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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 19 เรือ่ง แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความรว่มมือ 

ในภูมิภาค เพือ่การต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันของสัตว์น้ําและ
สินค้าประมงอาเซียน 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในร่างแถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือ 
ในภูมิภาค เพ่ือการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของสัตว์นํ้าและสินค้า
ประมงของอาเซียน (Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating 
IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fisheries Products)  
  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนทีม่ใิช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 
3 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 20 เรือ่ง ขออนุมัติลงนามบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการปอ้งกัน  
ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหล ี

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหล ี
  2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคญั ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
  3. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
 

ร่างบันทึก... 
 



 2
 
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีทางด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีสาขาประมง รวมทั้งป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม โดยมีผลนับแต่วันที่ลงนาม และใช้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากน้ันอาจจะ 
ต่ออายุต่อไปอีกห้าปี โดยได้รับความเห็นพ้องร่วมกันของคู่ภาคี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 21 เรือ่ง ขออนุมัติลงนามบนัทึกแสดงเจตจาํนงระหว่างกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลสีาํหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้าํห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธาน ีและหนองคาย 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สําหรบัความร่วมมือโครงการ
พัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย     
   2. อนุมัติในหลกัการว่าก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจาํเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทกึแสดง
เจตจํานงในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
    3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกแสดงเจตจํานงฯ  
  ร่างบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนา 
ลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตจํานงของทั้งสองฝ่ายใน
การดําเนินความร่วมมือทางด้านเทคนิค โดยการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดกรอบและขอบเขตการ
ดําเนินงานสําหรับโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยมีผลบังคับใช้ใน
วันที่มีการลงนาม และอาจสิน้สุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยที่สุด 1 เดือน ผ่านช่องทางการทูต 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 22 เรือ่ง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคณุภาพและ 
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนาํเขา้และส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหล ี

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออกฉบับแก้ไขระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคญัให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
 
 

3. อนุมัติ... 
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วาระ
เร่ืองที่

ต่างประเทศ 19 แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในภูมิภาคเพ่ือการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของสัตว์น้ําและสินค้าประมงอาเซียน

20 ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยับยั้ง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

21 ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักร์ไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

22 ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออก
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจกรไทยกบ
กระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 
 
  วันน้ี (2 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี             
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือรองรับ
    ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e- 
    Payment Master Plan)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
    ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สําหรับหลอด 
    ฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่อ
    อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทน
    ใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
    พ.ศ. 2558 รวม 5 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  8.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs  (มาตรการพ่ีช่วยน้อง)   
    และมาตรการภาษี  เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในชนบท (ร่างพระราชกฤษฎีกาออก 
    ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    รวม 2 ฉบับ)  
  9.   เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ 
  10.   เรื่อง  แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา 
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัย 
    ไซเบอร์และการปกป้องช่ือโดเมน 
  12.  เรื่อง  ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ 
  14.   เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลือ่นด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
  15.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณ
    อุดหนุนการดําเนินงาน 
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ต่างประเทศ 
 
  16.  เรื่อง  สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2  
    Watch List) 
 17.  เรื่อง  การลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ  
   กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
 18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง  ระหว่างกระทรวง 
   คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง
   และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัย 
   ทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน 
   โครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น  
  19.  เรื่อง  แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค 
    เพ่ือการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
    สัตว์นํ้าและสินค้าประมงอาเซียน 
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และ
    ขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่าง 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและ 
    ประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  21.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่ง 
    สาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง 
    จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 
  22.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความ 
    ปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวง
    เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่ง
    สาธารณรัฐเกาหลี 
 

แต่งต้ัง 
 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  25.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  26.  เรื่อง  การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐไซปรัสและการยกฐานะ 
    สถานกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐไซปรัส (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (รองเลขาธิการ) (สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
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  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
    ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
  31.  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือรองรับ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากรใน 4 เรื่อง อันได้แก่ 1. การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. การหักภาษีและนําส่งภาษีทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. การจัดทําและนําส่งข้อมูลใบกํากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และ 4. การนําส่งข้อมูล
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เพ่ือรองรับระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยจะช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ National 
e-Payment ในการอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร อันเป็นการช่วย
ยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศไทย และช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร รวมทั้ง
สนับสนุนให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลภาษีที่ครบถ้วนมากข้ึนและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุงแก้ไขขอบเขตการใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างของส่วน
ราชการไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง 
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการกองทุนเงินทดแทน ลดการจ่ายเงินเพ่ิมกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจํานวน และแก้ไข          
บทกําหนดโทษให้เหมาะสม  
  การแก้ไขดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือลูกจ้างต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย                
ตายหรือสูญหาย เน่ืองจากการทํางานให้นายจ้าง และขยายโอกาสให้ลูกจ้างของส่วนราชการได้รับความคุ้มครองใน
คุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่พึงได้เช่นลูกจ้างโดยท่ัวไป รวมทั้งเพ่ือให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยกระทรวงแรงงานได้กําหนดให้มีการออกกฎหมายลําดับรองภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าว จํานวน 15 ฉบับ และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ                
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน              
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. กําหนดนิยามคําว่า “การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทําที่เป็นความผิดเก่ียวกับการก่อ
การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญา
และพิธีสารระหว่างประเทศเก่ียวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง คําว่า “อาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ  อาวุธเคมี  หรืออาวุธอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
มนุษย์ สัตว์ พืช  จํานวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง  รวมท้ังระบบการส่งอาวุธ  ส่วนประกอบ  หรือ
อุปกรณ์ของอาวุธดังกล่าว  และคําว่า  “บุคคลที่ถูกกําหนด”  หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล  หรือ
องค์กรตามรายช่ือ  ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มี                 
การกระทําอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธทําลายล้างสูง เป็นต้น  
  3. กําหนดให้สํานักงาน ปปง.  ดําเนินการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กําหนดรายช่ือบุคคล คณะบุคคล  นิติบุคคล หรือองค์กรใด
เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายและสํานักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาส่งรายช่ือผู้น้ันให้พนักงานอัยการพิจารณาย่ืนคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดในกรณี
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
  4. กําหนดให้สํานักงาน ปปง.  จะดําเนินการประกาศรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด เมื่อมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล  หรือองค์กรใด
เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  นอกจากน้ี   สํานักงาน 
ปปง. ยังอาจเสนอรายช่ือ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดไปยังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดําเนินการกําหนดรายช่ือดังกล่าวเป็นบุคคลที่
ถูกกําหนดไว้  และเมื่อมีการกําหนดรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดดังกล่าวแล้วให้สํานักงาน ปปง. ประกาศรายช่ือบุคคล
น้ันด้วย  
  5. กําหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดให้
ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากน้ี เพ่ือติดตามควบคุมการ
ดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด จึงต้องกําหนดให้มีการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ
ดําเนินการให้สํานักงาน ปปง. ทราบรวมถึงการแจ้งให้สํานักงานทราบเก่ียวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ใน
รายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้น้ัน  
  6. กําหนดบุคคลที่ถูกกําหนดและผู้ซึ่งถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินอาจย่ืนคําร้องต่อศาล
เพ่ือให้พิจารณาเรื่องการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดและบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลท่ีถูกกําหนด
อาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือให้มีคําสั่งอนุญาตให้ชําระหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ  ชําระดอกเบ้ียหรือดอกผล  หรือชําระหน้ี              
ซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงขออนุญาตดําเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน             
อันเน่ืองมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด  
  7. กําหนดให้บุคคลที่ถูกกําหนดเน่ืองจากเป็นผู้กระทําการอันเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูงอาจย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากําหนดรายช่ือเพ่ือขออนุญาตดําเนินการใด ๆ กับ
ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการก็ได้   โดยก่อนการอนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายช่ือส่งเรื่องไปยัง
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กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือส่งคําร้องไปยังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือพิจารณาคําร้องของบุคคลที่ถูกกําหนด  และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
วินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายช่ือดําเนินการไปตามน้ัน  
  8. กําหนดให้บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือผู้มีหน้าที่รายงาน  เน่ืองจาก
การไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน  การไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดําเนินการไว้ รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบ
รายช่ือบุคคลที่ทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกําหนดเพ่ือแจ้งให้สํานักงาน ปปง. ทราบ  
  9. กําหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดฐานสนับสนุน               
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง  รวมถึงกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  10. กําหนดให้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทําความผิดต้องระวางโทษ เช่น เก่ียวกับ              
ตัวการในการกระทําความผิดน้ัน และกรณีกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรในบางกรณีต้องรับโทษในราชอาณาจักร  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  
  สคก. เสนอว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบางประเด็น
นอกเหนือจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เช่น แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในการ
อนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินภารกิจที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับ
มอบหมายในปัจจุบัน แก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนกรรมการและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เป็นต้น  
   
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วันนับแต่วันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูอเรสต์เซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 23-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4761 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมบัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์: 
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
พ.ศ. ....  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

7 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และ
การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพัก พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ดังน้ี  
 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
ตามร่างกฎกระทรวงฯ 

อัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ
ปัจจุบัน 

อัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ
หอพัก  พ .ศ .  2507 
(ถูกยกเลิกแล้ว) 

 (1) ใบอนุญาตหอพักที่ให้บริการ
ห้องพัก  
   ก. ห้องพักไม่เกิน 50 ห้องหรือมี
พ้ืนที่ทุกห้องรวมกันไม่เกิน 1,000 
ตารางเมตร  
   ข. ห้องพักเกิน 50 ห้องแต่ไม่
เกิน 100 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ทุกห้อง
รวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตรแต่
ไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร  
   ค .  ห้องพักเกินหน่ึงร้อยห้อง 
หรือมี พ้ืนที่ทุกห้องเกิน  2 ,000 
ตารางเมตร  
 

 
ฉบับละ 3,000 บาท  
 
 
ฉบับละ 4,000 บาท  
 
 
 
ฉบับละ 5,000 บาท 

ฉบับละ 5,000 บาท ฉบับละ 200 บาท  

(2) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 20 บาท 
(3) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละ
ค รึ่ ง หนึ่ ง ข อ งค่ า ธ ร รม เ นี ย ม
ใบอนุญาตใ ห้ประกอบกิจการ
หอพักแต่ละประเภท  

ครั้ งละครึ่ งหนึ่ งของ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการหอพักแ ต่ละ
ประเภท

2,500 บาท ครั้งละ 100 บาท 

(4) การโอนใบอนุญาต  
   ก. ห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง หรือ
มี พ้ื นที่ ทุ กห้ อ ง ร วม กัน ไม่ เ กิ น 
1,000 ตารางเมตร  
ข. ห้องพักเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 
1 00  ห้ อ งหรื อมี พ้ื นที่ ทุ กห้ อ ง
รวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตรแต่
ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร  

 
ฉบับละ 3,000 บาท  
 
 
 
ฉบับละ 4,000 บาท 
 
 

ฉบับละ 5,000 บาท  
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   ค. ห้องพักเกิน 100 ห้องหรือมี
พ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร  

 
ฉบับละ 5,000 บาท 

  
  2. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพัก ดังน้ี  

รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม
ตามร่างกฎกระทรวงฯ 

อัตราคา่ธรรมเนียม
ท้ายพระราชบญัญัติ 

อัตราคา่ธรรมเนียม
ท้ายพระราชบญัญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507 
(ถูกยกเลิกแล้ว) 

(1) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตาม
ข้อ 1 (1) ก.  
   (2) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
ตามข้อ 1 (1) ข.  
   (3) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
ตามข้อ 1 (1) ค.  

ฉบับละ 500 บาท 
 
ฉบับละ 750 บาท 
 
ฉบับละ 1,000 บาท 

ฉบับละ 1,000 บาท 
 
ฉบับละ 1,000 บาท 
 
ฉบับละ 1,000 บาท

ฉบับละ 100 บาท 

   (4) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท  ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 20 บาท 
   ( 5 )  การ ต่ออา ยุ ใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักครั้งละครึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักแต่ละประเภท  

ครั้ งละครึ่ งหนึ่ งของ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุญาตผู้ จัดการ
หอพัก 

ฉบับละ 500 บาท ครั้งละ 50 บาท 

 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  
รวม 5 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 รวม 5 ฉบับ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ  
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  
   1.1 กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการย่ืนคําขอเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  
   1.2 กําหนดสถานที่ย่ืนคําขอใบอนุญาต หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการออกใบอนุญาต และ
แบบใบอนุญาต  
   1.3 กําหนดสถานที่ แบบคําขอ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการย่ืนคําขอต่อ
ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต  
   1.4 กําหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนกรณีไม่ออกใบอนุญาตหรือ                 
ไม่ต่อใบอนุญาตโดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่ง   
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  2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต    
การขอต่อและการอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  
   2.1 กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคําขอ
ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย  
   2.2 กําหนดสถานที่ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาต  
   2.3 กําหนดแบบคําขอและหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย  
   2.4 กําหนดแบบคําขอ หลักเกณฑ์การขอและการอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต และการเลิก
ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย  
   2.5 กําหนดแบบคําขอ และใบแทนใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การขอและออกใบแทน
ใบอนุญาต  
  3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและใบอนุญาต ใบแทน การต่ออายุใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
  4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  
   4.1 กําหนดสถานที่ แบบ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการย่ืนคําขอรับรองสถาน
ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  
   4.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือ
รับรองสถานฝึกอบรม  
   4.3 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลิกสถานฝึกอบรม การวาง เปลี่ยนแปลง คืน และ 
การเบิกจ่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมต้องดําเนินการ  
   4.4 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การระงับใช้หนังสือรับรอง และการยกเลิก
หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม  
  5. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ .ศ . 2558 มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้                 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย                
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
8. เรื่อง  มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs  (มาตรการพี่ช่วยน้อง)  และมาตรการภาษี  เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในชนบท (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น 
รัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ)  
 
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังน้ี   

1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs   (มาตรการพ่ีช่วยน้อง)  และ 
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในชนบท  
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2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น 
รัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)  ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก แต่ SMEs กลับเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ค่อนข้างน้อย เน่ืองจาก SMEs ยังขาดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
สถานการณ์ SMEs ในปี 2558 ที่ระบุว่าทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs การเข้าถึงข้อมูลและ
เครือข่ายธุรกิจ  และขาดการสนับสนุนทางการเงินเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการขยายธุรกิจ SMEs ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs  จึงเห็น
ควรมีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ลงทุนในชนบท ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs  (มาตรการพี่ช่วยน้อง)  
1.1 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน  

200 ล้านบาท และการจ้างงานเกิน 200 คน  สามารถนํารายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนิน
ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามาถในการแข่งขันให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มี
สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน  มาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไร
สุทธิ 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้มีการจ่ายจริง  แต่เมื่อรวมกับ (1) รายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความเห็นชอบและ (2) รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสร้างและการบํารุงรักษา
สนามเด็กเล่น  สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป  โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ 
หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ              
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา
ตามมาตรการ 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี  

1.2 ลักษณะโครงการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี (1) การถ่ายทอด 
ความรู้  ได้แก่ การบริหาร  การตลาด การบัญชี  เป็นต้น (2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม                 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมกําไร (4) การส่งเสริมการตลาด (5) จ่ายค่าธรรมเนียม  
ค้ําประกันสินเช่ือแทนผู้ประกอบการท่ีได้รับการค้ําประกันสินเช่ือจากบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม   
  1.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยจะต้องไม่ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และไม่มีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินงานและบริหารงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล          
ที่ได้จ่ายไปเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการ  
  1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจตามข้อ 1.2 จะต้องได้รับการรับรองจาก         
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ําประกันต้อง
มีหลักฐานการชําระเงินที่ระบุช่ือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงิน และช่ือผู้ประกอบการได้รับการค้ําประกัน
สินเช่ือจากบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
 1.5 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่              
31 ธันวาคม 2561  

ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท 

2.1 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยสามารถนํารายจ่ายที่ 
จ่ายไปในโครงการท่ีท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมสําหรับการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี  มาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิได้  2 เท่าของรายจ่ายที่ได้มีการจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่ ศธ.  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

11 

ให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสร้างและการบํารุงรักษา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ  หรือ
สนามกีฬาของเอกชนที่ เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป  โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น  
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3)  แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  

2.2 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ (1) ไฟฟ้า (2) ประปา (3) ถนน  ทางพิเศษ หรือ 
สัมปทาน  (4) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (5) พลังงานทางเลือก 
(6) ระบบบริหารจัดการน้ํา หรือการชลประทาน (7) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบ
จัดการเพ่ือลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย (8) ระบบจัดการของเสีย (9) โครงการที่มี (1) – (8) 
ประกอบกัน  ทั้งน้ี การลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

2.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้แก่    
(1) อุทยานแห่งชาติ (2) โบราณสถาน (3) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่อยู่ในการกํากับดูแลของส่วนราชการ หรือองค์การ
ของรัฐ  

2.4 โครงการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดยส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
2.5 ต้องโอนกรรมสิทธ์ิในโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้กับ              

ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ โดยไม่มีค่าตอบแทน  
2.6 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่                

31 ธันวาคม 2561  
ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
มาตรการทั้ง 2 มาตรการเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ  

SMEs ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมไทยก่อให้เกิดการจ้างงาน และการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท ส่งผลให้
ชนบทได้รับการพัฒนามีความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง  โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากภาครัฐ  และยังจะสอดคล้องกับความต้องการสาธารณูปโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวกของท้องถิ่น
ในชนบทอย่างแท้จริง  ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการภาษีทั้ง 2 มาตรการในครั้งน้ี คาดว่าจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้
มาตรการละประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี 
 
9.  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการดําเนินมาตรการสินเช่ือประชารัฐเพ่ือประชาชนและมาตรการประชารัฐเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาลของธนาคารออมสิน 
  2. เห็นชอบการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ธนาคารออมสินได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตาม
แนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย (1) มาตรการสินเช่ือประชารัฐเพ่ือประชาชน (2) มาตรการประชารัฐเพ่ือแก้ไขปัญหา
หน้ีสินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาลและ (3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทาง
การเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  คุณสมบัติผู้กู้: เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป ที่มี
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อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี และมีถิ่นที่อยู่แน่นอน
สามารถติดต่อได้ 
  วัตถุประสงค์การกู้ : เพ่ือเป็นเงินทุนหรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนในการดํารงชีพ และชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ รวมทั้งหน้ีนอกระบบ 
  จํานวนเงินให้กู้ : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เมื่อรวมจํานวนเงินกู้ของสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชนทุกประเภทกับจํานวนเงินที่ขอกู้ในครั้งน้ี ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย 
  ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ : 5 ปี ( 60 งวด) 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ :  ปีที่ 1 ร้อยละ 0 ต่อเดือน และในปีที่ 2 – 5 ร้อยละ 1 ต่อเดือน กรณีที่ผิดนัด
ชําระหน้ีธนาคารจะคิดดอกเบ้ียและดอกเบ้ียปรับในอัตราที่ธนาคารกําหนด  
  หลักประกันการกู้เงิน :  ใช้บุคคลค้ําประกัน หลักทรัพย์เป็นหลักประกันหรือค้ําประกันโดยบรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  ระยะเวลาโครงการ :  ย่ืนขอสินเช่ือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
  2. มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล 
  ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าธนาคารท่ีใช้บริการสินเช่ือและอยู่ใน
ระหว่างการผ่อนชําระคืนที่มีความประสงค์จะขอพักชําระหน้ีช่ัวคราวหรือขอขยายระยะเวลาชําระหน้ีเพ่ือลดภาระ
รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   2.1 พักชําระเงินต้นและชําระเฉพาะดอกเบ้ียได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 ปี  
   2.2 ขยายระยะเวลาชําระหน้ีเพ่ิมได้เท่ากับระยะเวลาพักชําระเงินต้นหรือขยายระยะเวลา
การชําระหน้ีได้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาที่ขยายการชําระหน้ีสูงสุดไม่เกิน 20 ปี 
ตามเง่ือนไขของสินเช่ือแต่ละประเภท 
   2.3 ติดต่อขอเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
อาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพและการให้ความรู้
ทางการเงิน ส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่สนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
จํานวน 150,000 ครอบครัว ๆ ละ 1 คน จัดอบรม จํานวน 1,000 รุ่น รุ่นละ 150 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน 
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย เป็นตัวแทนครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาตามที่ธนาคารกําหนด 
  ระยะเวลาโครงการ  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  
  หลักสูตรการอบรม  (1) การให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัวของประชาชนฐานราก            
(2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ หัวข้อ “เทคนิคการขาย/การบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้”  
 
10.  เรื่อง แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการขับเคล่ือนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สลน. รายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ได้เสนอแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางของแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว 
ภายใต้หลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และการมีส่วนร่วม 
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ด้านการศึกษา และด้านแรงงาน                
สาระสําคัญของแผนการขับเคลื่อนดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 
  1. กรอบแนวคิด : มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เกิดจนตลอดชีวิต 
โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
  2. เป้าหมาย : มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตในทุกมิติ
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล เพ่ือช่วยยกระดับประเทศให้           
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  3. วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงอายุ 2) เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต 3) เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และ 4) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  4. แผนการดําเนินการ : แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเร่งด่วน (พ.ค.2559 – ก.ย. 2559)        
2) ระยะสั้น (พ.ค. 2559 – มี.ค. 2560) 3) ระยะกลาง (ต.ค. 2559 – ก.ค. 2560) และ 4) แผนการปฏิรูป (หลัง ก.ค. 
2560 – 2579)  มี 4 ด้าน ดังน้ี  
   1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ  คือ                
1) การพัฒนาศักยภาพคนไทย 2) การสร้างความมั่นคงในชีวิต 3) การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของ
ครอบครัวไทย และ 4) การส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2) ด้านการศึกษา  มีเป้าหมาย 5 ประการ คือ 1) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 2) ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค 3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถ 4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนเพียงพอ และ 5) มีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   3) ด้านแรงงาน มีเป้าหมายให้คนไทยมีงานทํา มีทักษะฝีมือมีรายได้สูง ได้รับการคุ้มครอง 
และมีหลักประกัน  
   4) ด้านปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  
  5. แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เกิดจนตลอดชีวิตเพ่ือพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ี
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประการ เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนฯ เกิดผลสัมฤทธ์ิ จึงมีการกําหนด                
แนวทางการดําเนินงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นําไปสู่ความสมดุลการ
พัฒนาใน 4 มิติ ไปพร้อมกัน ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที และ
สามารถนําพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้อง           
ชื่อโดเมน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินงานเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัย             
ไซเบอร์และการปกป้องช่ือโดเมน โดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) ดําเนินการ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. เป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ไปใช้ในการดําเนินงาน โดยจะประกาศรายช่ือ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือเข้าร่วมโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย ThaiCERT Government 
Monitoring System) เป็นระยะต่อไป 
  2. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดต้ัง Sector-based CERT ในหน่วยงานสําคัญต่าง ๆ ต่อไป 
  3. เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมรายช่ือโดเมนที่สําคัญของประเทศไทยพร้อมเตรียมแนวทางใน
การดําเนินการปกป้องรายช่ือดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาของ The Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ปัจจุบันภัยคุมคามไซเบอร์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับมีการแอบอ้างตัวตน
เป็นบุคคลอ่ืน การปลอมแปลงตัวตน โดยความมีตัวตนของบุคคลของบุคคลหรือเว็บไซต์จําเป็นต้องผูกกับช่ือโดเมน 
(Domain Name) ที่ดูแลโดย ICANN ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีการจดช่ือโดเมนเพ่ือแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ธนาคารและขโมย
เงินจากบัญชีลูกค้าเป็นจํานวนไม่น้อยและในปัจจุบัน ICANN ได้ให้มีบริการรับจดทะเบียนช่ือโดเมนในระดับสูงสุด 
(Top Level) ที่สามารถจดทะเบียนเป็นช่ืออะไรก็ได้จึงอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเฉพาะที่ประเทศจําเป็นต้องดูแลเป็น
พิเศษ 
  2. ทก. ได้มีนโยบายให้ สพธอ . ซึ่งดูแลศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thailand Computer Emergency Response Team : ThaiCERT) ดําเนินการให้มี
มาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม และดูแลภัยคุมคามไซเบอร์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งพบว่าปัญหาสําคัญของการเจาะช่องโหว่ของ
ระบบหรือแฮ็กระบบ มีสาเหตุจากการทําเว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ  
  3. ทก. ได้ผลักดันมาตรการให้หน่วยงานของรัฐ โดยการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศภายใต้พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ส. 2549 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดทําแนวนโยบายและ            
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในลักษณะการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulated)                
มีหน่วยงานที่ดําเนินการแล้วจํานวน 118 หน่วยงาน จากทั้งหมด 252 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 46.82 จึงจําเป็นต้อง
เร่งสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานของรัฐให้ความสําคัญต่อการจัดทําและปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เพ่ิมจํานวนมากขึ้นโดยเร่งด่วน 
  4. สพธอ. ที่ดูแล ThaiCERT ได้ทําหน้าที่ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานเซิร์ตที่มี
อยู่มากกว่า 300 หน่วยงานทั่วโลก เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้ร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจ
ที่สําคัญทํางานเชิงรุก เพ่ือผลักดันการจัดต้ัง Sector-based CERT ให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ 
รวมถึงได้จัดต้ังคณะทํางานจัดทําร่างรายช่ือโดเมนที่สําคัญต่อประเทศไทย เพ่ือป้องกันการนําช่ือโดเมนไปหลอกลวง 
ปลอมแปลงหรือก่อความเสียหาย  
 
12. เรื่อง ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2559 – 2564) ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของ ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)  
มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการเพื่อตอบ
โจทย์การตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเป้าหมาย
ที่สําคัญ “ส่งเสริมการนําข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน” ประกอบด้วย            
5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพ่ือการวางแผนและติดตามผลการพัฒนา
ระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ              
การพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานสําหรับดัชนีและตัวช้ีวัดนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสํารวจและการ
เช่ือมโยงสถิติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลของหน่วยงาน จากการสํารวจ และการ
พัฒนาระบบการเช่ืองโยงสถิติระหว่างสาขาและเช่ือมโยงจากสถิติพ้ืนที่สู่สถิติรายการสาขา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดทํา
มาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
และการพัฒนาคุณภาพสถิติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 
กลยุทธ์ ได้แก่ สนับสนุนให้มีการนําเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพิเคชัน การให้บริการสถิติที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม และแลกเปลี่ยนและเช่ืองโยงสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ            
ในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน            
ด้านสถิติส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ            
ในด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ทั้งน้ี ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 เน้นให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสถิติร่วมกัน โดยแสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการทํางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติ รวมทั้งการจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับนานาชาติ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) เพ่ือให้มีประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตามประเมินผล ทั้งน้ี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศจะสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวย
ความสะดวกให้การดําเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ทก.) เสนอ  
มอบหมายให้ ทก. โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการใช้การพัฒนามาตรฐานและระบบทะเบียนรหัสสินค้าและ
บริการของประเทศไทยที่จําเป็นสําหรับการซื้อขายทางออนไลน์และสนับสนุนการทํางานร่วมกับเอกชน ให้มีการนํา
มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการไปใช้อย่างแพร่หลายอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทก. รายงานว่า  
  1. มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้ผู้ซื้อผู้ขาย
เข้าใจตรงกัน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูล และทําการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวก ลดความ
ผิดพลาดที่ผู้ขายจะโฆษณาสินค้าหรือบริการเดียวกันด้วยคําอธิบายที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงานของ
ประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการข้ึนมาใช้เองเป็นการเฉพาะภายในหรือกําหนดโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ละองค์กร แต่ยังไม่มีการรวมระบบการทํางานเข้าด้วยกัน 
ไม่มีฐานข้อมูลกลางที่เก็บรายละเอียดคุณลักษณะสินค้าของผู้ผลิตส่งผลกระทบกับการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ผู้จัดจําหน่ายสินค้าไม่มีรหัสกลางเพ่ืออ้างอิงข้อมูลสินค้าที่มาจากผู้ผลิตเดียวกัน  โดยผู้จัดจําหน่าย
แต่ละราย ใส่รายละเอียดของสินค้าแตกต่างกันทั้งที่สินค้ามาจากผู้ผลิตเดียวกัน ทําให้ผู้บริโภคเกิดการสับสน และเกิด
ความไม่เช่ือมั่นในการซื้อขายผ่านช่องทาง e-Commerce มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการสําหรับการเช่ือมโยงข้อมูล
สินค้าของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบทะเบียนสําหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการ จะทําให้
ผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางการซื้อขายออนไลน์ที่มีช่ือเสียง 
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เช่น Alibaba ทั้งน้ี เป็นการเตรียมพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าและบริการกับภาคเอกชน สามารถค้นหาสินค้าหรือบริการได้ง่าย 
รวมทั้งทําให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเพ่ือนําไปสู่การจัดซื้ออย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
  2. ประเทศไทยมีการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีโอกาส
ทางการตลาดในการทํา e-Commerce เพ่ิมมากขึ้น หากไม่มีการจัดทํามาตรฐานรหัสสินค้าและบริการกลางที่จะช่วย
ให้ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ค้นหา ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้ จะทําให้ประเทศไทยสูญเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจการเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าที่มีการซื้อขายทั้งหน้าร้านและการซื้อขายออนไลน์ รวมไปถึงสินค้า
นําเข้าส่งออก ซึ่งจะทําให้ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย และหน่วยงานภาครัฐ สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สําหรับใช้ในด้านการตลาดและด้านสถิติได้ ซึ่งจะเพ่ิมและกระตุ้นมูลค่าการค้าทั้งภายในและต่างประเทศได้เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับเร่ืองดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้มีการจัดทํามาตรฐานกลางรหัสสินค้าและบริการ และพัฒนาระบบทะเบียนรหัสสินค้าและบริการของ
ประเทศไทย 
 
14.  เรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า              
ในประเทศไทย  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สํานักงบประมาณ 
(สงป.) สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดําเนินการเพ่ือให้มาตรการ
สนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์อย่างย่ังยืน 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กค. คค. วท. และ อก. ดําเนินการเพ่ือให้สามารถนํา
รถยนต์ขับเคลือ่นด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก.รายงานว่า ทิศทางยานยนต์ของโลกที่มุ่งพัฒนาไปสู่การขับขี่สู่ความย่ังยืน (Sustainable 
Mobility)  เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ “ สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มีความต้องการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก  ประกอบกับปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและปัญหา
โลกร้อน (Global Warming)  ทําให้เทคโนโลยียานยนต์ของโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว แรง
กดดันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์โลกมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven)  รวมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีการพัฒนาคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด 
ปลอดภัย” ให้ดีขึ้น จึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนํารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถยนต์น่ังไฟฟ้า รถยนต์น่ังขนาดเล็ก 
และรถโดยสารไฟฟ้า) มาใช้ได้จริงอีกด้วย 
 
15. เรื่อง  ขออนุมัติจัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณอุดหนนุการ
ดําเนนิงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
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  สาระสาํคญัของโครงสร้างสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
1) เพ่ือสร้างตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายใต้นโยบายประเทศ 4.0 ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้า 

เกษตรไทย เช่น ข้าว มันสําปะหลัง  ปาล์ม ให้พ้นจากการแข่งขันในตลาดสินค้าปฐมภูมิ  (commodity) และมุ่งสู่
ตลาดนวัตกรรมท่ีเน้นคุณภาพและมีมลูค่าเพ่ิมสูง 

2) เพ่ือนํางานวิจัยนวัตกรรมคุณภาพที่มีมีอยู่แล้วมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเสริมให้มผีู ้
เข้ามาลงทุนและผลิตสินค้านวัตกรรมเกษตรออกสู่ตลาด และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งให้
หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองตลาด  

3) เพ่ือสร้างความต้องการตลาดและส่งเสริมผูบ้ริโภคให้รู้จักคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ม ี
อยู่หลากหลายในประเทศไทย  

4) เพ่ือทําให้ตลาดโลกรู้จักสินคา้อัตลักษณ์ของไทย (Thailand ‘s Signature Products) ใน 
รูปแบบที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากกว่าสินค้าเกษตรพ้ืนฐาน 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2 Watch List) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง 
(Tier 2 Watch List) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP 
Report ประจําปี ค.ศ. 2016 อย่างเป็นทางการ เมี่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. (ตรงกับเวลาประเทศ
ไทยประมาณ 20.00 น.) ณ กรุงวอชิงตัน โดยจัดระดับประเทศไทยดีขึ้นอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 
Watch List) เน่ืองจากเห็นถึงความพยายามของประเทศไทย ในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยจํานวน 17 ข้อ เน่ืองจากตระหนักถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี และการ
ดําเนินงานอย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วนของไทยในการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ี โดยให้ความสําคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย 
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากกการค้ามนุษย์และ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมง และความชัดเจนในประเด็นของแรงงาน
บังคับ และแรงงานขัดหน้ี การตรวจแรงงาน รวมทั้งความร่วมมือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
17. เรื่อง การลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยตําแหน่งเป็น Commissioner General of  
Section ของประเทศไทย  เป็นผู้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมงาน Astana Expo  2017  

2. รับทราบร่างสัญญาการเข้าร่วมงาน (Participation Contract) นิทรรศการโลก  
Astana Expo  2017 ระหว่างปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานให้เป็น Commissioner General of Section ของประเทศไทย  กับบริษัท National Company Joint 
stock Company ของประเทศคาศัคสถาน ทั้งน้ี  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาดังกล่าวฯ                
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย พน. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
 สาระสําคัญของร่างเอกสารสัญญาการเข้าร่วมงาน (Participation Contract) เป็นเอกสารท่ี
แสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ตามคําเชิญของรัฐบาลคาซัคสถาน ซึ่งร่าง
สัญญาการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นการนําเสนอกรอบแนวคิดหลักในการจัดแสดงนิทรรศการ และการจองพื้นที่
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สําหรับจัดสร้างนิทรรศการของประเทศไทย โดยการลงนามเป็นอํานาจของ Commissioner General of Section 
ของประเทศไทย  
 ทั้งน้ี  ร่างสัญญาการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นร่างสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
บริษัท National company Stock Company ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทที่ได้รับมอบจากรัฐบาลคาซัคสถาน  ทําหน้าที่
บริหารจัดงานในคร้ังน้ี โดยสาระสําคัญของสัญญาเป็นการกําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายจะร่วมกันดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การมหกรรมโลก  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก รวมท้ังกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ของประเทศเจ้าภาพซึ่งเป็นไปตามหลักสากลท่ัวไป 
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง  ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น และร่างบันทึกความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐาน  การขนส่งและการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.)  เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง  ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร 
ไทย  และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และร่างบันทึกความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยทางถนน  ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ก่อนการลงนาม  และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
สําหรับการลงนามดังกล่าว  

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทน  สําหรับการลงนามดังกล่าว 
 สาระสําคัญของร่างบันทึกความร่วมมือ 2 ฉบับ มีดังน้ี  
 1. ร่างบันทึกความร่วมมมือด้านระบบราง  ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวง
ที่ดินฯ ของญี่ปุ่น  ได้แก่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 2) การพัฒนาเส้นทางรถไฟตาม
แนวเศรษฐกิจด้านใต้ 3) การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก  5) ระบบการขนส่งมวลชนทางราง    
 2. ร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย  
และกระทรวงที่ดินฯ ของญี่ปุ่น มีดังน้ี 1) กําหนดความร่วมมือ โดยมีอธิบดีของทั้งสองกระทรวงเป็นประธาน
คณะทํางานร่วม  2) กรอบความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลและสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน การแลกเปลี่ยน
นโยบาย  เทคโนโลยี  และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน และการพิจารณามาตรการจําเป็นทั้งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและกฎระเบียบ  3) กําหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี หลังจากน้ันขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันของ
ทั้งสองกระทรวง  
 
19. เรื่อง แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อการต่อต้านการ
ประมงผิดกฎหมาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสัตว์น้ําและสินค้าประมงอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในร่างแถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค 
เพ่ือการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของสัตว์นํ้าและสินค้าประมงของอาเซียน 
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(Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing and 
Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fisheries Products)  
  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ 
กรุงเทพฯ  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ 
โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดคภายใต้
กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์นํ้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบียบภายในประเทศ ในการต่อต้านการทําประมง IUU เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติ
ที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงที่มาจากการจับ และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า บริหาร
จัดการศักยภาพการทําประมงเพ่ือสร้างความสมดุลของการลงแรงประมง ส่งเสริมการดําเนินการตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่าและการส่งเสริมการใช้ “ข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค (RFVR)” เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงข้ามพรมแดนในการต่อต้านการทําประมง IUU ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ของสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน การจัดการปัญหาแรงงานภาคการประมงที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และเป็น
ธรรม เสริมสร้างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวข้องในการต่อต้านการทําประมง IUU และพยายามร่วมกันในการพัฒนามาตรการเชิงป้องกันและ
สนับสนุนในการเสริมสร้างการฟ้ืนฟูทรัพยากร และการฟ้ืนตัวของประชากรสัตว์นํ้า เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
 
20. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีทางด้านเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีสาขาประมง รวมท้ังป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม โดยมีผลนับแต่วันที่ลงนาม และใช้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากน้ันอาจจะต่ออายุต่อไปอีกห้าปี โดย
ได้รับความเห็นพ้องร่วมกันของคู่ภาคี  
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21. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่ม
น้ําห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มนํ้า
ห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย     
   2. อนุมัติในหลักการว่าก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกแสดง
เจตจํานงในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
    3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกแสดงเจตจํานงฯ  
  ร่างบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตจํานงของทั้งสองฝ่ายในการดําเนินความร่วมมือ
ทางด้านเทคนิค โดยการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดกรอบและขอบเขตการดําเนินงานสําหรับโครงการพัฒนาลุ่ม
นํ้าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนาม และอาจสิ้นสุดโดยภาคี
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด 1 เดือน ผ่านช่องทางการทูต 
 
22. เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออกฉบับแก้ไขระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไข 
  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้
ลงนามในข้อ 3 
 ร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยใน
ผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออก มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขจากความตกลงฉบับเดิมที่ กษ. แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงพาณิชย์นาวีและกิจการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้เคยลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการนําเข้า-ส่งออกสินค้าประมงระหว่างสอง
ประเทศ แต่เน่ืองจากสาธารณรัฐเกาหลีได้เปลี่ยนช่ือคู่สัญญา หน่วยงานประสานหลัก และหน่วยงานตรวจสอบจึง
จําเป็นต้องปรับแก้ไขข้อตกลงฉบับเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง        
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แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาวพัทยา เชิงสะอาด 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ (นักวิชาการพาณิชย์เช่ียวชาญ) กรมการค้าภายใน 
ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
ต้ังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสุวิทย์ คําดี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่องการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางมนัสนันท์  ลิมปวิทยากุล 
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรม
ควบคุมโรค ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐไซปรัสและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจําสาธารณรัฐไซปรัส (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เลื่อนฐานะ นายเอลิอัส ปานายิเดส (Mr. Elias Panayides) กงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐ
ไซปรัส เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐไซปรัส  
  2. ยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐไซปรัส เป็น สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิประจํา
สาธารณรับไซปรัส  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  
  คณะรั ฐมนตรีมี ม ติ เ ห็นชอบตาม ท่ีกระทรวงพลั ง งานเสนอการแต่ง ต้ั งสํ า นักงาน  M/s 
PricewaterhouseCoopers เป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority: 
MTJA) ประจําปี 2559 และแต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 ปี จนถึงปี 2563  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) 
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์                
ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา             
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สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 
30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) 
(สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. ร้อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (นักบริหารระดับต้น) ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                
(นักบริหารระดับสูง)  
  2. พันตํารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (นักบริหารระดับต้น) ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน             
(นักบริหารระดับสูง)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เน่ืองจากสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้ปรับปรุงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจาก           
นักบรหิารระดับต้น เป็นนักบริหารระดับสูง  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) จํานวน 6 คน เน่ืองจากที่ปรึกษาพิเศษชุด
เดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ดังน้ี 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ผู้เช่ียวชาญด้าน
การตลาด การบริหารและศิลปกรรม 2. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด การบริหารและ
ศิลปกรรม 3. นางอรนุช โอสถานนท์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 4. นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ผู้แทนศูนย์ศิลปา
ชีพบางไทร 5. นายพงษ์ศักด์ิ อัสสกุล ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (ที่กํากับดูแลงานคุณวุฒิการศึกษา/งานคุณวุฒิวิชาชีพ) เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการอีกจํานวน 31 คน โดยมีเลขาธิการสภา
การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเพ่ือผลักดันให้องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดให้มีฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับนานาชาติ กําหนดมาตรการเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนและระดับสากล เป็นต้น  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายชัยยงค์ พัวพงศกร ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 665 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2559 และคร้ังที่ 666 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจ้างและ
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให้ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ลาออกจากการเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
 

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


