้สามารถใช้หนังสือค้ําประกันสินเช่ือจาก 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) เป็นหลักประกันเสริมได้ ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้  
ไม่เกิน 10 ปี  การพักชําระเงินต้นหรือดอกเบ้ียให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยขึ้นกับความจําเป็น 
ของธุรกิจและความเสี่ยง (Crrdit risk)  ของลูกค้าแต่ละราย 

ทั้งน้ี... 
 



 2
 
  ทั้งน้ี การพิจารณาสินเช่ือให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
1 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรี / คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติอนุมัติ หรือภายในกรอบวงเงินตามที่กําหนด 
คือ 15,000 ลา้นบาท  และจะดําเนินการจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาหากกรอบการใช้เงินไม่เกินวงเงิน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
สาระสําคญั คอื คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง   

ประชารัฐ และอนุมัติหลักการงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยให้
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทําความตกลงการ
เบิกจ่ายงบประมาณในรายละเอียดต่อไป สําหรับแหล่งงบประมาณดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
  2. ใหส้ํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติดําเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 รวมถึงพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ โดยคํานึงถึงศักยภาพของ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่และดําเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบประเภท
โครงการที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณอย่างเคร่งครัด  เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับมาตรการ/
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนอื่น ๆ ของรฐับาลที่ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว ทั้งน้ี ให้สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดทําแผนการดําเนินโครงการให้ชัดเจน   เพ่ือให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
และให้นําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพ่ือเร่งรัดติดตาม
ผลการดําเนินโครงการฯ ตามแผนดังกล่าวต่อไป 

2. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2558 (เร่ือง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
19 มกราคม 2559 (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตร)ี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 19 เรือ่ง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพิ่มเติม)  
สาระสําคญั คอื คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือ 

โฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพ่ิมเติม) จํานวน 13 หน่วยงาน ดังน้ี 
  1. กระทรวงการต่างประเทศ โฆษก นายเสขวรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โฆษก นายสุรพล จารพุงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

3. กระทรวงคมนาคม โฆษก นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษก 
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี  

4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โฆษก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์  
รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  5. กระทรวงพลังงาน โฆษก นายทวารัฐ สตูะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน รองโฆษก นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
 

5. กระทรวง... 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 6 โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สินเชื่อ 15,000 ล้านบาท

9 โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชารัฐ

แต่งตั้ง 19 การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพ่ิมเติม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 
 

  วันน้ี (26 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสําหรับ 
    บรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเช้ือต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย  
    พ.ศ. .... 
  4.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
  5.   เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
    วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6. เรื่อง  โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ  
    15,000 ล้านบาท 
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  8.   เรื่อง   หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุด 
    ผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  
  9.  เรื่อง  โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  10.  เรื่อง  แผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน 
   

ต่างประเทศ 
 
  11.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการประกาศพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ณ จุดผ่านแดน 
    มุกดาหาร 
  12.  เรื่อง  ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in 
    Collaboration with Pubile and Private Sectors in Thailand ระหว่าง 
    องค์การจัดการนํ้าเสียกับหน่วยงานระบายนํ้าของประเทศญี่ปุ่น 
  13.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – อินโดนีเซีย 
 14.  เรื่อง   การลงนามความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่ง 
   อิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the  
   Government of  the Islamic Republic of Iran and the Government of 
   the Kingdom of Thailand)  
 15.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
   กับกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
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แต่งต้ัง 

 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  18.  เรื่อง  สาธารณรัฐออสเตรียขอปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ 
    ออสเตรีย ประจําจังหวัดภูเก็ต และขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ 
    ออสเตรียประจําอําเภอเกาะสมุย  พร้อมขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ 
    ออสเตรียประจําอําเภอเกาะสมุย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพ่ิมเติม)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  21.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและ
    ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่  
  22.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
    จากฐานชีวภาพ  
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
    แห่งชาติเพ่ิมเติม 
  25.  เรื่อง   การแต่งต้ังกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัช
ปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะ
พลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเช้ือต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเช้ือต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 531 – 2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 (พ.ศ. 2558) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเช้ือ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
 
2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม ในแต่ละสาขา กําหนดค่าใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญาต ได้แก่  

ค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวง อัตรา 
ฉบับละ / บาท 

อัตราคา่ธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญัติ 

ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร ์

1,000 - ใบอนุญาต ฉบับละ 5,000 บาท
- ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท 
- การต่ออายุครั้งละเท่ากับ

ค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 

- ผู้ชํานาญการ 

3,000

ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ 

- ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

1,000

ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการควบคุมมลพิษ 

1,000

ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิตการควบคุมและ           
การจัดการสารเคมีอันตราย 

1,000

ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการ
ใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 
 

3,000
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ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ในแต่ละสาขา        
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

1,000 หรือ 3,000 
และแต่สาขา 

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 500
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท    
ร้านจําหน่าย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สารสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดวิธีการคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุงต้ม 
  2. กําหนดมาตรฐานของถังก๊าซหุงต้มที่จําหน่ายในสถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย 
  3. กําหนดที่ต้ัง ลักษณะ และแผนผังของร้านจําหน่าย โดยห้ามต้ังร้านจําหน่ายที่จําหน่ายถังก๊าซ           
หุงต้มในอาคารชุด อาคารสรรพสินค้า อาคารแสดงสินค้าและสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ให้สามารถต้ังอยู่             
ในตึกแถวได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในตึกแถวข้างเคียง 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงปริมาณการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย โดยร้านจําหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนไม่เกิน 6.00 เมตร ให้เก็บได้
ไม่เกิน 2,400 ลิตร หากอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนเกิน 6.00 เมตรขึ้นไป ให้เก็บได้ไม่เกิน 12,000 ลิตร 
  5. กําหนดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงข้อห้ามในการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย โดย กําหนดให้ร้านจําหน่ายลักษณะที่สอง ต้องจัดให้มีระบบป้องกันภัย
แบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Water Sprinklers) โดยต้องสามารถฉีดนํ้าได้ครอบคลุมบริเวณที่เก็บถังก๊าซหุงต้มหรือ
กระป๋องก๊าซ และกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการร้านจําหน่ายต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลวลง
ในถังก๊าซหุงต้ม 
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล ให้ร้านจําหน่ายที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลบังคับใช้ 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงน้ีภายในเวลา 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และให้ร้านจําหน่ายที่
ต้ังอยู่ในตึกแถวที่ประกอบกิจการอยู่ก่อน วันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธ์ิในตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกัน 
 
4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดวิธีการวัดระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแท่นรับและจ่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และอาคาร 
  2. กําหนดลักษณะของแผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ แผนผังระบบท่อและสิ่งก่อสร้าง แบบ
ก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบระบบท่อเพลิง แบบก่อสร้างแท่น
รับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบก่อสร้างกําแพงกันไฟ รั้วโปร่งและประตู แบบก่อสร้างท่อหรือรางระบายนํ้า และ
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงกําหนดมาตราส่วนในแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง และระยะความ
คลาดเคลื่อน 
  3. กําหนดระยะปลอดภัยภายนอกของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว และลักษณะของทางเข้าและ
ทางออก โดยต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน เขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และโบราณสถานตาม
ระยะที่กําหนดไว้  
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  4. กําหนดระยะปลอดภัยภายในของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยกําหนดระยะห่างระหว่างถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ กําหนดลักษณะของแท่นรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
กําหนดให้มีที่จอดรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  5. กําหนดวิธีการออกแบบ การสร้าง และการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว แท่นรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ รวมถึงระบบไฟฟ้า 
  6. กําหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกําหนดให้มีระบบท่อนํ้าดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิด
ผงเคมีแห้ง  แหล่งนํ้าหรือที่เก็บนํ้า เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ และระบบ
ท่อฉีดนํ้าเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  7. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลิกประกอบกิจการ หรือการเลิกใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  8. กําหนดให้คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากมีการ
รื้อถอนแล้วก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวขึ้นใหม่ในตําแหน่งเดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวไม่เกินกว่าที่เคยรับใบอนุญาตไว้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเฉพาะที่เก่ียวกับระยะปลอดภัย 
 
5.  เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (กวช.) ดังนี้ 
   1.1 กําหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
   1.2 กําหนดให้ปลัด สธ. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ 
   1.3 กําหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินหกคน โดยแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข 
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม เป็น
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
   1.4 กําหนดให้ผู้ อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และให้ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
  2. กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย รวมทั้งกําหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2554 คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการวัคซีนแห่งชาติต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือมีคําสั่งแต่งต้ังใหม่ 
  3. กําหนดให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ กวช. 
และมีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ี กวช. มอบหมาย 
  4 .  กําหนดให้การเบิกจ่ายอัตราเ บ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ  ของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานน้ัน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
6. เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ มีดังน้ี 

1. รับทราบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการใหม่ของโครงการสนับสนุน 
สินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้านบาท 

2. อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000  
ล้านบาท ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดําเนินการโครงการฯ จาก ต้ังแต่ปี 2557-2567  
เป็นต้ังแต่ปี 2559-2569 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ มีได้แก่   

1. แนวทางในการให้สินเชื่อ 
1.1 การให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร 
1.2 เพ่ือใช้ในการขยายกําลังการผลิต / ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรการผลิต ณ ที่ต้ังเดิม หรือ              

ที่ต้ังใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายนํ้า 
  2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2.1 ต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ยางจากนํ้ายางข้นและ
ผลิตภัณฑ์ยางจากยางแห้ง โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยาง  ยางยืด ยางล้อ  ยางท่ีใช้
ในวิศวกรรม ฯลฯ ซึ่ง กยท. ให้การรับรอง 
 2.2 ต้องเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 
  3. ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว Term Loan (T/L)  ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี (ระยะเวลาปลอด
ชําระเงินต้นธนาคารพิจารณาตามความจําเป็นของธุรกิจ) อัตราดอกเบ้ียพิจารณาตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด โดยหลักประกันสินเช่ือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร พิจารณาจากความเส่ียง 
(Credit risk) ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งผู้กู้สามารถใช้หนังสือค้ําประกันสินเช่ือจากบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บยส.) เป็นหลักประกันเสริมได้ ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 10 ปี  การพักชําระเงินต้นหรือ
ดอกเบ้ียให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยข้ึนกับความจําเป็นของธุรกิจและความเส่ียง (Crrdit risk)  ของ
ลูกค้าแต่ละราย  
  ทั้งน้ี การพิจารณาสินเช่ือให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 1 ปี 
นับจากวันที่คณะรัฐมนตรี / คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติอนุมัติ หรือภายในกรอบวงเงินตามที่กําหนด คือ 
15,000 ล้านบาท  และจะดําเนินการจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาหากกรอบการใช้เงินไม่เกินวงเงิน  
 
7. เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ . ) เสนอ  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  สาระสําคัญของเรื่อง ศธ. รายงานว่า  สํานักงานโครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
คณะองคมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดําเนินการจัดต้ัง 
“โครงการกองทุนการศึกษา” โดยมี ฯพณฯ  ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี เป็นคณะกรรมการของโครงการ 
และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ส่วนหน่ึงเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะ
ยากจน  เป็นทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยได้เริ่มมอบให้นักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้รับทุนพระราชทานรวม 4 รุ่น จํานวน 305 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 155 แห่ง แต่เนื่องจากทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวเป็นทุนต่อเน่ืองจึงเป็นพระราชภาระในระยะยาว 
สํานักงานโครงการกองทุนการศึกษาจึงได้จัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการกองทุนการศึกษาและ สกอ. 
โดยขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงินทุนการศึกษาและเงินทุนค่าครองชีพของนักศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559-2572 ตามโครงการกองทุนการศึกษาแทนเงินส่วนพระองค์ที่ได้
พระราชทานมา 
 
8.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ได้แก่ 
  1. เห็นชอบในหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่าน
แดนประเภทต่าง ๆ เพ่ือนํามาเป็นหลักในการพิจารณาของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความละเอียดรอบคอบ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น อันจะสามารถรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่            
ไปกับการรักษาความมั่นคงของชาติได้อย่างเหมาะสม 
  2. มอบให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดําเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้จังหวัดชายแดนท่ีติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือนําไปเป็นหลักในการยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
  1. สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ 
   1) เกิดภัยสงครามหรือการจลาจลท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงในพ้ืนที่ 
   2) เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และการดําเนิน
กิจกรรม 
   3) เกิดความเสียหายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ บริเวณจุดผ่านแดน ทําให้ไม่สามารถสัญจร
ข้ามแดนหรือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
   4) เกิดการกระทําใด ๆ ณ บริเวณจุดผ่านแดนทําให้มีผลกระทบต่อเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพ แห่งดินแดนของประเทศ 
   5) มีการก่อสร้างหรือดําเนินการใด ๆ ของอีกฝ่ายหน่ึงตามบริเวณจุดผ่านแดน ที่มี
ผลกระทบต่อสันปันนํ้าและเส้นเขตแดน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) สถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงในพ้ืนที่ 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
   1) จุดผ่านแดนถาวร ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่พิจารณา 
   2) จุดผ่านแดนช่ัวคราว ให้นําเสนอกระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณา และต้องให้
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติสั่งให้ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน 
   3) จุดผ่อนปรนการค้า ให้ สมช. นําไปพิจารณาและทบทวนใหม่ ในการดําเนินการสั่งระงับ
หรือปิดจุดผ่อนปรนการค้าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
   4) จุดผ่อนปรนพิเศษ ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่พิจารณานําเสนอ มท. 
พิจารณา และต้องให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการปิดจุดผ่อนปรนพิเศษดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติสั่งให้ระงับ
หรือปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ 
  ทั้งน้ี ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้าเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยบริเวณจุดผ่านแดนส่วน
ราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายย่อมสามารถสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนได้ แต่ให้แจ้ง สมช. ทราบโดยด่วนเพ่ือ
กลั่นกรองเหตุผลและดุลยพินิจก่อนแจ้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  3.  กลไกการพิจารณาการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
   1) หากมีสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินเฉพาะหน้า หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามสถานการณ์น้ัน ๆ จะอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด
มาตรการควบคุมจุดผ่านแดนในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการระงับการผ่านเข้า – ออกทั้งคน 
ยานพาหนะ และสิ่งของในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   2) กรณีที่มีการก่อสร้างหรือดําเนินการใด ๆ ของอีกฝ่ายหน่ึงตามบริเวณจุดผ่านแดนที่มี
ผลกระทบต่อสันปันนํ้าและเส้นเขตแดน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในพ้ืนที่ต้องดําเนินการ
เจราจาหรือประท้วงโดยทันที หากเลยเวลาอันสมควรแล้วยังไม่ยุติการกระทํา หน่วยงานรับผิดชอบหลักจะอาศัย
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อํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการระงับการผ่านเข้า – ออก ทั้งคน ยานพาหนะ และสิ่งของในพ้ืนที่ ดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวได้ จนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
 
9. เรื่อง โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง  ประชารัฐ 
และอนุมัติหลักการงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทําความตกลงการเบิกจ่ายงบประมาณใน
รายละเอียดต่อไป สําหรับแหล่งงบประมาณดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  2. ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติดําเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 รวมถึงพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ โดยคํานึงถึงศักยภาพของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่และ
ดําเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบประเภทโครงการที่จะเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเคร่งครัด  เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
อ่ืน ๆ ของรัฐบาลท่ีได้เคยอนุมัติไว้แล้ว ทั้งน้ี ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดทําแผน            
การดําเนินโครงการให้ชัดเจน   เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และให้นําเสนอคณะกรรมการขับเคล่ือน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพ่ือเร่งรัดติดตามผลการดําเนินโครงการฯ ตามแผนดังกล่าว
ต่อไป 
  3. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559                
(เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า เน่ืองจากภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหาหลายประการ เช่น ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตสูง และราคาสินค้าตกตํ่า เป็นต้น โดยสาเหตุประการหน่ึงมาจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปัจจัยการผลิตที่จําเป็น ดังน้ัน การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการต้ังแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพ่ิมมูลค่า
สินค้า และการตลาดจะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป ในการน้ี กค. จึงจัดทําโครงการเพ่ิมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
   

หัวข้อ รายละเอียด 
กลุ่มเป้าหมาย - รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน 79,556  

กองทุน ผ่าน สทบ. กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงิน 35,000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผล 

ทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจําชุมชน การจัดทําแหล่งเก็บนํ้าชุมชน และ
เครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และเพ่ือดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศกัยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยุ่ใน
ชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งน้ี การดําเนินการของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ 
กําหนด 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

- ดําเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ

แหล่งเงินทุน - กรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยให้ สงป. จัดสรรงบประมาณให้แก่ สลน. และให้ 
สลน. และ สทบ. ต้ังเบิกจ่าบงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป 
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10. เรื่อง แผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน ตามที่ ศูนย์
บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศบปพ. รายงานว่า 
  1. ศบปพ. ได้สั่งการให้กองทัพอากาศและสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทําแผนการ
แก้ไขปัญหาการกํากับดูแลพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทยขึ้น โดยแบ่งแผนการแก้ไขปัญหาฯ ออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
  2. แผนการแก้ไขปัญหาฯ ในระยะสั้น ประกอบด้วย 1) แผนการพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความ
ปลอดภัยการบินระยะที่ 1 จํานวน 17 คน  (Flight Operation Inspector Development Plan Phase 1) และ
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอ่ืน ๆ จํานวน 52 คน (โดยใช้งบประมาณในการฝึกอบรม) 2) ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศร่วมดําเนินการตรวจสอบให้คําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบเพ่ือออกใบรับรอง
ผู้ดําเนินการเดินอากาศตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) โดยแผนดังกล่าวมีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2559  
  3. เมื่อผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยจะเร่ิมทําการตรวจสอบและประเมินค่าผู้ถือใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Evaluation and 
Certification of AOC holders) ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 และมีกําหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 
 

ต่างประเทศ 
 
11.  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการประกาศพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (CCA)ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศพื้นที่บริเวณด่านสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต) ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 
(CCA)ณ จุดผ่านแดนมุกดาหารตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค.รายงานว่า  
  1. คค. ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ของกรมทางหลวงบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวัน                 
นะเขต) จํานวน 15 ไร่ สําหรับเป็นพ้ืนที่ CCA  ณ จุดผ่านแดนมุกดาหารไว้แล้ว โดยการดําเนินพิธีการ SSI/SWI                
ระยะที่ 1 จะดําเนินการเฉพาะสินค้าและบุคคลที่โดยสารมากับสินค้าเท่าน้ัน ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาดําเนิน
พิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 2 สําหรับผู้โดยสารรถประจําทางและรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย จึงมีความจําเป็นจะต้องออก
ประกาศกําหนดพ้ืนที่ให้ครอบคลุมบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต) จํานวน 63 ไร่                
เพ่ือรองรับการดําเนินการที่กล่าวมาข้างต้น 
  2. การประกาศพื้นที่ CCA เป็นการดําเนินการตามพันธกรณีของไทยในฐานะประเทศภาคีความ             
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ซึ่ง คค. จะต้องดําเนินการประกาศกําหนดพ้ืนที่ CCA เพ่ือรองรับการ
ดําเนินพิธีการ SSI และ SWI ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร –สะหวันนะเขต ให้เริ่มดําเนินการภายในเดือนมกราคม 2559 
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
12. เรื่อง ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration 
with Pubile and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้ําเสียกับหน่วยงานระบายน้ําของ
ประเทศญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงร่วมโครงการTechnical Assistance of Sewage 
Technology in Collaboration with Pubile and Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้ําเสีย 
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(อจน.) กับ Saitama Prefectural Government Bureau of Public Sewerage works (SAITAMA) ภายใต้
โครงการความร่วมมือขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency : JICA) ตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ผู้แทน องค์การจัดการจัด
นํ้าเสีย (อจน.) เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงร่วมฯ  
  ร่างข้อตกลงร่วมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in 
Collaboration with Pubile and Private Sectors in Thailand มีสาระสําคัญ ได้แก่ 
  1. ประเทศเป้าหมาย/ภูมิภาค : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในประเทศไทย 
  2. วัตถุประสงค์โครงการ : เทคโนโลยีด้านนํ้าเสียและการบําบัดนํ้าเสียในประเทศไทยจะพัฒนาและ
ได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง 
  3. ผู้ดําเนินการ : ฝ่ายญี่ปุ่น SAITAMA และฝ่ายไทย อจน. 
  4. กิจกรรมโครงการ ได้แก่ 
   1. SAITAMA พัฒนาผู้ฝึกสอนด้านเทคนิคของศูนย์การอบรมด้านการบําบัดนํ้าเสีย           
ในประเทศไทย 
   2. SAITAMA พัฒนาทักษะด้านการเดินระบบ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียให้กับ             
ผู้ฝึกสอนด้านเทคนิคของ อจน. 
   3. อจน. จัดสัมมนาด้านนํ้าเสียให้แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ชุมชนในประเทศไทย 
   4. SAITAMA เสนองานด้านนํ้าเสียแบบใหม่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)              
ในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับคณะที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่น 
   5. SAITAMA เสนอเทคโนโลยีขั้นสูงของการบําบัดนํ้าเสียให้กับส่วนราชการ และ อปท.            
ในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับคณะที่ปรึกษาญี่ปุ่น 
  ทั้งน้ี ข้อร่างตกลงร่วมฯ จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามและจะมีผลเป็นเวล 3 ปี 
 
13. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – อินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ได้แก่  

1. เหน็ชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – อินโดนีเซีย  และร่างหนังสือ 
แลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและอินโดนีเซีย 

2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี 
ผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป  โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมท่ีไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ  

สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – อินโดนีเซีย  ฉบับลงนาม เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2557  
สรุปได้ ได้แก่  

ประเด็น สาระสาํคญั 
1. การจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ   

ฉบับใหม ่
ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือเพ่ือจัดทําร่างความตกลงฯ  
ฉบับใหม่ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับร่างมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในของทั้งสองฝ่ายในการเจรจาคร้ังต่อไป 

2. ความจุความถี่ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ขยายสิทธิความจุความถ่ีสําหรับ
เที่ ยวบิน  ผู้ โดยสารผสมสินค้ าของสิท ธิรั บขน
การจราจรเสรีภาพที่  3 และ  4 ตาม จุดหลักใน
อินโดนีเซีย  5 จุด ได้แก่ จาการ์ตา เดนปาซาร์ สุราบา
ยา เมดาน มากัสชาร์ และจุดหลักในไทย 5 จุด ได้แก่ 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ โดยสาย
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การบินที่กําหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถทําการบินได้
โดยไม่มีข้อจํากัด ด้านความจุความถ่ี และแบบอากาศ
ยาน ส่วนจุดรองอ่ืน ๆ ในอินโดนีเซียและไทย  สายการ
บินที่กําหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทําการบินได้อีก  
ฝ่ายละ 21 เที่ยวต่อสัปดาห์ ในแต่ละช่วงเส้นทางด้วย
อากาศยานแบบใด ๆ 

3. สิทธิรับขนการจราจร ทั้งสองฝ่ายตกลงให้คงจํานวนความจุความถ่ีของสิทธิ
รับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ไว้เหมือนเดิม คือ 7        
เที่ยวต่อสัปดาห์

4. การใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงเพิ่มข้อบทเก่ียวกับการใชช้ื่อเที่ยวบนิ
ร่วมกันกับประเทศที่สาม  เพ่ือเปิดโอกาสให้สายการ
บินสามารถเพ่ิมบริการระหว่างกันและสามารถร่วมมือ
กับสายการบินของประเทศอ่ืนในการทําการบินโดยใช้
ช่ือเที่ยวบินร่วมกันได้

5. เรื่องอ่ืน ๆ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้บันทึกความเข้าใจที่จะจัดทําและ
ลงนามร่วมกันน้ัน มีผลใช้บังคับเม่ือได้แลกเปลีย่น
หนังสือทางการทูตระหว่างกัน 

 
14. เรื่อง  การลงนามความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government of  the Islamic Republic of Iran 
and the Government of the Kingdom of Thailand)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  ดังน้ี 
 1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงทางการค้ะรหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government of  the Islamic Republic of Iran 
and the Government of the Kingdom of Thailand)  
 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างความตกลง
ทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาฟาร์ซี  โดยหากมีการแก้ไขถ้อยคาํที่มิใช่สาระสาํคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยของ
เอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหผู้้ลงนามเป็นผูใ้ช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
 3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน สําหรับการลงนามดังกล่าว  
 สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ สรุปได้ มีดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม อํานวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างสองประเทศ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ 
 2. ภาคีคู่สัญญาจะอํานวยความสะดวกทางการค้าในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่กัน อาทิ  การเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า  การจัดต้ังสํานักงานการค้าหรือศูนย์เพ่ือการค้าความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าและการแลกเปลี่ยน
ผู้แทนกาค้า 
 3. ภาคีคู่สัญญาตกลงท่ีจะจัดต้ังคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee)           
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ เพ่ือติดตามและทบทวนการปฏิบัติตาม
ความตกลงฯ และวิเคราะห์โอกาสและแนวทางในการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน 
 4. ร่างความตกลงฯ จะไม่จํากัดสิทธิของภาคีคู่สัญญาในการกําหนดมาตรการสั่งห้ามหรือต้ังข้อจํากัด
ใด ๆ เพ่ือการปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช  การปกป้อง
สาธารณะสมบัติของชาติ  และ / หรือการป้องกันโรคและศัตรูพืชหรือสัตว์ 
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 5. การระงับข้อพิพาทจะกระทําผ่านการปรึกษาหารือและการเจรจากันระหว่างภาคีคู่สัญญา 
 
15. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้มอบหมาย
ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ  เช่น การดูแลสุขภาพขัน้ปฐมภูมิ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระเบียบเก่ียวกับยา  การพัฒนาการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค 
การดูแลอนามัยช่องปาก การดูแลไตการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เป็นต้น  
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับโอมาน   
 2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝกึอบรมและการเยือนของผู้เช่ียวชาญ รวมทัง้การ
ดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาความร่วมมือ  
 3. การจัดการด้านการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมความร่วมมือที่อยู่ภายใต้กรอบของ
บันทึกความเข้าใจน้ี จะพิจารณาร่วมกันโดยคู่ภาคีเป็นรายกรณี บนพ้ืนฐานความสามารถในการจัดหาเงินทุนและ
ทรัพยากร 
 4.บันทึกความเข้าใจน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อข้อผูกพันที่เป็นผลมาจากข้อตกลงทวิภาคีต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงระหว่างสองประเทศ คู่ภาคีจะดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจน้ีที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่บังคับ
ใช้ในทั้งสองประเทศ  และจะยุติข้อพิพาทจากการดําเนินการหรือการตีความข้อกําหนดใด ๆ  ของบันทึกความเข้าใจน้ี
อย่างฉันท์มิตรโดยการปรึกษาหารือผ่านช่องทางการทูต 
 

แต่งตั้ง 
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรฐัมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน                  
ตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีติรับทราบการแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของ                
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.)  และสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศ.) 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  จํานวน 3 ราย ได้แก่  
   

หน่วยงาน / ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1) สํานักงาน ก.พ.ร.  นางกิตติยา คมัภีร ์

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
2) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พลตํารวจโท จิตติ รอดบางยาง 

ผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
3) สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ 
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง  นางวรรณี ลิ่มปิติกุล นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา  สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข  ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง     
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
18. เรื่อง สาธารณรัฐออสเตรียขอปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรีย ประจําจังหวัด
ภูเก็ต และขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําอําเภอเกาะสมุย  พร้อมขอแต่งต้ังกงสุล
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําอําเภอเกาะสมุย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งอนุมัติแต่งต้ัง นางวนิดา หงส์หยก   
เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต เป็น โดยมีเขต
กงสุลครอบคลุมจังหวัดกระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา  สตูล และสุ
ราษฎร์ธานี ยกเว้นอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพงัน 

2. เปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพงัน  

3. แต่งต้ัง นายเรืองนาม ใจกว้าง เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรีย ประจําอําเภอ 
เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือโฆษกกระทรวง/
หน่วยงาน (เพ่ิมเติม) จํานวน 13 หน่วยงาน ดังน้ี 
  1. กระทรวงการต่างประเทศ โฆษก นายเสขวรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โฆษก นายสุรพล จารพุงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
  3. กระทรวงคมนาคม โฆษก นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษกนายสรพงศ์ 
ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี  
  4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โฆษก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  5. กระทรวงพลังงาน โฆษก นายทวารัฐ สตูะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รองโฆษก นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
  6. กระทรวงวัฒนธรรม โฆษก นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองโฆษก 
นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
  7. กระทรวงอุตสาหกรรม โฆษก นายสมชาย หาญหิรญั อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
  8. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โฆษก นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการ  
  9. กระทรวงแรงงาน โฆษก นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  
  10. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โฆษก นายประพันธ์               
มุสิกพันธ์ ที่ปรกึษาด้านนโยบายและแผนงาน  
  11. สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ โฆษก  นางสาวชลิดา โชไชย ผู้อํานวยการสํานัก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง  
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  12. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษก นายสมชาย สุรชาตรี ผูต้รวจราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษก นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาญจนบุรี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อํานวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา  
  13. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โฆษก พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรกึษา (สบ 10) 
รองโฆษก พลตํารวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสขุ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล พลตํารวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผู้บังคับ
การกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พลตํารวจตรี ทรงพล วัธนะชัย 
ผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจนครบาล 6 พันตํารวจเอก กฤษณะพัฒนเจริญ ผู้กํากับการฝ่ายตํารวจสากลและ
ประสานงานภูมิภาค 1 กองการต่างประเทศ พันตํารวจโท ปองพล เอ่ียมวิจารณ์ รองผู้กํากับการฝ่ายกิจการการ
ฝึกอบรมวิทยาลัยการตํารวจ  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายวิทยา สุริยะวงค ์อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนการวิจัยชุดใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่ แทนชุด
เดิมที่ครบวาระ ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 จํานวนรวม 10 คน ดังน้ี 
  1. ศาสตราจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์สทุัศน์ ยกสา้น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นายบญุชู ปโกฏิประภากรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4. ศาสตราจารย์สุทธพิร จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
5. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. นายสัมพันธ์ 
ศิลปนาฎกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. ศาสตราจารย์โมไนย ไกรฤกษ์กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. นายปยิะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร ์ 
9. นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 10. นางปริตตา เฉลิมเผา่ กออนันตกูล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง           
นายชลธิศ สรุสัวดี ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ แทน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ที่ขอลาออก ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 
 
23. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายธงรบ ด่านอําไพ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (เพ่ิมเติมในตําแหน่งที่ว่าง) ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพ่ิมเติมจํานวน 4 คน ได้แก่                 
1. นางสุวรรณี คําม่ัน 2. นายกําจร ตติยกวี 3. นายดุสติ เขมะศักด์ิชยั 4. นายสุภกร บัวสาย โดยให้กรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่ต่งต้ังในครั้งน้ีอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 
25. เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) 
เสนอ  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติจาก
กรรมการสาขาวิชาการ  12 สาขาวิชาการชุดใหม่ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมทั้งสิ้น 150 คน 
เน่ืองจากกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระแล้ว ดังน้ี   
   1. กรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  จํานวน  5  คน ได้แก่ นายไกรสทิธ์ิ
ตันติศิรินทร์  นายคุรุจิต  นาครทรรพ  นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร นายสหัส  บัณฑิตกุล นายสุทธิพร จติต์มิตรภาพ 
   2. กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  จากกรรมการสาขาวิชาการ 12 สาขาวิชาชพี                 
จํานวน 145 คน   มีดังน้ี   
  2 .1  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  จํานวน  12 คน  ไ ด้แ ก่               
นายชูกิจ  ลิมปิจํานงค์  นางณัฏฐา  หังสพฤกษ์   นายทวารัฐ  สูตะบุตร  นายทะนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์              
นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  นายธนากร  โอสถจันทร์   นายบุญรักษา สุนทรธรรม  นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ                
นางยงค์วิมล เลณบุรี  นายสนอง เอกสิทธ์ิ  นายสมยศ พลับเที่ยง  นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ 
 2.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จํานวน 12 คน ได้แก่ นายเกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม  
นายจิตร สิทธีอมร  นายนัยพินิจ  คชภักดี  นายนิพนธ์  ฉัตรทิพากร  นายนิมิต   เตชไกรชนะ  นายบุญชัย  สมบูรณ์
สุข  นายประสิทธ์ิ  ฟูตระกูล   นายปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์  นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักด์ิ นายพงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์  
นายยง  ภู่วรวรรณ  นายอํานวย  ถิฐาพันธ์ 
 2.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชจํานวน 12 คน ได้แก่  นายเกตุ กรุดพันธ์              
หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  นายเชิญพร  เต็งอํานวย  นายธีรยุทธ  วิไลวัลย์  นายปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร  
นางสาวเพริศพิชญ์  คณาธารณา  นายภาวิช  ทองโรจน์  นางมาลิน  จุลศิริ  นายวีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล            
นางสาวสุดา  เกียรติกําจรวงศ์  นายสุนิพนธ์  ภุมมางกูร  นายสุพจน์  หารหนองบัว 
 2.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จํานวน 12 คน ได้แก่ นายกล้าณรงค์  ศรีรอต  
นางสาวจันทรวิภา   ธนะโสภณ นายชลอ  ลิ้มสุวรรณ นายพิพัฒน์  วีระถาวร นายพีรเดช  ทองอําไพ  นายพีระศักด์ิ  
ศรีนิเวศน์  นายสกล  พันธ์ุย้ิม  นางสุนันทา  สมพงษ์  นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  นายอรรณพ  คณุาวงษ์กฤต               
นางอัญชลี  ทศันาขจร  นางอําไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์ 
 2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  จํานวน 12 คน ได้แก่            
นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์  นายก่อโชค  จันทวรางกูร  นายนิลสุวรรณ  ลลีารัศม ี นายผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 
นายพรชัย  ทรัพย์นิธิ  นางสาวศรีสวัสด์ิ  ทรัพย์สมบูรณ์  นายสมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ  นางสาวสิรี  ชัยเสรี                
นายสุธี   อักษรกิตต์ิ  นายเสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง  นายอนุชา   เล็กสกุลดิลก  นายเอกชัย  ภาระนันท์ 
 2.6 สาขาปรัชญา จํานวน 12 คน ได้แก่ คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ 
นางณัชชา  พันธ์ุเจริญ  นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  นายบัณฑิต  จุลาสัย  นายปฐม  หงษ์สุวรรณ               
นางสาวปราณี  กุลละวณิชย์  นายปรีชา  เถาทอง  นายวรรณศิลป์  พีรพันธ์ุ  นายศักด์ิชัย  สายสิงห์  นายสายันต์  
ไพรชาญจิตร์  นางสุดาพร  ลักษณียนาวิน  นายสุรพล   วิรุฬห์รักษ์ 
 2.7 สาขานิติศาสตร์ จํานวน 13 คน ได้แก่ นายจตุรนต์  ถิระวัฒน์ นายเจษฎ์  
โทณะวณิก นายณฐ  สันตาสว่าง นายนันทวัฒน์  บรมานันท์ นายบรรเจิด   สิงคะเนติ  นายปกรณ์  นิลประพันธ์  
นายพงศกร  จันทรศัพท์  นางพฤฒิพร  เนติโพธ์ิ  นายวรรณชัย  บุญบํารุง นายวัลลภ  นาคบัว  นายวิทิต  มันตาภรณ์  
นายวีระพงษ์  บุญโญภาส  นายอํานาจ  วงศ์บัณฑิต 

 2.8  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 12 คน ได้แก่ นางสาวแก้วคํา   
ไกรสรพงษ์  นายโกวิทย์   กังสนันท ์ นายจําลอง  โพธ์ิสุข  นายไชยรัตน์   เจรญิสินโอฬาร นายธานินทร์  ผะเอม  
นายปกรณ์  สตัยวณิช  นายปฐม  มณีโรจน์  นายวรพิทย์  มีมาก  นายวิทยา ผิวผ่อง  นางศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ  
นายอมรศักด์ิ  กิจธนานันท์  นายอุทัย  เลาหวิเชียร 
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2.9 สาขาเศรษฐศาสตร์จํานวน 12 คน ได้แก่  นางกัลยาณี  เสนาสุ   นางกุณฑลี   
รื่นรมย์  นายชัยพัฒน์  สหัสกุล  นายดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  นายเทียนฉาย  กีระนันทน์  นายพรชัย                 
ชุนหจินดา  นางมิ่งสรรพ์  ขาวสอาด  นายยงยุทธ  แฉล้มวงษ์  นายสกนธ์  วรัญญูวัฒนา  นางเสาวนีย์  ไทยรุ่งโรจน์ 
นายอนุสรณ์  ธรรมใจ  นายอิศรา   ศานติศาสน์ 

2.10 สาขาสังคมวิทยา จํานวน 12 คน ได้แก่  นางดุษฎี  โยเหลา  นายธีระพร              
อุวรรณโณ นางสาวนวพร  เรืองสกุล นายปรีชา  เรืองจันทร์ นายพงษ์สวัสด์ิ  สวัสดิพงษ์  นายยศ สันตสมบัติ                
นายวิศว   ศะศิสมิต นางสาวศรีสุดา   จงสิทธิผล นายสุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ  นางสุภางค์  จันทวานิช   นายอภิชาต  
จํารัสฤทธิรงค์  นางอลิสา  วัชรสินธุ 

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  จํานวน 12 คน ได้แก่ นายครรชิต   
มาลัยวงศ์  นายชิดชนก   เหลือสินทรัพย์  นายธนชาติ  นุ่มนนท์  นายธนารักษ์  ธีระมั่นคง นายบุญรักษ์  สรัคคานนท์  
นายประสิทธ์ิ  ประพิณมงคลการ  นายปิติเขต   สู้รักษา  นางสาวปาริชาต  สถาปิตานนท์ นายยรรยง   เต็งอํานวย  
นายยืน  ภู่วรวรรณ  นางยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ นาวาตรีวุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ 
  2.12 สาขาการศึกษา จํานวน 12 คน ได้แก่  นางกาญจนา  เงารังษี  นางสาวจินตนา
ภา  โสภณ  นางสาวนงลักษณ์  วิรัชชัย นายนิวัต  กลิ่นงาม  นางบุญเรียง  ขจรศลิป์ นางเพ็ญณี  แนรอท  นายวิชิต   
สุรัตน์เรืองชัย  นางสมถวิล  ธนะโสภณ  นายสมพงษ์  จติระดับ นางสาวสุวิมล  ว่องวาณิช  นายอรรณพ  พงษ์วาท  
นางอังศินันท์  อินทรกําแหง 
 

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


