
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                                 1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                                       วันท่ี     27  กรกฎาคม  2559                           1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559                                           1    

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา 

อาหารสัตว์และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กษ. เสนอว่า มาตรา 62 วรรคสอง และมาตรา 63 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บัญญัติใหก้ารโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของผู้อนุญาตในการให้
ความเห็นก่อนการโฆษณาอาหารสัตว์ว่า การโฆษณาอาหารสัตว์ใดเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา
อาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดประเภทของสื่อโฆษณา ได้แก่ แผ่นใบปลิวหรือแผ่นพับ หนังสอืวารสาร เอกสาร
กํากับใบแทรกในหนังสือหรือวารสาร  
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการโฆษณา โดยจะต้องไม่เป็นเท็จหรือเกิน 
ความจริงซึ่งทําให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตว์ต้องไม่ใช้ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ 
อันเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนเข้าใจว่าอาหารน้ันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออนามัยสัตว์ และผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น  
  3. กําหนดวิธีการในการย่ืนคําขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์และการ
พิจารณาของ ผู้อนุญาต  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

วาระที่ 9... 
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วาระที่ 9 เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่) พ.ศ. ....  

         สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที)่ พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้สํานักงาน ก.พ. 
รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  โดยกําหนด
ข้อยกเว้นลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการ กรณีเคยเป็นผู้ต้องรับโทษ  จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุก  เมื่อพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 12 เรื่อง มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงนิฝากประเภท 

สงเคราะห์ชีวิต (ร่างกฎกระทรวง  ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร) 
         สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต 
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร                
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า 
  1. โดยที่ธนาคารเพ่ีอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมคีวามเห็นว่า การฝากเงินเพ่ือ
สงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวมิใช่เป็นการรับฝากเงินโดยทั่วไปเน่ืองจากเป็นการรับฝากเงิน 
เพ่ือสงเคราะห์ชีวิตโดยมีข้อตกลงว่าจะจ่ายเงินทุนสงเคราะห์หรือเงินครบกําหนดสัญญา โดยแบ่งประเภท 
ของผู้ฝากเงินสงเคราะห์เป็นประเภทรายบุคคลและกลุ่มบุคคล จึงมลีักษณะเช่นเดียวกันกับการประกันชีวิต  คือ
ผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี ระยะเวลาส่งเงินฝาก 10 ปี 
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เมื่อครบกําหนดมีเงินคืนพร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่าของ
จํานวนเงินที่ส่งฝากรายเดือน โดยสามารถเลือกส่งเงินออมเป็นรายเดือน ๆ ละ 300 – 1,000 บาท ขณะนี้ 
มียอดรับฝากประมาณ 270,500 กรมธรรม ์
  2. ผู้จ่ายเบ้ียประกันภัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งกําหนดให้หักลดหย่อนค่าเบ้ียประกันภัยที่มีผู้ได้จ่ายไปในปีภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้
ตามจํานวนที่จา่ยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ี  เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกําหนดเวลาต้ังแต่สบิปีขึ้นไป 
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ว่าการยกเว้นรัษฎากร ข้อ 2 (61) ให้ยกเว้นภาษีสําหรับ 
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันชีวิตตามจํานวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท   
เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนข้างต้นแล้วเป็นจํานวนไม่เกิน 100,000 บาท 
  3. การฝากเงินกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะบางกรณีที่มีขอ้ตกลงว่าธนาคาร 
จะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงินโดยการฝากเงิน 
มีกําหนดเวลาต้ังแต่สิบปีขึ้นไป จึงสมควรยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะที่มีข้อตกลงดังกล่าว และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ด้รับจากการฝากเงินดังกล่าว 
 

4. มาตรการ... 
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  4. มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรและครอบครัวมีการออมเพ่ือเป็นหลักประกัน 
ในการคุ้มครองชีวิต อันจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่เกษตรกรและครอบครัว และช่วยให้ธนาคารที่มี
กฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินเพ่ือสงเคราะห์ชีวิตของ
เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มฐีานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยคาดว่าจะส่งผลต่อรายได้ภาษีแต่เป็นจํานวนเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
วาระที่ 13 เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกล 

ทางการเกษตรในโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก  
ระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559- 2562 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกล 
ทางการเกษตรในโครงการส่งเสริมการให้บรกิารเคร่ืองจักรกลทางเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผลปี 
พ.ศ. 2559- 2562 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ    
  ทั้งน้ี  กลุม่เกษตรกรที่ขอขยายเป้าหมายในครั้งน้ีจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายกับ กษ.  เท่าน้ัน 
  กษ.  รายงานว่า  
  1. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  เพ่ือรับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ  
ระยะขยายผล ปี พ.ศ.  2559-2562 ณ วันที ่25  พฤษภาคม 2559  มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
สหกรณ์ที่ปลูกข้าว จํานวน 54 แห่ง  และสหกรณ์ที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 10 แห่ง  ทั้งน้ี  มกีลุ่ม
เกษตรกรบางแห่งสนใจจะขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะขยายผล แต่ไม่สามารถเข้าได้  เน่ืองจากไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ และมสีหกรณท์ี่ปลูกข้าวและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สนใจเข้ารว่ม
โครงการฯ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้  เน่ืองจากความต้องการใช้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของสมาชิก
ไม่ได้อยู่ในรายการที่กําหนดไว้ในโครงการฯ เช่น รถแทรกเตอร์  รถดํานา รถไถ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  แล้ว  
มีมติให้กรมสง่เสริมสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักร
ทางการเกษตรในระยะขยายผล ในการจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรประเภทอ่ืน ๆ  มาให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ตลอดห่วงโซก่ารผลิต  สําหรับดําเนินการในพืชหลัก 2 ชนิด คือ ขา้วและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2. ผลการดําเนินโครงการฯ ระยะนําร่อง  ส่งผลให้ต้นทุนการเก็บเก่ียวผลผลิตของสมาชิก 
สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวและปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงได้จริง ดังน้ัน กษ.  จงึเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เพ่ือให้
กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะขยายผล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ และเพ่ือให้
สหกรณ์ที่ปลูกข้าวและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดหาเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตรมาให้บริการตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพ่ือการลดต้นทุนการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่ 
การผลิต 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
 
 

ทั้งน้ี... 
 
 



4 

vimTjsm'j'U'jii'WJJi Hvi website nauil'ssin'U'si^mi (mvn-j •-• •ul̂ '̂̂ jS'avitiQEĴ i'u •-• 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. ....

9 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พ.ศ. .... โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 12 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สงเคราะห์ชีวิต (ร่างกฎกระทรวง  ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร)

13 ขอความเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทางการเกษตรในโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางเกษตร
เพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559- 2562

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 
 
  วันน้ี (26 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่
    พิเศษ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ 
    และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือ
    สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ
    เงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  9.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่) พ.ศ. .... 
  10.   เรื่อง   ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  เงินเพ่ิมการ 
    ครองชีพช่ัวคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน    
    กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  11.   เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุราใน 
    ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  12.  เรื่อง   มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต 
    (ร่างกฎกระทรวง  ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
    การยกเว้นรัษฎากร) 
  13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการ 
    เกษตรในโครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางเกษตรเพ่ือลดต้นทุน 
    สมาชิก ระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559- 2562 
  14.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน  
    ช่วงบางซื่อ -  พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก  และสายสีแดงเข้ม  ช่วงบางซื่อ-
    หัวลําโพง  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
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  15.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์
    ทหารกับคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
    การบรรเทาภัยพิบัติ  
  16.  เรื่อง  โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส          
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  
  17.  เรื่อง   การขอเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามลํานํ้าพรมโหด 
 18.  เรื่อง  มาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ผ่านกองทุน 
   ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  19.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน 
    เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัย
    ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) 
 

ต่างประเทศ 
 

  20.  เรื่อง   การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)  ครั้งที่ 48 
    และการประชุม อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  21.   เรื่อง   การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว กัมพูชา 
  22.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่าง 
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  23.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
 

แต่งต้ัง 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  25.  เรื่อง  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูต
    ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  26.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
    ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  
พ. ศ. ....  ของกระทรวงแรงงาน (รง.)    ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกําหนดฯ  
  1. กําหนดบทนิยามการนําคนต่างด้าวมาทํางานตามพระราชกําหนดน้ีให้ชัดเจน  โดยหมายความ
เฉพาะการดําเนินการนําคนต่างด้าวที่รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ภายใต้
บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ  หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่า
ด้วยการจ้างแรงงานมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ   ตลอดจนกําหนดบทนิยามของถ้อยคําอ่ืน ๆ ที่มีความหมาย
เฉพาะตามพระราชกําหนดน้ี 
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ดังน้ี  
   2.1 การนําคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศมี 2 วิธี  
    (1) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  เป็น
ผู้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
    (2) กรณีที่นายจ้างเป็นผู้นําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ 
   2.2 กําหนดเหตุพิเศษเฉพาะเร่ืองในกรณีที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงเศรษฐกิจ   ภัยพิบัติ
สาธารณะ   หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกัน   ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกําหนดเง่ือนไขใด ๆ   ในการนํา
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศ    หรือยกเว้นการปฏิบัติใด ๆ ตามท่ีพระราชกําหนดน้ีกําหนดไว้ได้ 
   2.3 กําหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้นําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนเองในประเทศต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี  เพ่ือความชัดเจน 
  3. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง ดังน้ี  
   3.1 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ ดังน้ี  
    (1) มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   แต่ต้องไม่น้อย
กว่าหน่ึงล้านบาท  
    (2) มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมด
และจะต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  เว้นแต่ในกรณีที่มี
สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีน้ัน 
    (3) มีสํานักงานอยู่ในที่ต้ังที่เป็นสัดส่วน  เปิดเผย  มีหลักแหล่งที่แน่นอน  และไม่
เป็นสถานที่ต้องห้ามตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
    (4) ไม่เป็นผู้รับอนุญาต  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดน้ี   กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนงาน  หรือกฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล 
    (5) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการ  
   3.2 กําหนดหลักเกณฑ์การวางหลักประกันความเสียหายของผู้รับอนุญาต  โดยผู้ขอ
อนุญาตต้องวางหลักประกันอันสมควรไว้กับอธิบดี  เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนําคนต่างด้าว  และ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้   ก่อนที่อธิบดีจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้มาขออนุญาต  เป็นจํานวน
เงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 
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   3.3  กําหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทําสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างใน
ประเทศ   โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
   3.4 กําหนดห้ามผู้รับอนุญาตเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดจากนายจ้าง  เว้นแต่
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด  รวมทั้งห้ามผู้รับอนุญาตเรียกหรือรับเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดจากคนต่างด้าว 
   3.5 ผู้รับอนุญาตต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
ต่ออธิบดี   ตามแบบรายงานที่อธิบดีกําหนด    ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
  4. กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างหรือผู้รับอนุญาต ดังน้ี  
   4.1  นายจ้างต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดี  เมื่อได้รับหลักประกันแล้วให้อธิบดีอนุญาต
ให้นายจ้างน้ันนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศได้ 
   4.2 กําหนดให้นายจ้างส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คน
ต่างด้าวไม่ได้ทํางานกับนายจ้างหรือวันที่ครบกําหนดตามสัญญา  หากไม่ดําเนินการให้อธิบดีส่งกลับ  โดยหักค่าใช้จ่าย
จากหลักประกันที่นายจ้างได้วางไว้ 
   4.3  กําหนดให้กรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่นําคนต่างด้าวมาทํางานตามสัญญาการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ    ให้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนายจ้างไปแล้วทั้งหมดให้แก่นายจ้าง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดตามสัญญาดังกล่าว 
   4.4 กําหนดให้กรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาทํางานตามพระราชกําหนดนี้และต้องถูกส่งตัว
กลับไปยังประเทศต้นทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่นให้หน่วยงานท่ีดําเนินการส่งคนต่างด้าว
กลับไปยังประเทศต้นทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนายจ้างหรือผู้ได้รับอนุญาตได้ 
  5. กําหนดบทควบคุมผู้รับอนุญาต ดังน้ี  
   5.1 ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศต้องใช้ช่ือ  คําแสดงช่ือ หรือ
คําอ่ืนใดในการประกอบธุรกิจว่า “บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ”   และจะใช้ถ้อยคําหรืออักษร
ต่างประเทศอ่ืนที่มีความหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้ 
   5.2 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปสถานที่ประกอบธุรกิจในระหว่างเวลาทํา
การเพ่ือตรวจสอบควบคุมตามปกติ   และกําหนดเหตุในการเข้าไปในเคหสถานเพ่ือตรวจค้น   ยึดหรืออายัดกรณีมี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกําหนดความผิดตามพระราชกําหนดได้โดยไม่ต้องแสดงความบริสุทธ์ิในการเข้าตรวจค้น 
   5.3 กําหนดให้กรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ
ต้นทาง   หรือมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติดังกล่าว   และอธิบดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศต้นทางหรือห้ามดําเนินการดังกล่าวแล้ว   แต่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน  ให้อธิบดีมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
  6. กําหนดโทษอาญาให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด  แก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิการเรียกร้องทรัพย์สิน
หรือราคาจากการกระทําความผิดแทนผู้เสียหายในลักษณะเดียวกับมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้า
มนุษย์ พ. ศ. 2559 และกําหนดให้กรณีโทษปรับสถานเดียว  ให้อธิบดีสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
  7. บทเฉพาะกาลกําหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน   ที่ได้ดําเนินการจัดหาคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศก่อนวันที่พระราชกําหนดน้ีใช้บังคับ       
ให้ดําเนินการต่อไปได้อีกไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดน้ีใช้บังคับ 
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบัข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และ  
  2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
 
 
 

ประเด็นทีข่อแก้ไข รายละเอียดและเหตุผล 
1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม - เพ่ิมบทนิยาม “นําผ่าน” “นําผ่านเข้ามา” และ 

“ส่งกลับออกไป” เพ่ือกําหนดการควบคุมการนําผ่านวัตถุ
อันตราย ให้แตกต่างจากการนําเข้าวัตถุอันตราย และให้
สอดคล้องกับความตกลงตามพิธีสาร 7 ตามกรอบความ
ตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขน
สินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศอาเซียน 
- แก้ไขบทนิยาม “นําเข้า” และ “ส่งออก” เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนขึ้นว่าไม่รวมถึงการนําผ่านวัตถุอันตราย 

2. เพ่ิมกลไกคณะกรรมการ  - แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายโดยยกระดับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ขึ้นเป็น
คณะกรรมการวัตถุอันตรายแห่งชาติ ทําหน้าที่ในการ
กําหนดทิศทาง นโยบายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตราย  
- กําหนดให้มคีณะกรรมการกํากับการควบคุมวัตถุ
อันตรายเพ่ือทําหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลการ
ดําเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่
คณะกรรมการวัตถุอันตรายแห่งชาติกําหนด 

3. แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  

- จากเดิมกําหนดไม่เกิน 6 ปี เป็น ไม่เกิน 10 ปี เน่ืองจาก
การผลิต หรือการนําเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิด
ที่ 3 ที่อยู่นอกรายช่ือประกาศของรัฐมนตรจีะต้องนํามา
ขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน และเมื่อได้รับ
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนแล้ว จึงจะผลิตหรอืนําเข้าหรือ
ออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าได้  

4. เพ่ิมบทบัญญัติสําหรับวัตถุอันตรายที่ใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการ
พัฒนาเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ  

- รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอํานาจออกประกาศยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี สําหรับวัตถุอันตรายที่
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา
เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
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5. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติการควบคุมการ
โฆษณาวัตถุอันตราย  

- กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมโฆษณาวัตถุ
อันตรายไว้ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ซึ่งเดิมกําหนดให้นําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

6. เพ่ิมเติมบทลงโทษทางอาญา  - เพ่ิมบทลงโทษการกระทําโดยประมาท กรณีผู้ผลิต 
นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 
1,2 และ 3 ไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 

 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับ
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษจากคนละหน่ึงพันบาทต่อเดือนเป็นสองพันบาทต่อเดือน โดยให้ กค.             
มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการฯ และกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดสํานักงาน
ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่พิเศษและคณะกรรมการพิจารณากําหนดสํานักงานที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่พิเศษระดับจังหวัด รวมท้ังกําหนด
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตัดร่าง
มาตรา 3 (9) ออก ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวง
พาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดกิจการที่เป็นพาณิชยกิจเพ่ิมเติม 5 ประเภท คือ 1. ธุรกิจบริการด้านวิชาชีพ 2. ธุรกิจบริการ
สิ่งแวดล้อม 3. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและสังคม 4. ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์และที่เก่ียวข้อง และ 5. ธุรกิจ
บริการอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
 
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการ
โฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน            
การโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กษ. เสนอว่า มาตรา 62 วรรคสอง และมาตรา 63 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้การโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของผู้อนุญาตในการให้ความเห็นก่อนการ
โฆษณาอาหารสัตว์ว่า การโฆษณาอาหารสัตว์ใดเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอ



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

7 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณาอาหารสัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหาร
สัตว์ พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดประเภทของสื่อโฆษณา ได้แก่ แผ่นใบปลิวหรือแผ่นพับ หนังสือวารสาร เอกสารกํากับ     
ใบแทรกในหนังสือหรือวารสาร  
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการโฆษณา โดยจะต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงซึ่ง
ทําให้ผู้อ่ืนหลงเช่ือหรือสําคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตว์ต้องไม่ใช้ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ อันเป็นเหตุจูงใจให้
ประชาชนเข้าใจว่าอาหารน้ันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออนามัยสัตว์ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น  
  3. กําหนดวิธีการในการย่ืนคําขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของ 
ผู้อนุญาต  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานท่ีผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า 
สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา 20 (7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้           
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้เมื่อปรากฏว่าสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า 
สถานที่ขาย หรือสถานที่ เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงได้เสนอ                 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดลักษณะอาคารและสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ตลอดจนการเก็บรักษา เพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ อันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
  คค. เสนอว่า เน่ืองจากในพ้ืนที่จังหวัดระนองมีการคมนาคมขนส่งทางนํ้าที่มีความหนาแน่นเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยมีกิจกรรมการขนส่งทางน้ําทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีการกําหนด
เขตท่าเรือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการขนส่งทางนํ้าและปริมาณเรือที่เพ่ิมมากขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังน้ัน สมควรกําหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัด
ระนอง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการขนส่งทางนํ้าที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมดูแลจัดระเบียบการจราจรทางน้ําและระบบการขนส่งทางนํ้า ให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 
ตลอดจนการควบคุมมลภาวะทางทะเล จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 
มาเพ่ือดําเนินการ  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการขนส่งทางนํ้า           
ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน  
 
8. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของ
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

ประเด็น กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่งฯ 
พ.ศ. 2555 

ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่งฯ 

1. เพ่ิมประเภท
ตําแหน่ง  

กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม ม. 38 ค. (2) มี 2 
ประเภท  
(1) ประเภทวิชาการ  
(2) ประเภททัว่ไป  

กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม ม. 38 ค. (2)  
มี 3 ประเภท 
(1) ประเภทอํานวยการ 
(2) ประเภทวิชาการ  
(3) ประเภททัว่ไป 

2. เพ่ิมอัตราเงิน
ประจําตําแหน่ง
ตามประเภทและ
ระดับในแต่ละ        
สายงาน  

(1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งในอัตรา 3,500 บ. 
(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งในอัตรา 5,600 บาท  
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เช่ียวชาญ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งใน
อัตรา 9,900 บาท 

(1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 
5,600 บาท  
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง 
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 
10,000 บ. 
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด ให้ได้รบัเงินประจําตําแหน่งใน
อัตรา 3,500 บาท  
(4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การพิเศษ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งใน
อัตรา 5,600 บาท  
(5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เช่ียวชาญ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งใน
อัตรา 9,900 บาท 
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3. เพ่ิมบัญชี
กําหนดสายงานที่มี
สิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง
ท้ายกฎ ก.ค.ศ.  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ และระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่  
(1) สายงานพยาบาลวิชาชีพ  
(2) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
ได้แก่ 
(1) สายงานนิติการ 
(2) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(3) สายงานวิชาการศึกษา  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
ได้แก่ สายงานอํานวยการ  
 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ได้แก่ สายงานอํานวยการ  
 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่  
(1) สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
(2) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
ได้แก่  
(1) สายงานนิติการ 
(2) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(3) สายงานวิชาการศึกษา 
(4) สายงานทรัพยากรบุคคล 

 
9. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
(ฉบับที่) พ.ศ. ....  ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  โดยกําหนด
ข้อยกเว้นลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการ กรณีเคยเป็นผู้ต้องรับโทษ  จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
เมื่อพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรฉีบับเดิม ร่างระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตร ี
 (6) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษา ถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 “ (6) ไม่ เ ป็นผู้ ต้ อง รับโทษจําคุก โดยคํ า
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ ไ ด้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี  
 กรณีผู้พ้นโทษมาแล้ว เ กินห้าปี  ต้องมี
หนังสือรับรองความประพฤติจากส่วนราชการที่มี
อํานาจหน้าที่ในการคุมประพฤติหรือรับรองความ
ประพฤติหรือหนังสือรับรองตามแบบท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนด  
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10.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ ..)        
พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของเร่ือง 

ประเภท อัตราเดิม อัตราใหม่ 
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
มท. (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
เป็นต้นไป) 

- ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ  
12,285  บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการ
ค ร อ ง ชี พ ช่ั ว ค ร า ว เ ดื อ น ล ะ  
1,500 บ าท   แ ต่ เ มื่ อ ร ว ม กั บ
ค่าตอบแทนแล้ว   ต้องไ ม่ เ กิน  
เดือนละ 12,285 บาท 
- ถ้าจํานวนเงินที่ได้รับดังกล่าว 
รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 9,000  
บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น  จนเมื่อรวม
กับเงินค่าตอบแทนแล้วถึงเดือนละ 
9,000 บาท

- ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ  
13,285  บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการ
ค ร อ ง ชี พ ช่ั ว ค ร า ว เ ดื อ น ล ะ  
2,000 บ าท   แ ต่ เ มื่ อ ร ว ม กั บ
ค่าตอบแทนแล้ว   ต้องไ ม่ เ กิน  
เดือนละ 13,285 บาท 
- ถ้าจํานวนเงินที่ได้รับดังกล่าว 
รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 10,000  
บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น  จนเมื่อรวมกับเงิน
ค่ า ตอบแทนแล้ ว ถึ ง เ ดื อนล ะ 
10,000 บาท 

 
 
11.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกท้องที่             
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การให้ต้ังโรงงานผลิตและ
บรรจุสุราในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้ อก. 
รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 

1. กําหนดบทนิยามคําว่า “สุรากลั่น” และ “สุราแช่”  
2. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้ต้ังโรงงานสุรากลั่น    โดยโรงงานที่ต้ังต้องมีขนาดกําลัง 

การผลิตตามที่กําหนด  ผลิตสุรากลั่นที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราประจําโรงงาน 

3. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้ต้ังโรงงานสุราแช่  โดยโรงงานที่ต้ังต้องผลิตสุรากลั่นที่มี 
คุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
สุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราประจําโรงงาน  

4. กําหนดให้การต้ังโรงงานบรรจุสุรา  ให้สุราที่บรรจุต้องมีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย  
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5. กําหนดให้คําขอต้ังโรงงานสุรากลั่น  โรงงานสุราแช่  หรือโรงงานบรรจุสุราได้ย่ืนก่อนประกาศน้ี 
ใช้บังคับ  แต่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับให้นําหลักเกณฑ์ตามประกาศน้ีไปใช้บังคับกับการ
พิจารณาต่อไปด้วย 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
12. เรื่อง  มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต (ร่างกฎกระทรวง  
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต 
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร                
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า 
  1. โดยท่ีธนาคารเพ่ีอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความเห็นว่า การฝากเงินเพ่ือสงเคราะห์
ชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวมิใช่เป็นการรับฝากเงินโดยทั่วไปเน่ืองจากเป็นการรับฝากเงินเพ่ือสงเคราะห์ชีวิตโดย
มีข้อตกลงว่าจะจ่ายเงินทุนสงเคราะห์หรือเงินครบกําหนดสัญญา โดยอาศัยการมรณกรรมหรือการมีชีวิตของผู้ฝากเงิน
สงเคราะห์เพ่ือให้ความคุ้มครองชีวิตหรือการออมทรัพย์อันเน่ืองมาจากการมรณกรรม หรือการมีชีวิตอยู่จนครบ
กําหนดอายุของสัญญาตามสิทธิประโยชน์และระยะเวลาของสงเคราะห์ชีวิต โดยแบ่งประเภทของผู้ฝากเงินสงเคราะห์
เป็นประเภทรายบุคคลและกลุ่มบุคคล จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประกันชีวิต  คือผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและ
ออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี ระยะเวลาส่งเงินฝาก 10 ปี ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจาก
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เมื่อครบกําหนดมีเงินคืนพร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่าของจํานวนเงินที่ส่งฝากรายเดือน โดย
สามารถเลือกส่งเงินออมเป็นรายเดือน ๆ ละ 300 – 1,000 บาท ขณะนี้มียอดรับฝากประมาณ 270,500 กรมธรรม์ 
  2. ผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งกําหนดให้หักลดหย่อนค่าเบ้ียประกันภัยที่มีผู้ได้จ่ายไปในปีภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตาม
จํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทัง้น้ี  เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกําหนดเวลาต้ังแต่สิบปีขึน้ไป และ
การประกันชีวิตน้ันได้เอาประกันกับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ว่าการยกเว้นรัษฎากร ข้อ 2 (61) ให้ยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่า
เบ้ียประกันชีวิตตามจํานวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท   เมื่อรวมกับค่า
ลดหย่อนข้างต้นแล้วเป็นจํานวนไม่เกิน 100,000 บาท 
  3. การฝากเงินกับธนาคารท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะบางกรณีที่มีข้อตกลงว่าธนาคารจะ
จ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงินโดยการฝากเงินมีกําหนดเวลา
ต้ังแต่สิบปีขึ้นไป สมควรได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับการประกันชีวิต ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ฝากเงินได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในลักษณะเดียวกันกับการประกันชีวิต จึงสมควรยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเป็นเงินฝากไว้
กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะท่ีมีข้อตกลงดังกล่าว และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการ
ฝากเงินดังกล่าว 
  4. มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรและครอบครัวมีการออมเพ่ือเป็นหลักประกันในการ
คุ้มครองชีวิต อันจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่เกษตรกรและครอบครัว และช่วยให้ธนาคารที่มีกฎหมาย
จัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินเพ่ือสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรและ
ครอบครัวของเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคาดว่าจะส่งผล
ต่อรายได้ภาษีแต่เป็นจํานวนเพียงเลก้น้อย เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษี ตามจํานวนจ่ายจริงแต่ไม่เกินหน่ึงแสนบาท ซึ่งการฝากเงินน้ันมีข้อตกลงว่า 
ธนาคารผู้รับฝากเงินจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณของผู้ฝากเงิน ทั้งน้ี 
สําหรับการฝากเงินต้องมีกําหนดเวลาต้ังแต่สิบปีขึ้นไป โดยการยกเว้นเงินได้ดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบ้ีย
ประกันชีวิตแล้วเป็นจํานวนไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
  2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเน่ืองจากการฝากเงิน
กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ สําหรับการฝากเงินที่มีลักษณธตามข้อ 1  
  3. กําหนดให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในโครงการส่งเสริม
การให้บริการเคร่ืองจักรกลทางเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559- 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรใน
โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559- 2562 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ    
  ทั้งน้ี  กลุ่มเกษตรกรที่ขอขยายเป้าหมายในครั้งน้ีจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายกับ กษ.  เท่าน้ัน 
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  กษ.  รายงานว่า  
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  เพ่ือรับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ  
ระยะขยายผล ปี พ.ศ.  2559-2562 ณ วันที่ 25  พฤษภาคม 2559  มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
สหกรณ์ที่ปลูกข้าว จํานวน 54 แห่ง  และสหกรณ์ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 10 แห่ง  ทั้งน้ี  มีกลุ่มเกษตรกร
บางแห่งสนใจจะขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะขยายผล แต่ไม่สามารถเข้าได้  เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการฯ และมีสหกรณ์ที่ปลูกข้าวและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่สามารถ
เข้าร่วมได้  เน่ืองจากความต้องการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสมาชิกไม่ได้อยู่ในรายการที่กําหนด
ไว้ในโครงการฯ เช่น รถแทรกเตอร์  รถดํานา รถไถ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  แล้ว มีมติให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรทางการเกษตรใน
ระยะขยายผล ในการจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรประเภทอ่ืน   ๆ  มาให้บริการตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิต  สําหรับดําเนินการในพืชหลัก 2  ชนิด คือ ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2. ผลการดําเนินโครงการฯ ระยะนําร่อง  ส่งผลให้ต้นทุนการเก็บเก่ียวผลผลิตของสมาชิก 
สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงได้จริง ดังน้ัน กษ.  จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะขยายผล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ และเพ่ือให้สหกรณ์ที่ปลูก
ข้าวและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดหาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรมา
ให้บริการตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพ่ือการลดต้นทุนการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 
14. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ -  พญาไท – 
มักกะสัน – หัวหมาก  และสายสีแดงเข้ม  ช่วงบางซ่ือ-หัวลําโพง  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง 

สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท  - มักกะสัน  - หัวหมาก  และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ –หัวลําโพง  และ
เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39  (4)  
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ  และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  

2. ให้ กค. จัดหาเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสําหรับค่าก่อสร้าง          
งานโยธา  ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
รวมท้ังให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับค่าที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา และ              
ค่ารื้อย้ายและเวนคืนที่ดิน   รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตามความเห็นของ กค. และสํานักงบประมาณ  

3. สําหรับงานระบบไฟฟ้า อาณัติสัญญาณและขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จัดการเดินรถและการบํารุงรักษา ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระการลงทุนเอง โดยให้การรถไฟ                
แห่งประเทศไทยกู้เงินจากในประเทศและ กค. ค้ําประกันเงินกู้ดังกล่าวตามความเห็นของกระทรวงการคลัง   
  ทั้งน้ี ในส่วนของการบริหารจัดการเดินรถและการบํารุงรักษา ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟ
แห่งประเทศไทยเร่งจัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง  ตลอดทั้งเส้นทางตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 20  เมษายน 2559  และเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาโดยเร็ว  ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มีมติเห็นควรให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการ
บริหารจัดการเดินรถและบํารุงรักษาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง   ให้การรถไฟแห่งประเทศเร่งดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  ระเบียบ  และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า คณะกรรมการ รฟท. มีมติ ( 23  ธันวาคม 2557)  เห็นชอบให้ รฟท. เสนอโครงการ
ให้ คค. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดําเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน  
ช่วงบางซ่ือ-  พญาไท – มักกะสัน – หัวหมากและสายสีแดงเข้ม   ช่วงบางซ่ือ- หัวลําโพง  ระยะทางประมาณ 25.9  
กิโลเมตร  โดยมีรายละเอียดของโครงการสรุปได้ ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือขจัดปัญหาจุดตัดของทางรถไฟกับถนนตามแนวเส้นทาง ลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์คมนาคมพหลโยธินกับศูนย์คมนาคมมักกะสัน 

2. สถานี  ประกอบด้วย 9  สถานี  ได้แก่  สถานีสามเสน สถานีราชวิถี  สถานี 
ยมราช  สถานียศเส  สถานีหัวลําโพง  สถานีพญาไท  สถานีมักกะสัน  สถานีรามคําแหง  และสถานีหัวหมาก  ทั้งน้ี 
การวางแนวเส้นทางรถไฟจะเช่ือมเส้นทางสายเหนือ – สายใต้  ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ  - สถานีหัวลําโพง  และ
เส้นทางสายตะวันตก – สายตะวันออก  ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ  -  สถานีหัวลําโพง  และเส้นทางสายตะวันตก- 
สายตะวันออก  ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ  - สถานีหัวหมาก  
 3. รูปแบบโครงสร้างทางว่ิง  เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างทางว่ิงระดับดิน (At Grade) 
โครงสร้างทางว่ิงยกระดับ (Elevated)  โครงสร้างทางว่ิงแบบคลองแห้ง  (Open Trench and Cut & Cover 
Tunnel)  และโครงสร้างระดับใต้ดิน 2 ช้ัน โดยมีระบบการเดินรถสอดคล้องกับแผนการเดินรถในโครงการระบบ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ –รังสิต  และช่วงบางซื่อ  - ตลิ่งชัน  ซึ่งมีทั้งแบบรถด่วนและรถธรรมดา 
 
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับ
คณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี  
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1. ให้ กห. จัดเตรียมการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหาร และ 
คณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ [ADMM-Plus ASEAN 
Military Medicine – Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM –Hex 
2016)] และการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2559 และการฝึกร่วม ฯ ระหว่างวันที่ 1-11 กันยายน 
2559  

2. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ให้การสนับสนุนการดําเนินการของ กห.  
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดการฝึกร่วมฯ โดยไม่กระทบเน้ือหาสาระสําคัญ  

และมีผลต่อการดําเนินการของรัฐบาลไทย ให้  กห. ดําเนินการได้ตามความเหมาะสม  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กห. รายงานว่า  

1. การจัดการฝึกร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบร่างระเบียบปฏิบัติประจําของศูนย์แพทย์ทหาร 
อาเซียน  และศูนย์ประสานงานนานาชาติ  ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น 

2. พ้ืนที่การฝึกร่วมฯ แบ่งพ้ืนที่เป็น 3 พ้ืนที่ ประกอบด้วย  
2.1 พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 มีจํานวน 4 สถานีฝึก  ประกอบด้วย 1) สถานีอาคาร 

ถล่ม 2) สถานีพ้ืนที่ถูกตัดขาด 3) สถานีพ้ืนที่ต้ังค่ายผู้ประสบภัย และ 4) สถานีพ้ืนที่สารเคมีรั่วไหล  
2.2 พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นสถานีการอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศ  
2.3 พื้นที่เกาะสีชัง  เป็นสถานีการอพยกผู้ประสับภัยทางทะเล  

3. การจัดการฝึกร่วมฯ  AM-Hex 2016  จะทําให้ กห. ได้ทดสอบขีดความสามารถและการ 
ปฏิบัติการของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานด้านการแพทย์ทหารและด้าน
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งจะทําให้ กห. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงานและบุคลากรต่าง ๆ  เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นการสร้างเกียรติภูมิและศักด์ิศรีของประเทศไทยในระดับ
ภูมิภาคและในระดับสากล 
 
16. เรื่อง โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  

2. ให้ ศธ. แจ้งคณะกรรมการที่ทําหน้าที่อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา   เมื่อมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว  ในโอกาสแรกเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อไป  

3. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับเรื่องน้ีไปประกอบการ 
พิจารณาจัดทําแผนการให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของประเทศในระยะต่อไปในทุกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  รวมทั้งความต้องการบุคลากร องค์ความรู้ และทักษะที่จําเป็นของภาคราชการ
และภาคเอกชน  ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  
  สาระสําคัญของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแพทย์และถวายเป็นราชสักการะ
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา   และ
เพ่ือสนองพระปณิธานขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคคล
ทั่วไปสําหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ  และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  และสาขาวิชารังสีเทคนิต เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จะปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ วิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร/
อาจารย์ สําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชารังสีเทคนิค  สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาระบบ  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์  รวมท้ังรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลให้เพียงพอรองรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
ขนาด 400 เตียง   
  ทั้งน้ี เป้าหมายการดําเนินงาน / ผลผลิต จะเริ่มให้ทุนการศึกษาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้รับทุนรุ่นสุดท้าย (พ.ศ. 2565) จะสําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2570  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดทํารายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารโครงการ  การติดตามและการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง จะดําเนินการออกระเบียบเพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักการที่เสนอ          
ต่อคณะรัฐมนตรี และประเมินผลโครงการทุก 3 ปี และเมื่อจบโครงการ  เพ่ือประเมินกระบวนการคัดเลือก ผลการ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน และผลลัพธ์โครงการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่  
 
17. เรื่อง  การขอเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพรมโหด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวเพ่ือการก่อสร้างสะพานข้ามลํานํ้าพรมโหด ระหว่างบ้าน
หนองเอี่ยน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ สตึงบท เมืองปอยเปต จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ทั้งน้ี เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดแล้วจะต้องปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวทันที 
  2. มอบให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทําเง่ือนไข ข้อกําหนด 
และการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
  3. การดําเนินการใด ๆ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความมั่นคง โดย
ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548    
(ตามข้อ 3) อย่างเคร่งครัด 
  4. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ               
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 
18. เรื่อง มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)             
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ส่วนงบประมาณใน           
การดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี   ให้ กค. และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า  และ
เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดําเนินการต่อไป  และเห็นควรให้นํามาตรการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ  เพ่ือติดตามและรวบรวมผลการดําเนินมาตรการฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย   
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19. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (เฉพาะกรณีโครงการท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นสิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
เน่ืองจากโครงการของหมู่บ้านบางส่วนประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 

  มท. รายงานว่า กรมการปกครองได้ดําเนินการสํารวจการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งข้อมูล 
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จและดําเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วจํานวน               
63,300 โครงการ และมีกรณีหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติตามประกาศฯ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 

  1. จํานวนโครงการที่เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ (อุทกภัย/วาตภัย) เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง/
หมู่บ้านไม่สามารถดําเนินโครงการได้ จํานวน338 โครงการ 
  2. จํานวนโครงการเกิดจากเหตุสุดวิสัย (ขาดแคลนวัสดุ/ไม่สามารถหาผูร้ับจ้างในการดําเนิน
โครงการ) จํานวน 94 โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น 432 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 

ต่างประเทศ 
 

20. เรื่อง  การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)  ครั้งที่ 48 และการประชุม 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Ministers : AEM)  ครั้งที่ 48 และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
ดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้ พณ. ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร 
ดังกล่าว 

สาระสําคัญของเร่ือง  
พณ. รายงานว่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AEM             

ครั้งที่ 48 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2559 ณ เวียงจันทร์ โดยในระหว่างการ
ประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการรับรองเอกสารด้านเศรษฐกิจ จํานวน 21 ฉบับ  ที่จะมีการรับรอง
โดย AEM  ทั้งน้ี สาระของเอกสารดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557  รวมทั้งจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย             
1) เอกสารผลงานด้านเศรษฐกิจที่ลาวในฐานะประเทศอาเซียน ในปี 2559 ให้ความสําคัญ  จํานวน 5 ฉบับ                
2) แผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้ AEC Blueprint 2025 จํานวน 11 ฉบับ 3) กรอบการตรวจสอบและประเมินผล
สําหรับ  AEC  Blueprint 2025 (AEC 2025 Monitoring & Evaluation Framework)  และ 4.เอกสารที่ AEM  
จะรับรองร่วมกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน จํานวน 4 ฉบับ  
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21.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว กัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 

2. เห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือ 
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 – 24 มิถุนายน 2561 
และให้เริ่มหักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี ให้ รง. เร่งดําเนินการจัดทํากฎกระทรวงเพ่ือรองรับการขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้าง 
เข้ากองทุนดังกล่าวโดยเร็วต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการให้ รง. ดําเนินการเพ่ือรับและส่งแรงงานต่างด้าว  รวมถึงให้คําปรึกษา   
ช่วยเหลือ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและปัญหาที่เก่ียวข้อง  สําหรับ
กรณีการจัดต้ังศูนย์แรกรับเข้าทํางานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนและศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าวให้ รง. ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
22. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558) เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก สําหรับความหมายของการค้ามนุษย์ให้
ยึดตาม TIP Protocol ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
 
23. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย – สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และร่าง
บันทึกความเข้าใจ ฉบับจัดทําวันที่ 28 มิถุนายน 2550 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในความ
ตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย – สาธารณรัฐอาร์เมเนียและบันทึกความเข้าใจ 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปล่ียนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี
ผลใช้บังคับของความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจ ให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบ
สาระสําคัญ 
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  สาระสําคัญของร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย – สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
ประกอบด้วย การให้สิทธิ การบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยการบิน ค่าภาระ พิกัดอัตราค่าขนส่ง การแก้ไขความ
ตกลง ใบพิกัดเส้นทางบิน สิทธิความจุความถี่ สิทฺธิรับขนการจราจร และการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน 
 

แต่งต้ัง 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข 
ผู้อํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง รัฐบาลสหพนัธส์าธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียมีความประสงค์ขอ
แต่งต้ัง นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม (Mr. Asfaw  Dingamo Kame) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจ
เต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิน่พํานัก ณ กรงุนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย สืบแทน นางเกนเนต เซวีดี (Mrs. GennetZewide) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
26. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง              
นายกาเลย์  อะลีเยวิช  อัลลาห์เวียร์ดีเยฟ  (Mr. Qaley  Aliyevich  Allahverdiyev) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

---------------------------------------------------- 
 


