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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561                                               1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทีร่าชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 

การประเมินมูลคา่ทรพัย์สนิเพื่อประโยชนแ์ห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการและรับทราบ ดังน้ี  

  1. อนุมัติหลักการ 
      1.1 ร่างพระราชบัญญัติทีร่าชพัสดุ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
      1.2 ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  4. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ออกจากช้ันการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทีร่าชพัสดุ พ.ศ. 2518 
เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมคํานิยามให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
กําหนดข้อยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กําหนดวิธีการของการโอนกรรมสิทธ์ิของที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุอ่ืน และที่ราชพัสดุซึ่ง
ต้ังอยู่นอกราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ กค. มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บํารงุรักษา และจดัหาประโยชน์เก่ียวกับที่
ราชพัสดุทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ไม่ถือเป็นการ
ร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีที่
บุคคลเข้าไปในที่ราชพัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาต   
  2. ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรพัย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... เป็นการ 
นําเน้ือหาในหมวด 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
(มาตรา 105-105 อัฏฐ) มาบัญญัติเป็นกฎหมายอีกฉบับหน่ึงซึ่งมีสาระสาํคัญคือ กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิและคณะกรรมการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจําจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศใช้บัญชีกําหนดมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สิน กําหนดสิทธิคัดค้านของเจ้าของที่ดินในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กําหนดอํานาจ 
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และกําหนดให้กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรรมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินประจําจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่10 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณฉุีกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนนิโครงการสง่เสริมการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสนิค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา 

ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น กรอบวงเงิน 1,400 ล้านบาท ให้ กษ. ดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพด 
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2561/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ.รายงานว่า 
  1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดพ้ืนที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ที่ไม่ถกูต้องด้วยการส่งเสริมให้ปลกูทดแทนในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งหลังการทาํนา ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนพ้ืนที่ทีไ่ม่ถูกต้อง
แล้ว ยังทําให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดสมํ่าเสมอ ไม่กระจุกตัว สร้างเสถียรภาพต่อวงจรการผลิต 
ในอุตสาหกรรม เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทน
ตํ่ากว่า และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ย่ังยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบ
ปลูกข้าว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 กันยายน 2560) อนุมัติหลักการให้ กษ. ดําเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
  2. กษ. ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดําเนินการใน 31 จงัหวัด พ้ืนที่ 
700,000 ไร ่เกษตรกร 47,000 ราย มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

2.1 วัตถุ... 
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      2.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ําเสมอ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนตํ่ากว่า และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ย่ังยืน 
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว 
      2.2 เป้าหมายพ้ืนที่ดําเนินการ: ดําเนินการในพ้ืนที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง
สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งทดแทนพ้ืนที่นาปรัง พ้ืนที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย  
ใน 31 จังหวัด 
  3. คุณสมบัติเกษตรกร: เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจทีจ่ะเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูแล้งหลงันาในพ้ืนที่ที่มเีอกสารสิทธ์ิและเหมาะสมกบัการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา รายละ 
ไม่เกิน 15 ไร ่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 16 เรือ่ง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์การดําเนินการเพ่ือประโยชน์ใน 
การตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายสําคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่
เช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ซึ่งแม้ทีผ่า่นมารัฐบาลจะได้กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินการ
เรื่องดังกล่าวให้เกิดผลมาอย่างต่อเน่ือง แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบ
การทุจริตในระบบราชการ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจแก่
ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา 42 วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระบบราชการดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1 ในกรณทีี่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบ้ืองต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และใหพิ้จารณา
ดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างน้ีให้รายงานความ
คืบหน้าในการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม  
  กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเช่ือถือ และเป็นกรณีที่ทําให้เกิดความเสยีหาย
แก่ราชการหรือทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึง 
ขั้นช้ีมูลความผดิ ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่ก่ียวข้อง ไปดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นการ 
 

ช่ัวคราว... 
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ช่ัวคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทําที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณี
ที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไป
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรือ่ง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราว ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 2 ในกรณทีี่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเช่ือได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่
เก่ียวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และใหร้ายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้า
และเร่งรัดการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรือออกจากตําแหน่งก็ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม และในกรณีทีพ่บว่ามีความเก่ียวข้อง
กับการกระทําความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาดําเนินคดี
โดยทันที  
  กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เก่ียวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมลูค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  
  ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ไมถ่ึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการปรับ
ย้ายจากตําแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งหน้าที่ในลกัษณะเดิม หรอืแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย  
  ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทําให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรอืทําให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามข้อ 
1 วรรคสองด้วย  
  ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ใหข้้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดําเนินการต่อผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมลูเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการ
ดําเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย  
  ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้สว่นราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ีโดยเคร่งครัดต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 21 เรือ่ง การเปิดตลาดสนิค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 

 ปี 2561 – ปี 2563 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามมติ 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  
22 ธันวาคม... 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนิน
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

16 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในระบบราชการ โดยสํานักบริหารกลาง

ต่างประเทศ 21 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(WTO) ปี 2561 - ปี 2563

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่  27  มีนาคม  2561        
 
  วันน้ี (27 มีนาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่า
    ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  2.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก 
    ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาล 
   อาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่าง 
   พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่

   หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ 
  เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบ้ียประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล 

   ยุติธรรมกําหนด)  
  5.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 
    มิชอบ พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออก 
    ใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ....  

 8.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะว่าด้วย 
    หลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  10.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนินโครงการส่งเสริม 
    การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษา 
    เสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี ...............) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  11.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
    การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  
  12.  เรื่อง  การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ 
    ประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
 13.  เรื่อง   การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดําเนินงานโครงการพัฒนา 
   คุณภาพชีวิต เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม  
   ย่ังยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)  
  14.   เรื่อง  ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน และการกําหนด “พ้ืนที่ 
    ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพ่ิมเติม 
  15.  เรื่อง  การปรับเพ่ิมระยะเวลาการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa)  
    ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทํางาน และจัดทํา/ปรับปรุง 
    ทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
  16.  เรื่อง  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเชีย 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของ
    วัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  19.  เรื่อง  ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงาน 
    ตํารวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent 
    between the Royal Thai Police and the Netherlands Police on  
    Combating Transnational Crime) 
  20.  เรื่อง  การเพ่ิมทุนของหน่วยงานคํ้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+3 
  21.  เรื่อง  การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2561 – 
    ปี 2563 
  22.  เรื่อง  การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก 
  23.  เรื่อง  ประชุมสุดยอดผู้นําแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
    6 ประเทศ (6thGMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ 
    ฝ่ายใดระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู 
 

แต่งต้ัง 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ  
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  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตาม 
    พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการ 
   1.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   1.2 ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  4. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ออกจากช้ันการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมคํานิยามให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น กําหนด
ข้อยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ 
กําหนดวิธีการของการโอนกรรมสิทธ์ิของที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุอ่ืน และที่ราชพัสดุซึ่งต้ังอยู่นอกราชอาณาจักรไทย 
กําหนดให้ กค. มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีที่บุคคลเข้าไปในที่ราชพัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาต   
  2. ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... เป็นการนํา
เน้ือหาในหมวด 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (มาตรา 
105-105 อัฏฐ) มาบัญญัติเป็นกฎหมายอีกฉบับหน่ึงซึ่งมีสาระสําคัญคือ กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ประจําจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศใช้บัญชีกําหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน กําหนดสิทธิ
คัดค้านของเจ้าของที่ดินในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กําหนดอํานาจในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และกําหนดให้
กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจําจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
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2. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี (9 สิงหาคม 2559) ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  พณ. เสนอว่า  
  1. เนื่องจากบทบัญญัติในส่วนของการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน พ.ศ. 2542 มีโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การ
อุดหนุนภายใต้ WTO  ส่งผลให้ต้องมีการพิสูจน์เง่ือนไขเพ่ือใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing 
Measures: CVD) มากกว่าที่ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO กําหนด 
เป็นภาระต่ออุตสาหกรรมภายในผู้ได้รับความเสียหายและต่อหน่วยงานไต่สวนของไทย ดังน้ัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เก่ียวกับหมวดการอุดหนุน ให้
สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO  ดังน้ี  
   1.1 แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64 ให้รวมถึง 
1) การให้การอุดหนุนแก่การส่งออก และ 2) การให้การอุดหนุนเพ่ือให้มีการใช้สินค้าในประเทศมากกว่าสินค้านําเข้า 
เน่ืองจาก Article 2 (2.3) ของความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO 
กําหนดให้การอุดหนุนทั้ง 2 ลักษณะเป็นการอุดหนุนที่เจาะจงโดยไม่ต้องพิสูจน์เง่ือนไข (deemed to be specific)  
   1.2 แก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ตามมาตรา 65 ให้ประกอบด้วย           
(1) การให้อุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64 และ (2) การให้การอุดหนุนที่มีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้           
การอุดหนุนตามความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO  
  2. การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะทําให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ลดปัญหา
และอุปสรรคให้กับอุตสาหกรรมภายในและหน่วยงานไต่สวนของไทย อีกทั้งสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาความเสียหาย
ของอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เกิดจากสินค้าต่างประเทศที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตหรือผู้
ส่งออก ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวจะทําให้การปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO  
  3. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องกับร่าง
พระราชบัญญัตินี้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th  และของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th โดยได้มีการวิเคราะห์ผลการรับฟังความ
คิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว โดยได้นําผลการวิเคราะห์น้ันเผยแพร่ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (4 เมษายน 2560) เรื่อง แนว
ทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยแล้ว  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะการอุดหนุนที่เจาะจงตามมาตรา 64 ให้รวมถึงลักษณะการอุดหนุนอีก                
2 ลักษณะ คือ การให้การอุดหนุนแก่การส่งออกไม่ว่าโดยทางนิตินัย  หรือโดยทางพฤตินัยตามลักษณะที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และการให้การอุดหนุนเพ่ือให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านําเข้า  
  2. แก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ตามมาตรา 65 ให้ประกอบด้วย   
   2.1 การให้การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64  
   2.2 การให้การอุดหนุนที่มีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง  
    (ก) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน   
    (ข) ทําให้ผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมของประเทศต้องสูญสิ้น หรือ
เสื่อมเสียโดยเฉพาะผลประโยชน์ของข้อลดหย่อนที่ผูกพันไว้ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก หรือ  
    (ค) ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของประเทศตามลักษณะที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
และกําหนดให้การใช้บทบัญญัติตามมาตรานี้กับสินค้าเกษตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่ง
พระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่ง
ตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญา               
ตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

เรื่อง สาระสาํคญั 
1. การจัดต้ังศาล - ให้จัดต้ังศาลแพ่งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า “ศาลแพ่งมีนบุรี” “ศาลแพ่งตลิ่ง

ชัน” และ “ศาลแพ่งพระโขนง”  
- ให้จัดต้ังศาลอาญาขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า “ศาลอาญามีนบุรี” “ศาลอาญา
ตลิ่งชัน” และ “ศาลอาญาพระโขนง”  
- กําหนดให้การเปิดทําการของศาลดังกล่าวประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา  
- เมื่อศาลดังกล่าวเปิดทําการแล้ว ให้ยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาล
จังหวัดพระโขนง  

2. อํานาจศาล  - กําหนดให้ศาลดังกล่าวเป็นศาลช้ันต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และมีอํานาจ
พิพากษาคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมอ่ืน แล้วแต่กรณี  
- กําหนดให้เมื่อมีการเปิดศาลดังกล่าวแล้ว ให้โอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรี ศาล
จังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนงไปยังศาลที่จัดต้ังตามร่างพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่
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กรณีกําหนดให้บรรดากระบวนพิจารณาที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาล
จังหวัดพระโขนงที่ ไ ด้ ดําเนินการก่อนวันเปิดทําการของศาลที่จัด ต้ังใหม่ตามร่าง
พระราชบัญญัติน้ี เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่จัดต้ังขึ้นใหม่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

3. กฎหมายที่เก่ียวข้อง - กําหนดให้กฎหมายท่ีอ้างถึงศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระ
โขนง ที่มีอยู่ก่อนวันเปิดทําการศาลที่จัดต้ังขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้ถือว่า
กฎหมายดังกล่าวอ้างถึงศาลที่จัดต้ังขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี แล้วแต่กรณี

  2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยเขตอํานาจของศาลแพ่งและศาลอาญา ให้สอดคล้องกับการจัดต้ังศาลในร่าง
พระราชบัญญัติตามข้อ 1. รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการรับพิจารณาและการโอนคดีในกรณีที่คดีในศาลช้ันต้น
เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแขวงให้สอดคล้องกับการจัดต้ังศาลดังกล่าว และรองรับศาลที่จะจัดต้ังขึ้นใหม่ในอนาคต
ที่มีฐานะเป็นศาลช้ันต้นด้วย  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา 
และให้ผู้ซ่ึงมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนด)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ในศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ประธานศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะให้มีการ
วินิจฉัยปัญหาในคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได้ หรือถ้ามีกฎหมายกําหนดให้วินิจฉัยปัญหาใดหรือ
คดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีก็ให้วินิจฉัยได้ แล้วแต่กรณี  
  2. กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกาประกอบด้วยผู้
พิพากษาทุกคนซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้พิพากษาในศาลน้ันหรือในแผนกคดีที่มีการ
ประชุม และให้ประธานแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ประธานของศาลช้ันอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา 
แล้วแต่กรณี หรือผู้ทําการแทน เป็นประธาน คําวินิจฉัยของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงช้ีขาดในกรณีที่คําวินิจฉัยของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน 
  3. กําหนดให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์
และศาลฎีกาได้รับเบ้ียประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  
 
5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอํานาจเพียงกรุงเทพมหานคร 
  2. กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีเขตศาลในจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง 
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  3. กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 มีเขตศาลในจังหวัดกาญจนบุรี       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการ
ประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
และการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  คค. เสนอว่า  
  1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ
และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2525 มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการ
ประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร  
  2. โดยท่ีได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2560 
ข้อ 16 กําหนดให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่
ออก และกําหนดให้ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตทําการประมง การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือต้อง
กําหนดให้สิ้นอายุพร้อมใบอนุญาตทําการประมงด้วย ประกอบกับปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการประสานเช่ือมโยงการดําเนินงานระหว่าง
กรมเจ้าท่าและกรมประมงในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ ให้สอดคล้องกับใบอนุญาตทําการประมงตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง  
  3. ดังน้ัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว และเพ่ือมิให้เกิดความสับสนและเหลื่อมล้ํากันในเร่ืองระยะเวลาระหว่างอายุใบอนุญาตใช้
เรือและอายุใบอนุญาตทําการประมง โดยให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตามที่ประเทศไทยได้รับ
ข้อสังเกตจากสหภาพยุโรป ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบล
เย่ียม ทั้งน้ี คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ซึ่งเห็น
ด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ใช้เรือและการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

ประเด็นการแก้ไข กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ร่างกฎกระทรวงฯ 
การออกใบอนุญาตใช้เรือ
ตามประเภทการใช้เรือ 

   เอกสารและหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือ
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอตามประเภทการใช้เรือ 

   เ อกสารและหลั ก ฐ านถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือให้แก่
ผู้ย่ืนคําขอตามประเภทการใช้เรือที่ระบุไว้
ในใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ

อายุใบอนุญาตใช้เรือและ
เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาต 

   ใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินสิบ
สองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
สําหรับใบอนุญาตใช้เรือสําหรับโดยสาร
ให้มีอายุไม่เกินกว่ากําหนดความคุ้มครอง 

   ใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินสิบสอง
เดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต สําหรับ
ใบอนุญาตใช้เรือสําหรับโดยสารให้มีอายุไม่
เกินกว่ากําหนดความคุ้มครองตามที่ระบุไว้
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ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่
ทั้งน้ีต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต  

ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน
สิบสองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตใช้เรือสําหรับเรือประมง นาย
ทะเบียนต้องกําหนดให้สิ้นอายุไม่เกินอายุ
ใบอนุญาตทําการประมง  
   การออกใบอนุญาตใช้ เ รื อสํ าหรับ
เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา และเรือ
สนับสนุนการประมงตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง ต้องได้รับหนังสือจากกรม
ประมงว่าผู้ย่ืนคําขอไม่มีลักษณะต้องห้าม
ที่จะได้รับใบอนุญาตทําการประมง หรือ
เรือประมงที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตไม่อยู่
ระหว่างถูกดําเนินคดี 

 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้อง
บรรจุ พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  พน. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดนิยามคําว่า “นํ้ามันเช้ือเพลิง” ให้ครอบคลุมถึงก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 ข้อ 44 (13) กําหนดให้สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุเป็นกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 (กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึง
จะประกอบการได้) ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  
  2. ประกอบกับมาตรา 7 (1) (2) (3) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 
บัญญัติให้การกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับที่ต้ัง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลักษณะของถัง หรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว รวมท้ังการอ่ืนใดอันจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กระทําโดย
การออกกฎกระทรวง  
  3. ดังน้ัน เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และป้องกันมิ
ให้เกิดอัคคีภัยหรือภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ ซึ่ง พน. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องประกอบด้วยผู้ค้านํ้ามัน และผู้ประกอบการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ห้องบรรจุแล้ว และได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ด้วยแล้ว  
  4. ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “ห้องบรรจุ” “กระป๋องก๊าซ” “ถังก๊าซหุงต้ม” 
“ถังเก็บและจ่ายก๊าซ” “บริเวณอันตราย” “กําแพงกันไฟ” และ “พ้ืนที่บรรจุ”  
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  2. กําหนดให้การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุงต้มให้คิดคํานวณปริมาณ 1 ลิตร 
เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม  
  3. กําหนดลักษณะของกระป๋องก๊าซ ถังก๊าซหุงต้ม การออกแบบ การผลิตหรือสร้างและการทดสอบ
และตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  
  4. กําหนดลักษณะของแผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการคํานวณความมั่นคง ความแข็งแรงของห้อง
บรรจุ กังเก็บและจ่ายก๊าซ เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว กําแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้าง 
อ่ืน ๆ รวมทั้งกําหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของพ้ืนที่บรรจุและห้องบรรจุ  
  5. กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต้ังถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซหัวจ่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ระบบท่อและอุปกรณ์ของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ วิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
รวมถึงการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซ  
  6. กําหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงในการ
ประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  
 
8. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1.กําหนดขอบเขตการบังคับใช้ โดยร่างระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับการกู้เงินขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามกฎหมาย ยกเว้นการกู้เงินจากเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เงินทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. อ่ืน หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  2. กําหนดวัตถุประสงค์การกู้เงิน โดยให้ อปท. กู้เงินได้เฉพาะเพ่ือการดําเนินโครงการลงทุน เพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ี และเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน โดยบรรดาเงินที่ได้รับจากการกู้เงินดังกล่าว ให้นําไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 
  3. กําหนดกรอบเพดานการกู้เงิน โดยให้ อปท. จะกู้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีภาระชําระหน้ีในแต่ละปีไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของรายได้เฉลี่ย (ประมาณการปีปัจจุบันและย้อนหลังสองปี) ทั้งน้ี อปท. สามารถกู้เงินเกินกรอบเพดาน
ดังกล่าวได้หากเป็นการกู้เงินเพ่ือใช้ในโครงการลงทุนและ อปท. มีความสามารถในการชําระหน้ีโดยไม่กระทบต่อ
รายจ่ายประจํา โดยต้องขอความเห็นของกระทรวงมหาดไทยประกอบก่อนเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการกู้เงิน  
  4. กําหนดรูปแบบการกู้เงิน โดย อปท. อาจกู้เงินเป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศใน
รูปแบบของสัญญาหรือพันธบัตรได้ แต่จะกู้เงินผ่านบุคคลอ่ืนใดที่ไม่ใช่ผู้ให้กู้โดยตรงไม่ได้ ยกเว้นการกู้ต่อจาก กค. 
ทั้งน้ี การออกพันธบัตรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
  5. กําหนดหลกัเกณฑ์การบริหารหนี้ ดังน้ี 
   5.1 การค้ําประกัน เป็นไปตามหลักการในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดย
รัฐบาลจะไม่ค้ําประกัน รวมทั้งไม่รับผิดชอบหรือต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบ้ียดังกล่าว     
ทั้งน้ี อปท. อาจแสวงหาการค้ําประกันจากหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจได้ตามกฎหมาย 
   5.2 การชําระหนี้ อปท. ต้องชําระหน้ีเงินกู้ตามกําหนดเวลาโดยเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มี
การกํากับดูแลการชําระหน้ี โดยกระจายภาระการชําระหน้ี และคํานึงถึงต้นทุนในการชําระหน้ีเพ่ือไม่ให้กระทบกับ
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ความสามารถในการดําเนินการ ทั้งน้ี การต้ังงบประมาณเพ่ือชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียต้องต้ังให้เพียงพอตามความ
จําเป็นในการชําระหน้ีในปีน้ัน ๆ โดยสภาท้องถิ่นจะแปรญัตติเพ่ือลดหรือตัดทอนไม่ได้ 
   5.3 การปรับโครงสร้างหนี้ สามารถดําเนินการได้โดยการกู้เงินรายใหม่เพ่ือชําระหน้ีเดิม 
แปลงหน้ี ชําระหน้ีก่อนถึงกําหนดชําระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชําระหน้ี ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือทํา
ธุรกรรมทางการเงินอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหน้ี โดยให้นํากฎกระทรวงว่าด้วยการทําธุรกรรมทางการ
เงินอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยวิธีการดังกล่าวเทียบเคียงมาจาก
วิธีการปรับโครงสร้างหน้ีของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 14 
  6. กําหนดมาตรการการกํากับดูแลและการรายงาน โดยให้ อปท. ที่จะกู้เงินต้องจัดให้มีแผนการ
เงินประจําปี ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารการเงิน 
และการชําระหน้ี 
  7. กําหนดบทบังคับ โดยในกรณีที่ อปท. ใดไม่ปฏิบัติตามร่างระเบียบ ให้สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่ง
การต่อไป  
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

สาระสาํคญัของร่างกฎหมาย เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 2557 ใหส้อดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมงทะเลและกฎหมายว่าด้วยการประมงเพ่ือคุ้มครอง
แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม และแก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
10. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น กรอบวงเงิน 1,400 ล้านบาท ให้ กษ. ดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
แล้งหลังนา ปี 2561/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ.รายงานว่า 
  1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ที่ไม่ถูกต้องด้วยการส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในฤดูแล้งหลังการทํานา ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังทํา
ให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดสมํ่าเสมอ ไม่กระจุกตัว สร้างเสถียรภาพต่อวงจรการผลิตในอุตสาหกรรม 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ํากว่า และช่วยให้
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ย่ังยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 กันยายน 2560) อนุมัติหลักการให้ กษ. ดําเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
  2. กษ. ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดําเนินการใน 31 จังหวัด พ้ืนที่ 
700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย มีรายละเอียด ดังน้ี 
   2.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ําเสมอ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนตํ่ากว่า และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ย่ังยืน จากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว 
   2.2 เป้าหมายพื้นที่ดําเนินการ: ดําเนินการในพ้ืนที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง
สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งทดแทนพ้ืนที่นาปรัง พ้ืนที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย ใน 31 จังหวัด 
  3. คุณสมบัติเกษตรกร: เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจที่จะเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หลังนาในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิและเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา รายละไม่เกิน 15 ไร่ 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามท่ีกระทวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เสนอ  แล้วมีมติดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการโครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการ 
ลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส่วน
รายละเ อียดโครงการ ท่ี ดํา เ นินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวันออก  ( EEC)   ให้ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วย ทั้งน้ี รายละเอียดงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ ให้ตกลงกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณต่อไป โดยให้คํานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และ
ต้องไม่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการอ่ืน ๆ ด้วย   
  2. ให้ ศธ.  ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความ 
ชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เง่ือนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ อัตรา
ตําแหน่งรองรับครูของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา ให้เป็นไปด้วย
ความรัดกุม  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง พิจารณาความเป็นไปได้ในการดําเนินการในลักษณะการร่วมจ่าย 
(Co-sharing) หรือรูปแบบประชารัฐ เพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ    
  3. ให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้สําเร็จ
อาชีวศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และทันต่อ
เทคโนโลยีการประกอบอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพสําหรับการขยาย
ผลต่อไป และเพ่ือสนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม   (First S curve)  การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New 
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S Curve)  และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมีมติเห็นชอบโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
 
12. เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทยในตําแหน่งงานกรรมกร  รับใช้ในบ้าน  ช่าง
เครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล  และผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา  ลาว หรือเมียนมา  เดินทางกลับประเทศต้นทาง
เพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 และ
ต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในกระบวนการที่
เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2561 และเดินทางกลับเข้า
มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 ทั้งน้ี ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ดําเนินการ ดังน้ี  

1. กระทรวงมหาดไทย (มท.)   
1.1 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกกฎกระทรวงเพ่ือยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนด  

1.2 ออกประกาศกระทรวงโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ดังน้ี  

1.2.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทยในตําแหน่ง 
งานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลและผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา  ลาว เมียนมา 
ดังต่อไปนี้  โดยให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2561 ต้ังแต่วันที่ 5 
เมษายน 2561 ถึงวนท่ี 30 เมษายน 2561 และกลับเข้าในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว หากพ้นกําหนด 
ให้ดําเนินการตามกฎหมายปกติ  

(1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มี 
สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)  รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี  ซึ่งบัตร
ประจําตัวฯ (บัตรสีชมพู) ดังกล่าวออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2561 โดยด้านหลังบัตรประจําตัวฯ (บัตรสีชมพู)  ยังไม่สิ้นอายุการอนุญาตทํางาน หรือระบุวันสิ้นอายุวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

(2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสาร 
ใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa)  ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non-
Immigrant L-A)  และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ  รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของ
แรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารรับรอง
บุคคล  ที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa)  ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่
หมดอายุ (แรงงานต่างด้าวที่นําเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)  และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติ)  

1.2.2 การเดินทางกลับภูมิลําเนาเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2561  
ไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดที่จัดทําทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน 
  1.2.3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจํา ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ซึ่งแรงงานต่างด้าวเดินทางออกประทับตรา วัน เดือน ปี ที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออกจาก
ราชอาณาจักร  และประทับตราวัน เดือน ปี  ที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากราชอาณาจักร และประทับตราวัน 
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เดือน ปีที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ในเอกสารดังต่อไปน้ี ทั้งน้ี เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งน้ัน 
   (1) หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดออกให้กับแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันฯ ตามข้อ 1.2.1 (1)  
   (2) หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรงงานต่างด้าว 
ตามข้อ 1.2.1 (2)  
 2. รง. โดยกรมการจัดหางาน หรือหน่วยงานในสังกัดออกหนังสือรับรองให้กับแรงงานต่างด้าว
ตามข้อ 1.2.1 (1) ที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2561  เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างเดินทาง และให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประทับตรา เข้า – ออก  
 3. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ดําเนินการ ดังน้ี  
  3.1 ให้ ตม. ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2561  และเดินทาง
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  3.2  ในระหว่างดําเนินการและสิ้นสุดการดําเนินการแล้ว ให้ ตม. รายงานผลการเดินทาง
ให้ รง. ทราบ เพ่ือสรุปสถิติการเดินทางเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป  
 4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2561 ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบ หรือกระทํา หรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง 
โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  ในกรณี
ที่ปรากฏว่ามีการกระทําการหรือเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันดําเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และ
ทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันโดยทันที 
 5. กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 3 ประเทศ (กัมพูชา ลาวและ
เมียนมา) เพ่ือให้การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. กระทรวงสาธารณสุข ติดตาม เฝ้าระวัง  โรคท่ีติดมากับแรงงานต่างด้าว  
 7. ตช. และหน่วยงานด้านความม่ันคงแจ้งข้อมูลแนวทางการดําเนินการให้หน่วยงานในสังกัดได้
รับทราบการดําเนินนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
13. เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในคู่มือการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละ                 
สองแสนบาท) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
 ทั้งน้ี  ให้ มท. กําชับให้หน่วยงานในพ้ืนที่เร่งรัดหรือกํากับหมู่บ้าน/ชุมชนให้เตรียมความพร้อมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการของชุมชน  หรือสามารถดําเนินโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามที่
กําหนด โดยเฉพาะโครงการเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าหรือกําจัดผักตบชวา/วัชพืชและขยะสิ่งปฏิกูลเพ่ือพัฒนาแหล่ง
นํ้าที่ควรต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน  รวมทั้งให้พิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วย  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 มท. รายงานว่า กรมการปกครอง สงป. และกระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) ได้ร่วมกัน
จัดทําคู่มือการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทย
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นิยม ย่ังยืน” (หมู่บ้าน / ชุมชนละ 200,000 บาท) โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน (เดือนเมษายน-
กรกฎาคม 2561) มีเป้าหมาย 82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนงบหมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน 200,000 บาท เป็น
เงิน 16,474.20 ล้านบาท  มีสาระสําคัญ ดังน้ี   

1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการท่ีจะเสนอขอรับเงินอุดหนุน มีดังน้ี   
1.1 ที่มาของโครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับข้อมูล 

ปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมไทยนิยม ย่ังยืน หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.2 จํานวนโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่งสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ  

โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการเอง (หมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน 200,000 บาท) 
1.3 ลักษณะของโครงการ โครงการที่จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนจะต้องสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี   
1.3.1 เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือเป็น 

โครงการที่สามารถทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก   
1.3.2 เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ 

ชุมชนให้ดีขึ้น  
1.3.3 เป็นโครงการน้อมนํา “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ในการดํารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปะรรม 
1.3.4 เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนใน 

หมู่บ้าน/ชุมชน  
  1.4 ความพร้อมและเงื่อนไขในการดําเนินโครงการ  
  1.4.1 โครงการ/กิจกรรมต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ดําเนินการ โดยต้องได้รับการ
อนุญาตใช้พ้ืนที่จากผู้มีอํานาจหน้าที่ก่อนที่คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่
กรุงเทพมหานครแต่งต้ัง จะพิจารณาอนุมัติโครงการ และเป็นโครงการที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561  
  1.4.2 กรณีเป็นโครงการที่จ้างแรงงาน ให้ใช้แรงงานคนไทยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หากไม่
เพียงพอให้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน  ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว โดยต้องจ้างแรงงานภายใน
วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน  
  1.4.3 กรณีการดําเนินโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ต้ังแต่ 2 แห่ง ขึ้นไป            
ให้ดําเนินการร่วมกันได้เฉพาะกรณีเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันและจะต้องมีพ้ืนที่ดําเนินการติดต่อกัน  โดย            
ให้ทําเป็น 1 สัญญาจ้าง และต้องใช้งปบระมาณของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ร่วมกัน ในจํานวนที่เทา่กัน  
 1.5 โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามดําเนินการ 
  1.5.1 ห้ามนํางบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือในลักษณะกองทุน
หมุนเวียน 
  1.5.2 ห้ามนํางบประมาณไปดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีหารเฉล่ียหรือแบ่งเงิน สิ่งของ 
ให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
  1.5.3 ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.5.4 ห้ามนําไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม 
  1.5.5 ห้ามดําเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ  
  1.5.6 ไม่เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ/หน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือจะดําเนินการในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  1.5.7 ห้ามมิให้ดําเนินการที่เป็นสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบกฎหมายก่อนดําเนินโครงการ  
  1.5.8 ห้ามก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เก่ียวกับศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่ของทาง
ราชการ ยกเว้น  การดําเนินโครงการโดยใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่ของทางราชการเป็น
ที่ต้ังโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์และได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มีอํานาจในสถานที่น้ัน ๆ ก่อน  
  1.5.9 ห้ามดําเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ ยกเว้น ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่มี
อยู่แล้วในที่สาธารณประโยชน์ หรือโครงการที่เป็นการดูแลป้องกันที่สาธารณประโยชน์  
  1.5.10 ห้ามจัดทําโครงการซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จําเป็นเพ่ือประกอบ
โครงการและจะต้องจัดทําแผนการใช้งาน บํารุงรักษาและมีคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือคณะกรรมการกลุ่ม 
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
  1.5.11 ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทใช้เครื่องยนต์หรือเคร่ืองไฟฟ้า รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สื่อสาร  (เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น) กล้องวงจรปิด แผงโซล่าร์เซลล ์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) วัสดุครภัุณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วและเครื่องออกกําลังกานที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  
 2. ขั้นตอนการดําเนินโครงการฯ  
  2.1 กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน คู่มือการจัดทําโครงการฯ ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการ  
  2.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  เรียกประชุมประชาคมเพื่อนําปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ 
ตาม “โครงการไทยนิยม  ย่ังยืน” มาพิจารณาคัดเลือกปัญหาความต้องการท่ีตรงกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการ
ตามข้อ 1 และจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบที่กําหนด รวมทั้งคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คณะ แต่ละ
คณะจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ซ้ํากันเพ่ือทําหน้าที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า 3 คน  และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน
และจัดทําบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 คน  
  2 .3 คณะกรรมการบริหารงานอํา เภอ   หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ  ที่
กรุงเทพมหานครแต่งต้ัง ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยให้ภาคเอกชน  ภาค
ประชาสังคม และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย  โดยการพิจารณางบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ  
กรณีที่ทางราชการมีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเร่ืองใดไว้แล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์ของทางราชการเป็น
หลักในการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการเสร็จสิ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในอําเภอ/เขต  ให้ที่              
ทําการปกครองอําเภอ/สํานักงานเขต  จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่                
สงป. กําหนด  
  2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอให้ สงป. (กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ที่ทําการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
อิสลาม)  และแจ้งคณะกรรมการระดับอําเภอ/เขตและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ  
  2.5 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  ดําเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อดําเนินโครงการ            
แล้วเสร็จ  ให้จัดประชุมประชาคม    เพ่ือให้ความเห็นชอบผลการดําเนินโครงการและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากธนาคาร การดําเนินโครงการให้เบิกจ่ายได้เท่าที่ใช้จ่ายจริง  หากมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการให้ส่งคืน              
ที่ทําการปกครองอําเภอ/สํานักงานเขต  เพ่ือส่งคืนที่ทําการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
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  2.6 ธนาคารแจ้งผลการเบิกจ่ายให้อําเภอ/เขตทราบ  
  2.7 อําเภอ/เขตรายงานผลการดําเนินโครงการให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ เพ่ือจังหวัด/
กรุงเทพมหานครรายงานกรมการปกครอง มท. สงป. และ กค. ทราย  
  2.8 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สงป.  
 3. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทําและเสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน  และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมท้ังเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ 
สงป. จัดสรรงบประมาณ โดยให้กรมการปกครองและกรุงเทพมหานครขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพ่ือ
เบิกจ่ายแทนกันให้เป็นไปตามที่ กค. กําหนด 
 
14.  เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการกําหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก” เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ในฐานะกํากับดูแล
สํานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุน
ค่างานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งดําเนินงานบริหารและซ่อมบํารุง
โครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 50 ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและความเส่ียงด้านจํานวน
ผู้โดยสารของโครงการ (RidershipRisk) จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งน้ี ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามข้ันตอนของประกาศ กนศ. โดยเคร่งครัดต่อไป 
  2. อนุมัติให้ รฟท. มีอํานาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก โดยรายละเอียดของการร่วมลงทุน
อยู่ภายใต้หลักการของโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่ได้รับอนุมัติไว้ในข้อ 1 
  3. อนุมัติค่างานที่เก่ียวข้องกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและค่าสํารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงฯ ในกรอบวงเงินจํานวน 3,570.29 ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณให้ 
รฟท. ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป 
  4. อนุมัติกรอบวงเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน ในวงเงินไม่เกิน 119,425.75 ล้านบาท ที่เป็นมูลค่า
ปัจจุบันตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลักจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งระบบแล้ว 
และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกําหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ตํ่ากว่า 10 ปี โดยให้กําหนดเง่ือนไขการชําระเงินที่รัฐร่วม
ลงทุนกับเอกชนตามผลการดําเนินงาน เกณฑ์ประเมินผลผลิตที่เอกชนต้องส่งมอบ (Output Specification) ระดับใน
การบริการ (Level of Service) และระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งน้ี กรณีมีเหตุจําเป็น อาจให้ทยอย
จ่ายเงินดังกล่าวให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ บางส่วน โดยแบ่งจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน
กับเอกชนตามระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ โดยในกรณีดังกล่าว กนศ. จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
  5. เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหน้ีโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ของ รฟท. เป็น
จํานวนเงิน 22,558.06 ล้านบาท 
  6. เห็นชอบให้พ้ืนที่โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ต้ังแต่สนามบินดอนเมืองถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และ
รวมถึงสถานีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพ้ืนที่ “ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก” เพ่ิมเติม ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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  7. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงการคลัง (กค.) สงป. รฟท. สกรศ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของหลักการของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ของ รฟท. ตามประกาศ สกรศ. เรื่อง 
รูปแบบและรายละเอียดของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (ก) สรุปสาระสําคัญ ได้ดังน้ี 
  1.วัตถุประสงค์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ 
   1.1 เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหลักในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   1.2 เช่ือมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพฯ และระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา แบบไร้รอยต่อ 
   1.3 พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และบริการ
ผู้โดยสาร บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรลลิงก์  มักกะสัน ให้เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงกรุงเทพฯ กับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Gateway)  และพ้ืนที่สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาเพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟ
และบริการผู้โดยสาร 
  2. ขอบเขตของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน  
   2.1 ส่วนของระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นระบบขนส่งทางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร รวมระยะทางประมาณ            
220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ด้วยบริการรถไฟแบบด่วนพิเศษจอดบางสถานี และใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที ด้วยบริการรถไฟแบบปกติจอดทุกสถานี ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร
ประมาณ 147,000 คนต่อวัน ในปีที่เปิดให้บริการ (ปี 2566) ซึ่งส่วนของระบบขนส่งทางรถไฟดังกล่าว ประกอบด้วย 
    (1) โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์เดิมช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จํานวน 8 สถานี ใช้ความเร็วรถไฟในเมืองสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
    (2) โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนต่อขยายช่วงท่าอากาศยานดอนเมืองถึง           
พญาไท จํานวน 2 สถานี ใช้ความเร็วรถไฟในเมืองสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
    (3) โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา จํานวน 5 
สถานี ใช้ความเร็วรถไฟระหว่างเมือง สูงสุด 250 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
    โดยมีศูนย์ซ่อมบํารุงจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบํารุงคลองตัน [ศูนย์ซ่อมบํารุง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสาร
อากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal: ARL)] และศูนย์ซ่อมบํารุงใน
บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์ซ่อมบํารุงแห่งใหม่) 
   2.2 ส่วนของการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสารและ             
การดําเนินกิจการทางพาณิชย์ ประกอบด้วย 
    (1) บริเวณสถานีแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสันขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 150 ไร่ 
เป็นสถานีศูนย์กลางการเดินทางเช่ือมโยงกรุงเทพมหานครกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Main Station 
for EEC Gateway) โดยพ้ืนที่ดังกล่าวติดกับบริเวณโดยรอบ ดังน้ี ด้านทิศเหนือติดกับถนนจตุรทิศ ด้านทิศตะวันออก
ติดกับถนนอโศกมนตรี ด้านทิศใต้ติดกับถนนกําแพงเพชร 7 และด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดิน รฟท. ในส่วนศูนย์ซ่อม
บํารุงของ รฟท. ทั้งน้ี รูปแบบการพัฒนาที่ดินดังกล่าวจะเป็นลักษณะการเช่า  ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเช่าเท่ากับ 
50 ปี ซึ่งไม่เกินกว่าระยะเวลาของโครงการ 
    (2) บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ เป็นที่ดิน
ว่างเปล่าของ รฟท. โดยพ้ืนที่ดังกล่าวติดกับบริเวณโดยรอบ ดังน้ี ด้านทิศเหนือติดกับทางหลวง  3241 ที่เช่ือมต่อ           
เข้ากับตัวเมืองของอําเภอศรีราชา ด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชน ด้านทิศใต้ติดกับถนนศรีราชา-หนองยายบู่ 
และด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชน ทั้งน้ี รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นลักษณะการเช่าซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลาการเช่าเท่ากับ 50 ปี ซึ่งไม่เกินกว่าระยะเวลาของโครงการ 
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   3. ระยะเวลาโครงการท่ีเหมาะสม คือ 50 ปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและ
ประหยัดงบประมาณ แบ่งเป็น 
    3.1 ระยะการพัฒนาโครงการฯ ได้แก่ งานการออกแบบและงานการก่อสร้าง เป็น
ระยะเวลา 5 ปี 
    3.2 ระยะการดําเนินงานของโครงการและงานการบํารุงรักษา เป็นระยะ                
เวลา 45 ปี 
   ทั้งน้ี เง่ือนไขรายละเอียดเก่ียวกับการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการนับระยะเวลาดังกล่าว 
เป็นไปตามที่ รฟท. และเอกชนตกลงกัน  
 
15. เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร ขออนุญาตทํางาน และจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ใช้อํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง                 
พ.ศ. 2522 ออกประกาศ ดังน้ี  
   1.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติและได้ย่ืนเร่ืองขอจัดทํา/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 เพ่ือจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ พิสูจน์สัญชาติ ขอรับตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร  
   1.2 ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งได้ย่ืนเรื่องขอจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับ
กรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว โดยยกเว้นค่าปรับฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีจํานวนมาก ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจลงตรา (Visa) และ
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทันในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
  2. ให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร
แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้ย่ืนเร่ืองขอจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2561 แล้ว โดยให้ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรให้แก่แรงงานต่างด้าวดังกล่าว ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2563 หรือ 1 พฤศจิกายน 2562 ในกรณีแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นํ้า  
  3. ให้กรมการจัดหางานกําหนดสถานที่รับคําร้องขอจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 
รวมถึงการย่ืนเอกสารผ่านระบบออนไลน์  
  4. ให้กรมการปกครองจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(บัตรชมพู) แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้ย่ืนเรื่องขอจัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2561 แล้ว  
  5. เพ่ือให้การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ รง. 
(กรมการจัดหางาน) สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการข้ันตอนกําหนดสถานที่ในการดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้ตามความเหมาะสม 
 
16. เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบหลักเกณฑ์การดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
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  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายสําคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เช่ือมั่นและไว้วางใจ
ของประชาชน ซึ่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวให้เกิดผลมา
อย่างต่อเน่ือง แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบการทุจริตในระบบราชการ แสดง
ให้เห็นว่ายังคงมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ
ราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 
42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือทาง
อาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างน้ีให้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการต่อหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม  
  กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเช่ือถือ และเป็นกรณีที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูล
ความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง ไปดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นการช่ัวคราว เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทําที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดขึ้นตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐและการกําหนด
กรอบอัตรากําลังช่ัวคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเช่ือได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง
อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการ
ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนหรือออก
จากตําแหน่งก็ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดทาง
อาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาดําเนินคดีโดยทันที  
  กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจของประชาชน 
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  
  ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการปรับย้ายจากตําแหน่ง
เดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี 
นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย  
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  ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทําให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสองด้วย  
  ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือ
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดําเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการดําเนินการ 
ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย  
  ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

ต่างประเทศ 
 
17. เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเชีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย (Memorandum of Understanding Between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Malaysia Concerning Cooperation 
and Mutual Assistance in Customs Matters) และให้ กค. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญใน
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง 
การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  2. อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย และอนุมัติให้ กต. 
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2556 [ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)] 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซียให้เกิดความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับพิธีการศุลกากร กฎหมาย 
ข้อบังคับ และพิธีการต่าง ๆ การแจ้งข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เป็นต้น  
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และการให้
สัตยาบันข้อแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญา โดยไม่รับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการเสนอเร่ืองสู่
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
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  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ดําเนินการตามกระบวนการที่เก่ียวข้องใน
การภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ และการให้สัตยาบันข้อแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาฯ 
  3. มอบหมายให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติของการ
ดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว  
  4. อนุมัติในหลักการสําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ ให้แก่ ปส. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ และหน่วยงานราชการไทยที่เก่ียวข้อง  
  ทั้งน้ี สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทาง
กายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ วท. (สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดําเนินการเป็นลําดับแรกก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรับตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  สาระสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกของวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติและของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติ ตลอดจนเพ่ือป้องกันและต่อต้านการกระทําความผิดเก่ียวกับวัสดุ
และสถานประกอบการ 
  ขอบเขตของอนุสัญญาฯ ใช้บังคับกับวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติในขณะใช้งาน เก็บรักษาและ
ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศและสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติ แต่ไม่ใช้บังคับกับวัสดุ
นิวเคลียร์ที่ใช้หรือเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการทหาร (ข้อ 2 ของอนุสัญญา)  
 
19. เรื่อง ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจเนเธอร์แลนด์ว่า
ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the 
Netherlands Police on Combating Transnational Crime) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ  ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่าง ตช. และสํานักงานตํารวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the Netherlands 
Police on Combating Transnational Crime) (หนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ)  
  2. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ  
ดังกล่าว 
  3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่ 
สาระสําคัญ หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้าโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งทั้งน้ี ในกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติและสํานักงานตํารวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between 
the Royal Thai Police and the Netherlands Police on Combating Transnational Crime) ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือมีมติ
อนุมัติไปแล้ว  ให้ ตช. สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย  
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  สาระสําคัญของร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย เพ่ือสร้างกรอบ 
การทํางานพ้ืนฐานเพ่ือความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือของตํารวจ  
  รูปแบบของกิจกรรมความร่วมมือ  ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิง         
กลยุทธ์และปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมาย และการวิเคราะห์ (2) การปฏิบัติการประสานงาน (3) การสร้าง            
ความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นให้กับเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ และ (4) ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและ                 
การสนับสนุนร่วมกัน โดยผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานและที่ปรึกษาทางด้านเอกสาร 
 
20. เรื่อง การเพิ่มทุนของหน่วยงานค้ําประกันเครดิตและการลงทนุแห่งภูมิภาคอาเซียน+3 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเพ่ิมทุนของหน่วยงานคํ้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาค
อาเซียน+3 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบวงเงินสําหรับการเพ่ิมทุนของหน่วยงานคํ้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่ง
ภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF) ตามสัดส่วนที่ประเทศได้รับจัดสรร
จํานวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาท) โดยให้ กค. ทําความตกลง                 
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนลงนามในแบบแสดงความจํานงในการเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรร (Instrument of Subscription) โดยกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดทําหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 [เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)] ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  การเพ่ิมศักยภาพในการค้ําประกันด้วยวิธีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะ
ส่งผลให้ CGIF สามารถให้บริการคํ้าประกันบริษัทเอกชนในภูมิภาคต่อไปได้โดยไม่กระทบอันดับความน่าเช่ือถือ และ
การเพ่ิมทุนมีแนวโน้มจะทําให้ผลประกอบการและกําไรดีขึ้น และทําให้ในระยะต่อไป CGIF จะสามารถเพ่ิม 
Leverage Ratio ได้เป็น 3.5 เท่า รวมถึงสามารถพ่ึงพาตนเองต่อไปได้ในระยะยาว ทั้งน้ี CGIF ประมาณการว่า การ
เพ่ิมศักยภาพการค้ําประกันจะช่วยให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพ่ิมขึ้นจาก 3 
เท่า เป็น 6 เท่าได้ เน่ืองจากในปี 2560 – 2567 CGIF มีแผนการดําเนินงานซึ่งเน้นกิจกรรม ดังน้ี 
  1. การขยายฐานนักลงทุน 
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น พันธบัตรสําหรับโครงการลงทุนโครงการพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Project) และพันธบัตรที่ใช้ในการรุมทุนเพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทน (Green Bond) 
  3. ส่งเสริมการทํา Securitization เช่น การทํา Solar Bond โดยใช้กระแสเงินสดจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
  4. ผลักดันให้นักลงทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้ามาระดมทุนใน ASEAN6 (สิงคโปร์ 
ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์) มากขึ้น 
  5. จัดต้ังและส่งเสริมให้มีการออก Local Bond ในตลาด BCLM (บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมา) 
 
21. เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2561 – ปี 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในคราวประชุมครั้ งที่ 2/2560 เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอดังน้ี 
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  1. สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ภายใต้กรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ให้เปิด
ตลาดนําเข้าในช่วงปี 2561 – 2563 ปริมาณในโควตาปีละ 3.15 ตัน (6,944 ปอนด์) อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 0 
และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 218 (เปิดตลาด ปริมาณนําเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 
2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง WTO) 
  2. สินค้าหอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิด
ตลาดนําเข้าในช่วงปี 2561 -2563 ปริมาณในโควตาปีละ 764 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอก
โควตาร้อยละ 142 (เปิดตลาด ปริมาณนําเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตรา
ภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง WTO)  
  3. หัวพันธุ์มันฝรั่ง ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดนําเข้าในช่วงปี 2561 – 2563 
ปริมาณในโควตาไม่จํากัดจํานวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 (เปิดตลาด ปริมาณนําเข้า
ในโควตา และอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้
กรอบความตกลง WTO) 
  4. หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดนําเข้าในช่วงปี 2561 – 2563 
ปริมาณในโควตาปีละ 52,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 (เปิดตลาด ปริมาณ
นําเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับปี 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตก
ลง WTO) 
  ทั้งน้ี การบริหารการนําเข้าให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและ
การตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กําหนด 
 
22. เรื่อง การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกําหนดระยะเวลาการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ทุกประเทศ รวมทั้งไทยออกไปรอบละ 1 ปี และ
จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. สมากชิก WTO ทุกประเทศจะต้องได้รับการทบทวนนโยบายการค้าผ่านที่ประชุมองค์กรทบทวน
นโยบายการค้า (Trade Policy Review Body : TPRB) เป็นระยะ ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก WTO อ่ืน ๆ 
ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายการค้า มาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกที่ได้รับการทบทวนฯ อันจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยลดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศลงได้ โดยกระบวนการน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของความโปร่งใสของการดําเนินนโยบายและมาตรการทางการค้าของประเทศสมาชิก ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการ 
WTO จะประกาศกําหนดการและรายช่ือสมาชิกที่จะมีการทบทวนนโยบายการค้าเป็นประจําทุกปี และสมาชิกที่มีการ
เปลี่ยนกลุ่มจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนที่จะมีการทบทวน 
  2. โดยที่จํานวนสมาชิก WTO เพิ่มขึ้นจากเดิมจนถึงปัจจุบันมีจํานวน 164 ประเทศ ฝ่าย
เลขาธิการ WTO ซ่ึงเป็นผู้จัดทํารายการทบทวนนโยบายทางการค้ามีทรัพยากรและบุคลากรจํากัดไม่สามารถ
จัดทํารายงานฯ ได้ตามกรอบเวลาเดิม ดังน้ัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่ (General Council) อาศัยอํานาจตาม
ความตกลงมาร์ราเกซเพ่ือจัดต้ัง WTO ข้อ 10 วรรค 8 (กําหนดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่มีอํานาจในการให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขภาคผนวก 3 ของความตกลงฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกําหนดระยะเวลาทบทวนนโยบายการค้า เพ่ือให้
มีผลใช้บังคับโดยที่ไม่ต้องมีการลงนามหรือให้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิก WTO เน่ืองจากเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานของ WTO) และ ข้อ 4 วรรค 2 [กําหนดให้ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทนที่ประชุมรัฐมนตรี] 
(Ministerial Conference) เก่ียวกับกฎเกณฑ์และระเบียบการดําเนินงานระหว่างช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี] 
จึงมีมติเห็นชอบร่างรายงานการทบทวนกลไก  
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การทบทวนนโยบายการค้า ครั้งที่ 6 (The 6th TPRM Appraisal) และให้ขยายกําหนดระยะเวลาทบทวนนโยบาย
การค้าของสมาชิก WTO ทุกประเทศออกไปรอบละ 1 ปี ดังน้ี 

ประเทศสมาชิก เดิม ใหม่ 
1. สมาชิกที่มีส่วนแบ่งการค้าในตลาดโลก 4 ลําดับแรก (สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น) ทุกระยะ 2 ปี ทุกระยะ 3 ปี 

2. สมาชิกที่มีสัดส่วนแบ่งการค้าในตลาดโลกลําดับที่ 5 – 20 
(อาทิ อินเดีย บราซิล ออสเตรเลีย แคนาดา ไทย ตุรกี เม็กซิโก 
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย) 

ทุกระยะ 4 ปี ทุกระยะ 5 ปี 

3. สมาชิกที่เหลือ ทุกระยะ 6 ปี ทุกระยะ 7 ปี 
ทั้งน้ี ไทยได้รับการทบทวนคร้ังล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และการทบทวนนโยบายการค้าของไทยในคร้ังต่อไป 
คือ ปี 2563 
  3. การขยายกําหนดระยะการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิก WTO มิได้ส่งผลกระทบในทางลบ
แก่ไทย เน่ืองจากเป็นการขยายระยะเวลาให้ไทยสามารถพิจารณาดําเนินการศึกษานโยบายการค้าของประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งจัดทํารายงานการทบทวนนโยบายทางการค้าของไทยให้รอบครอบและรัดกุมย่ิงขึ้น 
 
23. เรื่อง ประชุมสุดยอดผู้นําแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (6thGMS 
Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทยและเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นํา
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion 
Economic Coordination : GMS) ครั้งที่ 6 ได้แก่ 
   (1) ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 6  
   (2) ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยปี 2561-2565 
   (3) กรอบการลงทุนในภูมิภาค ปี 2565 
ซึ่งจะได้มีการรับรองโดยไม่มีการลงนามในการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-31 
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยให้ สศช. สามารถ
ปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบอีก 
  2. ให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นําประเทศของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้การรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมระดับผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 6 ร่างแผนปฏิบัติการฮานอย ปี 2561-2565 และกรอบการลงทุนใน
ภูมิภาค ปี 2565 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สศช. รายงานว่า กําหนดการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามร่วมกับธนาคาร ADB จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561โดยประเด็นหารือและ
ข้อเสนอของประเทศไทย สศช. ได้กําหนดท่าทีของไทยในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 เพ่ือ
แสดงถึงการผลักดัน การเน้นยํ้า และการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 ประเด็นสําคัญ 
ได้แก่ 1. กรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 (Regional Investment Framework : RIF2022) 2. โครงสร้าง
พ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง 3. นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 4. การซื้อขายไฟฟ้าในอนุ
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ภูมิภาค GMS 5. การส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชนในภูมิภาค และ 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 
  เอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 รวม 3 ฉบับมี 
ดังน้ี  
  ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 6 (Joint Summit Declaration: 
JSD) มีสาระสําคัญเป็นการแสดงความช่ืนชมการดําเนินงานตามแผนงาน GMS ในช่วงระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา 
และแสดงถึงแนวทางการดําเนินงานของแผนงาน GMS ในอนาคต 
  ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยปี 2561-2565 (Hanoi Action Plan 2018-2022) GMSได้
ดําเนินการประเมินผลระยะกลางรอบของกรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2560) และนําผล
การประเมินดังกล่าวมาจัดทําเป็นร่างแผนปฏิบัติการฮานอยเพ่ือปรับปรุงให้การดําเนินการของ GMS ยังคงมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิกในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยร่างแผนปฏิบัติ
การดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 2. 
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์รายสาขาและการจัดลําดับสําคัญของแต่ละสาขา 3. การปรับปรุงกระบวนการวางแผน
และระบบการติดตามและประเมินผล และ 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเชิงสถาบัน และการเป็นหุ้นส่วน 
  กรอบการลงทุน RIF2022 ถูกจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฮานอย ประกอบด้วย โครงการ
ความร่วมมือจํานวน 227 โครงการ ในสาขาความร่วมมือ 10 สาขา (ประกอบด้วยโครงการลงทุนจํานวน                
143 โครงการ และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการอีก 84 โครงการ ซึ่งแผนงานด้านคมนาคมยังคงเป็นส่วน
สําคัญของกรอบการลงทุน โดยกรอบ RIF2022 ถือเป็น “แผนงาน/โครงการที่มีความเคลื่อนไหว”(Living 
Document)  ซึ่งสามารถทบทวน เพ่ิมเติม และปรับปรุงได้ 
 
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ระดับรัฐมนตรี  
ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 (18thMid-Term Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement - NAM) 
และร่างปฏิญญากรุงบากู (Draft Baku Declaration) และให้ กต. ร่วมรับรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับในการประชุม
ดังกล่าวที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2561 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
  2. หากถ้อยคําเรื่องทะเลจีนใต้ในเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่ม
อาเซียนให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) ต่อถ้อยคําดังกล่าว
ในเอกสารสุดท้ายฯ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนต่อเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอด NAM ครั้งที่ 17 ณ เกาะมาร์การิตา สาธารณรัฐ              
โบลีวาร์ เวเนซุเอลา เมื่อปี 2559 
  3. หากถ้อยคําเก่ียวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ที่ถูกบรรจุในเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ ไม่
สอดคล้องกับท่าทีไทย แสดงท่าทีเชิงลบ หรือมีถ้อยคํารุนแรงประณาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวนของไทย (reservation) หรือแสดงท่าทีที่อธิบายอย่าง
ระมัดระวังถึงเหตุผลของไทย ซึ่งทําให้ไม่อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับถ้อยคําดังกล่าวได้ 
  4. หากมีการแก้ไขร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ กต. ใช้ดุลยพินิจในการเจรจาและดําเนินการแก้ไขโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวนของไทย (reservation) ด้วย หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีถ้อยคําที่อาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทยโดยรวมในสาระสําคัญ 
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  สาระสําคัญของร่างเอกสารฯ และร่างปฏิญาฯ มีดังน้ี 
  1. ร่างเอกสารสุดท้ายฯ เน้นให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ NAM กฎบัตร
สหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน การปลดปล่อยอาณานิคม การงดเว้นการใช้กําลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการระงับ
ข้อพิพาทโดยสันติวิธี เป็นต้น เพ่ือยับย้ังความพยายามในการช้ีนําหรือครอบงําของประเทศพัฒนาแล้ว และมุ่งเน้นการ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศกําลังพัฒนา โดยพยายามสร้างสมดุลระหว่างประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแล้วใน
ทุกมิติ และให้กลุ่ม NAM มีบทบาทในการปฏิรูปสหประชาชาติ 
  ร่างเอกสารแบ่งเป็น 3 บท คือ (1) ประเด็นระหว่างประเทศ (2) ประเด็นการเมืองภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค และ (3) ประเด็นด้านการพัฒนา สังคม และสิทธิมนุษยชน 
  2. ร่างปฏิญากรุงบากู เน้นยํ้าถึงหลักการต่าง ๆ ที่กลุ่ม NAM ให้ความสําคัญ เช่น การเคารพใน
อํานาจอธิปไตย สิทธิการกําหนดใจตนเองของประชาชน (Self-Determination คือ สิทธิของประชาชนในการกําหนด
สถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของตนเอง มักใช้กับกรณีการเลือกที่จะปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย) 
การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเว้นจากการคุกคามและใช้กําลัง การพัฒนาที่ย่ังยืน การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร่างปฏิญญากรุงบากูยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับถ้อยคําและหากประเทศสมาชิกตก
ลงได้ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ รับรองต่อไป ในส่วนของไทย คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
แจ้งว่า หลักการของเอกสารดังกล่าวไม่ขัดกับท่าทีและผลประโยชน์ของไทย จึงสามารถยอมรับเอกสารดังกล่าวได้ 
   

แต่งต้ัง 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ัง นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง            
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายมานัส ฉ่ัวสวัสด์ิ รองอธิบดีกรม
ที่ ดิน ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นางเกศินี                
วิฑูรชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง) ในคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แทน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ลาออกจากตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 
2561 เป็นต้นไป  
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28. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายกรีพงศ์ เทียมเศวต เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาศิลปะการแสดงในคณะกรรมการ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย แทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ 
เป็นผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ตามมติคณะกรรมการ สสวท.               
ครั้งที่ 515/3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561) ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่กําหนดในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
และให้ ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  

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


