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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม 

งบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  

   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ให้การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลโดยตรงและที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของส่วนราชการดังต่อไปน้ี กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   
       1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   
       1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ   
      1.3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไม่มีกฎหมายอ่ืนกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ   
      1.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่กระทรวงการคลังเสนอโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
   2. กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีที่มีกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์  หรือประกาศที่เก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงินประเภทอ่ืน ๆ   ที่ใช้บังคับก่อนวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 10 ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 

และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานอื่น 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน (ร่างอัตราและ
หลักเกณฑ์) เพ่ือให้ กค. ดําเนินการแจ้งเวียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรัฐวิสาหกิจเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
โดยให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามร่างอัตราและหลักเกณฑ์ฯ 
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  2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมของ
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2556 ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ปัจจุบันกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย  
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งมี วัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนการได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
(2) เบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนการเข้าร่วมและการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและ (3) โบนัสในฐานะกรรมการซึ่งเป็นการตอบแทนการทําหน้าที่เป็นกรรมการ 
(หลักเกณฑ์การจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการ ให้รัฐวิสาหกิจไปถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง) อย่างไรก็ดี การใช้อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวปรากฏข้อจํากัดบางประการ
จนเป็นเหตุให้มีข้อหารือจากรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น การบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรีกับบริษัทลูกของ
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมบทบาทในการจัดทํา
บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ และตามนโยบายของรัฐบาล หรือดําเนินกิจการในอุตสาหกรรมที่สภาพการ
แข่งขันมีความเปลี่ยนแปลงและความเข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ 
จึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของกรรมการรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลกิจการเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งอัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันยังไม่สามารถดึงดูดบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถจากภาคเอกชนได้ ดังน้ัน กค. (สคร.) จึงได้ดําเนินการจัดทําข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น ให้ชัดเจนและสอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์ฯ ตามท่ี กค. (สคร.) เสนอ 
  2. ร่างอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าว (ตามข้อ 1) ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง (รัฐวิสาหกิจ
ภายใต้ การกํากับดูแลของ กค. และกระทรวงเจ้าสังกัดโดยตรง ทั้งที่ได้เคยรับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในอดีตหรือที่จัดต้ังขึ้นก่อนหรือหลังอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่มีผลใช้บังคับ) และให้มีผลใช้
บังคับในเดือนถัดไปหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ รวมทั้งให้ กค. กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภท
บริษัทให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ีตามสิทธิของผู้ถือหุ้น     
   รายช่ือรัฐวิสาหกิจที่แบ่งกลุ่มสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กลุ่ม 1  
รัฐวสิาหกจิที ่
จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

กลุ่ม 2  
รัฐวสิาหกจิ 
ประเภท 

สถาบนัการเงนิ 

กลุ่ม 3 รฐัวสิาหกจิ
ขนาดใหญ ่

กลุ่ม 4 รฐัวสิาหกจิ 
ขนาดกลาง 

กลุ่ม 5  
รัฐวสิาหกจิ 
ขนาดเลก็ 

4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย  
จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)** 

องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ** 

องค์การ 
สะพานปลา 

6  บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

องค์การตลาดเพือ่
เกษตรกร 

สถาบันการบิน 
พลเรือน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 12 ขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพื่อดําเนิน 

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิก 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหน้ีและไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
โดยชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2562) จํานวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.)  
ที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลด
ดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดภาระ
ดอกเบ้ีย และลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพ่ือให้สมาชิก 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนําเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟ้ืนฟูประกอบ
อาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน  โดยชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลา 1 ปี 
(ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จํานวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือดําเนินการในส่วนที่ได้
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูลหน้ีร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพ่ือ
การเกษตร  และความซ้ําซ้อนกับโครงการของภาครัฐที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจําเป็นต้อง
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อน สําหรับส่วนที่เหลือขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว  ทั้งน้ี  กระทรวงการคลัง  
กระทรวงพาณิชย์  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง 
  2. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมาย 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหน้ี  และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมจากโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะ 
ที่เป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรุปได้ ดังน้ี  
 

หัวขอ้ โครงการลดดอกเบีย้เงนิกู ้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

(คณะรัฐมนตรีมมีติ 31 กรกฎาคม 2561) 

โครงการลดดอกเบีย้เงนิกู้ให้เกษตรกร
สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

เสนอในครัง้นี ้
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรรายย่อย  ซ่ึงเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รับสิทธ์ิลด
ดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ท่ีไม่เกิน 300,000 
บาท 

ส ม า ชิ ก ส ห ก รณ์ / ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร  
ท่ี มี ห นี้ เ งิ น กู้ ใ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ
การเกษตรต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่
เกิน   300,000บาทแรก  จํ านวน 
428,647 ราย 

อัตราชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ รวมร้อยละ 3 แบ่งเป็น 
- รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
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หัวขอ้ โครงการลดดอกเบีย้เงนิกู ้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

(คณะรัฐมนตรีมมีติ 31 กรกฎาคม 2561) 

โครงการลดดอกเบีย้เงนิกู้ให้เกษตรกร
สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

เสนอในครัง้นี ้
งบประมาณ 16,305 ล้านบาท 1,232.60 ล้านบาท 

กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดําเนินการปรับ
แผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา
ดําเนินการในส่วนท่ีได้รับการตรวจสอบ
แล้ว สําหรับส่วนท่ีเหลือจะขอรับจัดสรร
งบประมาณประจําปีต่อไป 
 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 18 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน 

ของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้ง
ข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้า
ระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน  
สมัยที่ 9 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุม 
รัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 
14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 และเห็นชอบต่อท่าทีของไทยสําหรับใช้
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 และ
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 9 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทย
ดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
                  สาระสําคัญของเรื่อง 

          1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14           
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 9 รวม
ทั้ งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 2) ประธานใน
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 4) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 5) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6) ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 7) ผู้แทนศูนย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8) ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน

12 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพ่ือดําเนิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ต่างประเทศ 18 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยท่ี 14 การประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมี
ล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยท่ี 9 และการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน สมัยท่ี 9

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                         เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
 
  วันน้ี (24 เมษายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม 
    งบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวนต้องเป็นไป 
    ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
    และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชน
    มีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตาม
    มาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูล 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งต้ังและการให้
    ออกจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
    เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ต้ังและวันเปิดทําการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่ง 
    พระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และ 
    ศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. (กําหนดวันเปิดทําการต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562)  
  8.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตาม 
    มาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง  
    กิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
    โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
    ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  10.  เรื่อง  ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ีย
    ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย  
    คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 
  11.  เรื่อง   มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอัน 
    เน่ืองมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล  
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  12.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการ
    ลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  13.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ
  14.  เรื่อง   ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือก่อสร้าง 
    ถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  สําหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 
    4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)  ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง 
   15.  เรื่อง   ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
 

ต่างประเทศ 
 
  16.   เรื่อง   การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ 
    ของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ 
    ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional in International 
    Law) ประจําปี 2562  
  17.  เรื่อง   รายช่ือประเทศคู่เจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความ
    ตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะ
    ผู้แทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการ
    เว้นการเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต 
  18.  เรื่อง   การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
    ของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
    รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมี 
    อันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง 
    ประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่
    ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 
  19.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเร่ือง
    อนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม  
  20.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 16  
  21.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟระหว่าง 
    หนองคาย – เวียงจันทน์ 
 

แต่งต้ัง 
 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  24.  เรื่อง  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตในภาครัฐ  

 25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม 
   องค์การมหาชน 
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  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
    ชีววิทยาศาสตร์  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญติั  
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ให้การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลโดยตรงและที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของส่วนราชการดังต่อไปน้ี กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   
    1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   
    1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ   
   1.3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไม่มีกฎหมายอ่ืนกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ   
   1.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่กระทรวงการคลังเสนอโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
   2. กําหนดบทเฉพาะกาลกรณีที่มีกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์  หรือประกาศท่ีเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงินประเภทอ่ืน ๆ ที่ใช้บังคับก่อนวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี ให้มีผล
ใช้บังคับจนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
แก้ไขร่างมาตรา 6 (3) เป็น “ให้องค์การสวนสัตว์กู้ยืมเงิน ซึ่งถ้าเป็นจํานวนเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน” ตามมติที่ประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้จัดต้ังองค์การสวนสัตว์ เรียกโดยย่อว่า “อสส.” มีวัตถุประสงค์ในการจัดดําเนินการ 
ส่งเสริม รวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ การศึกษา การวิจัย และอํานวยบริการแก่ประชาชน
ในระดับมาตรฐานสากล มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และสามารถกู้ยืมเงิน              
ซึ่งถ้าเป็นจํานวนเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน (ตามมติสรุปผลการ
ประชุมของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) เห็นว่า ควรให้แก้ไขเป็น “ให้ อสส. กู้ยืมเงิน ซึ่งถ้าเป็นจํานวนเงินเกินกว่า 
50 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน”)   
   2. กําหนดให้ อสส. มีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนตามความเหมาะสมและ
จะต้ังสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้ และใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “THE ZOOLOGICAL 
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PARK ORGANIZATION” เรียกโดยย่อว่า “ZPO” และจะให้มีตราเคร่ืองหมายของ อสส. ตามที่คณะกรรมการ
กําหนดก็ได้   
   3. กําหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน เป็นผู้บริหารกิจการองค์การและให้ผู้อํานวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
  4. กําหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กําหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับประธานกรรมการ 
กรรมการ และผู้อํานวยการ โดยประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อํานวยการและพนักงาน อาจได้รับเงินบําเหน็จ หรือ
เงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
  5. กําหนดให้รายได้ที่ได้รับในปีหน่ึง ๆ ให้นําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินลงทุนหรือเงินร่วมทุนเพ่ือ
กิจการของ อสส. และเงินสมทบกองทุนสําหรับจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ เงินบําเหน็จและรางวัล ในกรณี
มีกําไรเบ้ืองต้น แก่กรรมการและพนักงาน เงินสะสมไว้เป็นเงินสํารอง ตลอดจนเงินทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้ของรัฐ แต่ถ้ารายได้มีจํานวนไม่พอสําหรับรายจ่ายและ อสส.           
ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่ อสส. เท่าจํานวนที่จําเป็น (ในประเด็นน้ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) ช้ีแจงว่า รายได้ที่ อสส. ได้รับจากการดําเนินกิจการให้ตกเป็นของ อสส. สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ น้ัน เป็น
หลักการเดียวกันกับพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 จึงเห็นชอบด้วย)  
  6. กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างของ อสส. ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ 
พ.ศ. 2497 ที่มีอยู่ก่อนวันที่จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ขึ้นใหม่ ให้ผู้น้ันเป็นพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การต่อไป และผู้ใดดํารงตําแหน่งขั้น หรือระดับใดตามที่ระบุไว้ก่อนวันที่จะมีการประกาศใช้            
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ขึ้นใหม่ ให้ผู้น้ันดํารงตําแหน่ง ขั้น หรือระดับน้ันต่อไป   
   7. กําหนดให้ถ่ายโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของสํานักงานพัฒนา         
พิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) ในส่วนของสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของ อสส. ทส.  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจก
ฉนวนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของรา่งพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวนต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1231 – 2560 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ลงวันที่ 
24 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                
เป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. )               
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน               
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและ              
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ใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ 
พ.ศ. 2553 โดยเพ่ิมสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยราชการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.  2490 เพ่ือให้พนักงานอัยการสามารถมีหรือใช้อาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่และอํานาจของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ              
พ.ศ. 2556 อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพื่อซ้ือสินค้าและ
บริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการ
ชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเ พ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า   
  1. โดยที่รัฐบาลได้กําหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และการนําส่ง
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ชําระเงินที่ใช้บัตรเดบิตของตนเอง            
ทุกประเภทท่ีออกในประเทศไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) หรือวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ในการซื้อสินค้าและบริการท่ีมีภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการท่ีมีภาษีสรรพสามิต) กับ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจํานวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจากราคาสินค้าและบริการได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแยกจํานวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการท่ีได้ชําระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 5 
โดยจะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ผ่านระบบพร้อมเพย์ อันเป็นการสนับสนุนการดําเนินตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e – Payment Master 
Plan) และนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการชําระเงินกลางของประเทศไทย โดยส่งเสริมการชําระเงินด้วย
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด ทั้งน้ี เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และ              
วันที่ 2 มกราคม 2562   
   2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 
2561 และวันที่ 2 มกราคม 2562 น้ัน จะทําให้มีการส่งเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด และ
เพ่ือบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ได้รับเงินชดเชย เน่ืองจากเงินชดเชยดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในบังคับต้อง               
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้
ได้รับเน่ืองจากการชําระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร
จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ 
เน่ืองจากได้สิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ประกอบกับจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ชําระเงิน
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ภายในปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับเงินชดเชยจะต้องรับทราบเก่ียวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวก่อนถึงกําหนดเวลา             
ในการย่ืนชําระภาษี  
  3. กค. ได้ดําเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยรายงานว่าการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการเป็นการส่งเสริมมาตรการของรัฐ ในการสนับสนุนการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้เงินสด            
ทําให้กรมสรรพากรมีข้อมูลการชําระเงินซื้อสินค้าและบริการ และข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์               
ในการจัดเก็บภาษี นอกจากน้ี ยังเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีของผู้ที่ได้รับเงินชดเชย แต่อย่างไรก็ตาม การยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวคาดว่าจะมีภาษีสูญเสียในปี 2563 ประมาณ 4 ล้านบาท  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้เงินชดเชยที่ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการชําระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือวิธีการ           
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน สําหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต้ังแต่              
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้มีการนําส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการซื้อสินค้าหรือรับ
บริการน้ันให้กรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ทั้งน้ี เงินชดเชยดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่เกินหน่ึงพันบาท  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งต้ังและการให้ออกจากตําแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ              
ในการแต่งต้ังและการให้ออกจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ               
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ           
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ กค. เร่งดําเนินการเสนอ
กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้
มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา   
  กค. รายงานว่า  
  1. ด้วยพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562            
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมาตรา 4 วรรคหน่ึง (4) บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน 
ซึ่งประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การจัด                
ประชารัฐสวัสดิการ และมาตรา 4 วรรคสาม บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม             
(4) และการให้พ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (3) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่า          
การกระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบมาตรา 28 วรรคหน่ึง บัญญัติให้การออก
ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติน้ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในเก้าสิบวันนับ            
แต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ (ครบกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันในวันที่ 1 มิถุนายน 2562)  
   2. กระทรวงการคลังได้ดําเนินการยกรา่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการ
แต่งต้ังและการให้ออกจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ           
ฐานรากและสังคม พ.ศ. …. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 28 วรรคหน่ึงของพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562  
จึงได้เสนอร่างระเบียบฯ มาเพ่ือดําเนินการ  
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  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดบทนิยาม “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง และ “ประธานกรรมการ” หมายความว่าประธานกรรมการในคณะกรรมการ           
ประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม   
   2. กําหนดให้สํานักงานจัดทําประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านอ่ืนอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การจัดประชารัฐสวัสดิการ เพ่ือเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งทําการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยประกาศรับสมัครดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันและเวลาทําการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร   
   3. กําหนดให้เมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว ให้สํานักงานดําเนินการรวบรวม
รายช่ือและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร รวมทั้งเสนอรายช่ือผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  4. กําหนดให้ประธานกรรมการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  
  5. กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และจําเป็นต้องแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบน้ีโดยอนุโลม  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ต้ังและวันเปิดทําการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่ง            
มีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. (กําหนดวันเปิดทําการต้ังแต่          
วันที่ 1 สิงหาคม 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ต้ังและวันเปิดทําการศาลแพ่ง 
ตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. 
(กําหนดวันเปิดทําการต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้มีศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชัน ต้ังอยู่ ณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ให้มี 
ศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง ต้ังอยู่ ณ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ให้มีศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญา
มีนบุรี ต้ังอยู่ ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยให้ศาลทั้ง 6 ศาล เปิดทําการต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
8.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเท่ียว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เปน็การชั่วคราว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  เป็นการยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ การยกเว้น และ
การเปล่ียนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 สําหรับกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่



 

 

 

9 

ต่อเน่ืองกับกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2562  
 
9. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเก่ียวเนื่องที่จําเป็น
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนนิกิจการเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะตามมาตรา 7 (3) 
แห่งพระราชบญัญัติการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน เรื่อง กิจการเก่ียวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงการสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
  กําหนดกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตุประสงค์ของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนําไปถือปฏิบัติในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ดังน้ี 
  1. ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการ
เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะของท่าอากาศยานตามมาตรา 7 (3) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี 2562 
   1.1 ครัวการบิน (Catering Services) 
   1.2 คลังสินค้า 
   1.3 ระบบให้บริการเช้ือเพลิงอากาศยานอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการซ่อมบํารุง 
   1.4 อุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการซ่อมบํารุง 
   1.5 การบริการขนส่งสัมภาระที่เกิดการตกค้างระหว่างเดินทาง 
   1.6 การให้บรกิารด้านผู้โดยสาร (Passenger Handling Services) 
   1.7 การให้บรกิารรักษาความปลอดภัย 
   1.8 การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลและบอกทิศทางแก่
ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน 
   1.9 การให้บรกิารล้างเครื่องบินด้วยระบบเคลื่อนที ่
   1.10 การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
   1.11 การก่อสร้างหรือการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้
สนามบิน 
   1.12 การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน 
  2. ให้กิจการบริการซ่องบํารุงอากาศยาน เป็นกิจการเก่ียวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะของการขนส่งทางอากาศตามมาตรา 7 (3) แห่ง 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
10. เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน (ร่างอัตราและ
หลักเกณฑ์) เพ่ือให้ กค. ดําเนินการแจ้งเวียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรัฐวิสาหกิจเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป โดยให้
รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามร่างอัตราและหลักเกณฑ์ฯ 
  2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการ
กํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ในส่วนของอัตรา
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ปัจจุบันกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี          
เ มื่ อ วั นที่  2  กรกฎาคม  2 556  โ ดยมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บค่ า ตอบแทน ใน  3  ส่ วน ด้ ว ย กัน  ซึ่ ง ป ร ะกอบ ด้ วย  
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนการได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ (2) เบ้ียประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนการเข้าร่วมและการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ (3) โบนัสในฐานะกรรมการซึ่งเป็นการตอบแทนการทําหน้าที่เป็นกรรมการ (หลักเกณฑ์การจัดสรร
โบนัสให้กับกรรมการ ให้รัฐวิสาหกิจไปถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง) อย่างไรก็ดี การใช้
อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวปรากฏข้อจํากัดบางประการจนเป็นเหตุให้มีข้อหารือจาก
รัฐวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น การบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรีกับบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบัน
มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ และ            
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือดําเนินกิจการในอุตสาหกรรมที่สภาพการแข่งขันมีความเปลี่ยนแปลงและความเข้มข้น
มากข้ึน รวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ จึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลกิจการเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด ซ่ึงอัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันยังไม่สามารถดึงดูดบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถจากภาคเอกชนได้ ดังน้ัน กค. (สคร.)             
จึงได้ดําเนินการจัดทําข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์ฯ ตามที่ กค. (สคร.) เสนอ 
  2. ร่างอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าว (ตามข้อ 1) ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง (รัฐวิสาหกิจภายใต้           
การกํากับดูแลของ กค. และกระทรวงเจ้าสังกัดโดยตรง ทั้งที่ได้เคยรับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในอดีต
หรือที่จัดต้ังขึ้นก่อนหรือหลังอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่มีผลใช้บังคับ) และให้มีผลใช้บังคับในเดือนถัดไปหลังจาก
วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ รวมทั้งให้ กค. กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ี
ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น 
   2.1 รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่แบ่งกลุ่มสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
กรรมการ 
 

 กลุ่ม 1  
รัฐวิสาหกิจที ่
จดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กลุ่ม 2  
รัฐวิสาหกิจ 
ประเภท 

สถาบนัการเงิน 

กลุ่ม 3 รัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ ่

กลุ่ม 4 
รัฐวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง 

กลุ่ม 5  
รัฐวิสาหกิจ 
ขนาดเล็ก 

1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

สํานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล 

บริษัท  
อู่กรุงเทพ กํากัด
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2 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

การไฟฟ้านครหลวง การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

องค์การสวนสัตว์ 

3 บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)** 

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

บริษัท ขนส่ง 
จํากัด

องค์การจัดการนํ้า
เสีย 

4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศ
ไทย 

บริษัท ทีโอท ีจํากัด 
(มหาชน)** 

องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ** 

องค์การสะพานปลา 

5 บริษัท อสมท จํากัด มหาชน ธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและนําเข้า 
แห่งประเทศไทย

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)**

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

องค์การตลาด 

6  บรรษัทประกัน
สินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาด
ย่อม 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร 

สถาบันการบิน 
พลเรือน 

7  บรรษัทตลาดรอง
สินเช่ือที่อยู่อาศัย 

การประปานคร
หลวง 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

โรงพิมพ์ตํารวจ 
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

8  ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย*

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย**

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

9   องค์การเภสัชกรรม องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้

โรงงานไพ่  
กรมสรรพสามิต 

10   การเคหะแห่งชาติ สํานักงาน 
ธนานุเคราะห์  
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 

บริษัท สหโรงแรม
ไทยและ 
การท่องเที่ยว จํากัด* 

11   การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน 
แห่งปรเทศไทย 

องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต 

บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ธนาคาร
อิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
จํากัด*

12   การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

 

13   การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย

องค์การ
คลังสินค้า 
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14   การยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ 
จํากัด*

 

15   บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย 
จํากัด

  

16   บริษัท ไปรษณย์ี
ไทย จํากัด

  

17   การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

  

18   การยาง 
แห่งประเทศไทย*

  

*รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ปรากฏชื่อในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด บริษัท
บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด การยางแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
**บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)              การรถไฟ
แห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจท่ีต้องฟ้ืนฟูกิจการหรือ            อยู่ในแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจ (27 กุมภาพันธ์ 2562) 
   2.2 การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการฯ 
2.2.1 อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ค่าตอบแทนรายเดือนฯ ไม่เกิน (บาท/เดือน) 
1. รฐัวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. รฐัวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน 10,000 
3. รฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 10,000 
4. รฐัวิสาหกิจขนาดกลาง 8,000 
5. รฐัวิสาหกิจขนาดเล็ก 6,000 
2.2.2 ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่งเพ่ือเป็นการตอบแทนการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจ่ายให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา 2 
เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ
   2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการฯ 
2.3.1 อัตราค่าเบี้ยประชุม 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เบี้ยประชุมกรรมการฯ ไม่เกิน (บาท/เดือน) 
1. รฐัวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. รฐัวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน 20,000 
3. รฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 20,000 
4. รฐัวิสาหกิจขนาดกลาง 16,000 
5. รฐัวิสาหกิจขนาดเล็ก 12,000 
2.3.2 ให้รฐัวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานในท่ีประชุมในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของเบ้ียประชุมกรรมการ
2.3.3 กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐสาหกิจจ่ายเฉพาะเบ้ียประชุมให้กับกรรมการ
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รัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนที่เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่ากัน ในอัตรา 0.5 เท่าของเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
2.3.4 กรณีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่
ละคณะเป็นรายคร้ัง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบ้ียประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อ
เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 
2.3.5 กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืนฯ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุม
ให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่ากัน รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี ได้กําหนดอัตราหรือ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นอย่างอ่ืน
2.3.6 หากกรรมการอ่ืนนั้นเป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ และการประชุมน้ันในทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจถือได้ว่าเป็น
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรน้ัน บุคลากรน้ันไม่ได้รับเบ้ียประชุมเน่ืองจากเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที ่
   2.4 กรณีที่รัฐวิสาหกิจประสบปัญหาและต้องอยู่ในแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 
ตามมติ คนร. หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ 2.2 และ 2.3 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบ้ีย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจเดือนละไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน และในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่
เกิน 2 ครั้งต่อเดือน เมื่อ คนร. หรือคณะรัฐมนตรี หรือ คนร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  
มี ม ติ ใ ห้ รั ฐ วิ ส าห กิ จ พ้นจากแผนการแ ก้ ไ ข ปัญหารั ฐ วิ ส าหกิ จ แล้ ว ใ ห้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ่ า ยค่ า ตอบแทน 
ร าย เ ดื อนและ เ บ้ี ยประ ชุมกร รมกา รตามหลั ก เ กณ ฑ์ ในข้ อ  2 . 2  และ  2 . 3  ใ น เ ดื อนถั ด ไปนั บจ าก 
วันที่ได้มีมติ 
   2.5 กรณีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนี้ 
   2.6 กรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายหรือจัดต้ังเป็นบริษัทซึ่ง 
กค. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ให้ กค. กําหนดกลุ่มให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้   
   2.7 หากรัฐ วิสาหกิจแห่ งใดจะไ ม่ ถือปฏิบั ติตามหลัก เกณฑ์นี้หรือจะเปลี่ ยน                
กลุ่มรัฐวิสาหกิจจากที่กําหนดไว้ จะต้องขอความเห็นชอบจาก กค. หรือต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยน
กลุ่มรัฐวิสาหกิจตามที่ กค. กําหนด แล้วแต่กรณี ก่อนดําเนินการตามกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจหรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องต่อไป 
   2.8 อัตราข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณากําหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนราย
เดือนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและ
ความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ ขอให้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร ทั้งน้ี            
การพิจารณากําหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์นี้จะไม่มีผลใช้
บังคับจนกว่าจะได้ดําเนินการที่จําเป็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 
   2.9 กรณีมีปัญหาการตีความการใช้บังคับอัตราและหลักเกณฑ์น้ีให้รัฐวิสาหกิจเสนอเรื่อง
มายัง กค. เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด  
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11. เรื่อง  มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยใน
จังหวัดสตูล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐนําหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับ
ผลกระทบอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูลไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับมาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้  และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย (มท.) นํามาตรการน้ีไปใช้บังคับในการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยอนุโลม
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) มีมติในการประชุม กวพ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์  2560 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2560) น้ัน  ต่อมา  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ขอให้พิจารณาความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
เพ่ิมเติม  โดยเฉพาะจังหวัดสตูล ที่มีการประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัยและได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมอันเป็นเหตุทําให้งานตามสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง และเป็นเหตุทําให้
ผู้ประกอบการส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน ดังน้ัน  จังหวัดสูตลจึงเข้าเง่ือนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวข้างต้นด้วย แต่ไม่ได้ถูกระบุให้เป็นจังหวัดที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางอ้อมจากมาตรการดังกล่าว  
  2. ในการประชุม กวพ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กวพ. ได้พิจารณาแนว
ทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ข้างต้นแล้ว มีมติเห็น
ควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ดังน้ี  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้มีสิทธ์ิได้รับความ
ช่วยเหลือ 

 เป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล  
 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสร้างเท่าน้ัน 
 ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างต้องเป็นผู้รับจ้าง
ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดย
บังคับใช้กับ (1) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามกับทางราชการก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
หรือ (2) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวด  
สุดท้ายหรือ (3) สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดอุทกภัย (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ภุมภาพันธ์ 
2560)

แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธ์ิได้รับ
ความช่วยเหลือออกไปอีก จํานวน 70 วัน 

แนวปฏิบัติ  กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการล่วงเลยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาและได้
ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้อง
รับผิดชอบในส่วนของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับการช่วยเหลือฯ แต่จะได้รับการลด
หรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการน้ีเท่าน้ัน 
  กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญา  ให้ขยายระยะเวลาโดย  
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นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม 
  ผู้ประกอบการจะต้องย่ืนคําร้องขอรับความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน  
60 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  กรณีคู่สัญญาใดเห็นว่า  การได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วยังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้  หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรที่จะได้รับการ
ขยายระยะเวลา  ก็ให้เสนอต่อ กวพ. เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
  กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่รับความช่วยเหลือฯ มีการจ้างเอกชนควบคุมงานค่าจ้างควบคุม
งาน และหรือค่าจ้างที่ปรึกษา  ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าจ้างควบคุมงานและหรือค่าจ้าง
ที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป  เน่ืองจากผู้รับจ้างได้รับประโยชน์จากการได้รับ
การขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้ว   
 กรณีที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  หากการขยายระยะเวลาออกไป
มีผลทําให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง
แล้วแต่กรณี 
 ให้ กวพ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มีอํานาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว 
  เพ่ือความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว  เห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและมีมติให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  มอบหมายให้ มท. นํามาตรการนี้ไปใช้บังคับกับ อปท. โดยอนุโลม 

 
12. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพื่อดําเนนิโครงการลดดอกเบ้ียเงนิกู้ให้
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี
ภาระหน้ีและไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อย
ละ 3 ต่อปี  ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) จํานวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 
บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลดดอกเบ้ีย
เงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหน้ี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดภาระดอกเบ้ียและ         
ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนําเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟ้ืนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมี
เงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน  โดยชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จํานวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือดําเนินการในส่วนที่ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูล
หน้ีร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร  และความซ้ําซ้อนกับโครงการของภาครัฐ
ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจําเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อน สําหรับส่วนที่เหลือขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ี
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว  ทั้งน้ี  กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย์  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง 
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  2. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหน้ีและไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งเป็นการขยาย
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมจากโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะท่ีเป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สรุปได้ ดังน้ี  
 

หัวข้อ โครงการลดดอกเบ้ียเงนิกู้ 
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

(คณะรัฐมนตรีมีมติ 31 กรกฎาคม 2561) 

โครงการลดดอกเบ้ียเงนิกู้ให้
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/์ 

กลุ่มเกษตรกร 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

เสนอในคร้ังนี ้
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรรายย่อย  ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รับสิทธ์ิ
ลดดอกเ บ้ีย เ งิน กู้ เฉพาะต้นเ งิน กู้ที่ ไม่ เ กิน 
300,000 บาท 

สมา ชิกสหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร  
ที่มีห น้ี เ งิน กู้ ใน วัตถุประสงค์ เ พ่ือ
การเกษตรต้นเงินกู้ขอรับการชดเชย
ไม่เกิน  300,000บาทแรก จํานวน 
428,647 ราย 

อัตราชดเชยดอกเบี้ ย
เงินกู้ 

รวมร้อยละ 3 แบ่งเป็น 
- รัฐชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รับภาระดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 0.5 ต่อปี

รัฐชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

งบประมาณ 16,305 ล้านบาท 1,232.60 ล้านบาท 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดําเนินการ
ปรับแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มาดําเนินการในส่วนที่ ไ ด้รับการ
ตรวจสอบแล้ว สําหรับส่วนที่เหลือจะ
ขอรับจัดสรรงบประมาณประจําปี
ต่อไป 

 
13. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาล์มในประเทศ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใช้นํ้ามันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน 525 ล้านบาท  ออกไป
จากเดิม  สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า  คณะมนตรีมีมติ (20 พฤศจิกายน 2561 และ 4 ธันวาคม 2561) อนุมัติ
การใช้งบประมาณ  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 525 ล้านบาท  สําหรับการ
ดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศโดยการนํานํ้ามันปาล์มดิบไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ  ซ่ึงมาตรการดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 -  
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พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะรับมอบน้ํามันปาล์มดิบจากผู้ทําสัญญาซื้อ
ขายน้ํามันปาล์มดิบและชําระเงินค่าน้ํามันปาล์มดิบแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 และมีขั้นตอนการ
ขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ํามันปาล์มดิบ 160,000  ตัน เป็นเชื้อเพลิง
กับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ากับสํานักงบประมาณในวงเงิน 525 ล้านบาท  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 
ดังน้ัน กระทรวงพาณิชย์จึงเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการใช้นํ้ามันปาล์มดิบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 56 ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง เงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งน้ีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว 
 
14. เรื่อง  ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ  สําหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)  ทางหลวงหมายเลข 4 
สายชุมพร – ระนอง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550  เพ่ือ
ก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  สําหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) 
ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.)  (กรมทางหลวง) เสนอ  ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)  
รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการแล้วด้วยแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)  ทางหลวงหมายเลข 4 
สายชุมพร – ระนอง เป็นการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพ่ือรองรับและส่งเสริมการค้าและ              
การท่องเท่ียวในพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง ซึ่งเป็น
โครงการส่วนหน่ึงในการสนับสนุนแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)             
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 มกราคม 2562) รับทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวและให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินโครงการในพ้ืนที่ ดังกล่าว  ซึ่งในส่วนของการขยายถนนเส้นดังกล่าวมีระยะทางรวมทั้งสิ้น  
102.52 กิโลเมตร  แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ตอน  โดยดําเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว 3 ตอน  ระยะทาง 
52.32 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 ตอน ระยะทาง 50.20 กิโลเมตร  โดยมีถนนช่วงหนึ่งตัดผ่านพื้นที่
อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี  จังหวัดระนอง  ระยะทางประมาณ  2.47  กิโลเมตร  ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึง
ต้องขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี (13 พฤศจิกายน 2550) เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกําหนดห้ามมิให้
ขยายช่องจราจรของถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 .  ที่ ผ่ านมากระทรวงคมนาคม            
(กรมทางหลวง) ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)   ของโครงการเร่งรัดขยายทาง
สายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร  (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ทั้งสาย  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553           
ซึ่งรวมถึงโครงการฯ ช่วงที่ตัดผ่านพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรีจังหวัดระนอง  ระยะทางประมาณ 2.47 
กิโลเมตร ในเรื่องน้ีด้วย  นอกจากน้ี  กระทรวงคมนาคมได้หารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เก่ียวกับการดําเนินโครงการน้ีแล้ว  โดยกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ  
โดยขอให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงาน EIA ของโครงการ  และดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้หารือกันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เช่น การปรับปรุงแนวเส้นทางช่วงที่ผ่านนํ้าตกปุญญบาล             
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรให้กรมทางหลวงปฏิบัติตาม
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มาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงาน EIA และตามมาตรการข้อเสนอแนะของการประชุมหารือเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  ทั้งน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ  โดยให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้ในรายงาน EIA  รวมทั้งรับข้อสังเกตเพ่ิมเติม
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (การสํารวจและศึกษาสัตว์ป่าใน
บริเวณใกล้กับแนวการก่อสร้างถนนดังกล่าว  เพ่ือการจัดทําเส้นทางเช่ือมสัตว์ป่าและกําแพงบังคับสัตว์ป่าที่เหมาะสม) 
ไปดําเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
15. เรื่อง  ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 และรับทราบการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพ้ืนที่อ่ืนที่เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดําเนินการ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงอุตสาหกรรม  ขอรายงานความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย            
ปี พ.ศ. 2561 – 2570 โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการดําเนินการภายใต้มาตรการฯ ประกอบด้วย 
   1.1 มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน มีการดําเนินการ ดังน้ี 
     1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ร่วมกับ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือให้สามารถต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่
ใกล้เคียงโรงงานเดิม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ขณะน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ได้พิจารณาร่างดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะนําร่างประกาศฯ 
ที่พิจารณาแล้วเสร็จเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
     3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ิมบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือแยกอุตสาหกรรม
ชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องแล้ว และจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
    4) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม เพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ใน
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมหรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการผังเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงผังเมืองรวมให้สอดคล้อง
กับมาตรการฯ โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่ด้านผังเมืองเป็นสําคัญ  
   1.2 มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ ในเขตพื้นที่นําร่อง 3 เขต ดังน้ี 
    1) เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดําเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 เกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 9,740 ล้านบาท ประกอบด้วย  
     (1) โครงการผลิตนํ้ายาล้างไต มูลค่าการลงทุน 2,240 ล้านบาท เปิดดําเนินการผลิตแล้ว 
โดยบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 
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     (2) โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพ มูลค่าการลงทุน 3,500 ล้านบาท เปิดดําเนินการผลิต 
Poly Lactic Acid (PLA) แล้ว ขนาดกําลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท โททาล จํากัด และ 
บริษัท คอร์เบียน พูแลค (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู่ที่นิคมเอเซีย จังหวัดระยอง 
     (3) โครงการ Palm Biocomplex มูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านบาท เริ่มต้น Phase 1 โดย
สร้างโรงหีบนํ้ามันและทําการผลิตเมทิลเอสเทอร์จากนํ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองเดินเคร่ืองจักร และมี
แผนจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการสกัดสารต้ังต้นใน Phase 1 ต่อยอดไปสู่ Phase 2 เช่น Specialties, 
Surfactants, วิตามิน E ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GGC และกลุ่ม
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ต้ังอยู่ที่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
    2) เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์และกําแพงเพชร) ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 
2560-2569 เกิดมูลค่าการลงทุนในโครงการ Biorefinery Complex จํานวน 41,000 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561-2564) ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งการลงทุนเป็น Phase 1 จะทําการผลิตเอทานอล โรงไฟฟ้า และปรับพ้ืนที่โครงการเพื่อ
รองรับการลงทุนใน Phase 2 ประกอบด้วย โครงการผลิต Poly Lactic Acid, Bio-succinic Acid (BSA) Bio -1,4-
Butanediol, Furfural และ Lactic Acid สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอร่างประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือดําเนินการ          
ขอใบอนุญาตจัดต้ังโรงงานต่อไป 
    3) เขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น) ขณะน้ีนักลงทุนได้ดําเนินการจัดซื้อที่ดินแล้ว
ร้อยละ 90 ซึ่งคาดว่าภาพในปี พ.ศ. 2564 จะมีมูลค่าการลงทุน 29,735  ล้านบาท 
   1 . 3 มาตรก า รก ระ ตุ้ น อุ ปส งค์  เ ป็ นกล ไกสํ า คั ญสํ า ห รั บ อุ ตส าหกร รม ชี วภาพ  โ ด ย 
ในระยะแรกจะเป็นการกระตุ้นตลาดภายใน สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้ และสร้างทักษะให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการตลาดภายในประเทศ และยังตอบสนองกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสีเขียวที่เริ่มเป็นกติกาสากล 
ซึ่งมีผลการดําเนินการสําคัญ ดังน้ี 
    1) กระทรวงการคลัง โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับกรมสรรพากร อยู่ระหว่างขั้นตอน
การนําเสนอมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก จาน/ชาม/ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ช้อน/ส้อม/มีดพลาสติก และหลอดกาแฟ ซึ่งจะกําหนดให้ผู้ใช้ที่เป็นนิติบุคคล สามารถนํารายจ่ายไปหักค่าลดหย่อนภาษีได้ 
ภายในระยะเวลา 3 รอบบัญชี 
    2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก รณรงค์/ให้
ความรู้และสร้างกระแสให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี 
      (1) กิจกรรม Bio-Corner ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี : Application of Innovative Biomaterials for Better Life” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 และจัด
แสดงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพ่ือสร้างการรับรู้ของผู้ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ภายในงาน Thailand 
Industry Expo 2018 
      (2) กิจกรรม Bio-Tourism ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ Bioplastic ในสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตลาดนํ้าตกกวางโจว อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบจาน/ช้อน/ส้อม ที่
ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ จํานวน 5,000 ชุด ให้นายอําเภอเพ่ือใช้ในงานต่อไป 
    3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง คือ ภาชนะและเคร่ืองใช้พลาสติกสลายตัวได้ เล่ม 1 : โพลิแลคติกแอซิด (PLA) และเช้ือเพลิงชีวมวล
แข็ง นอกจากน้ีมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือทบทวนมาตรฐานเดิม 1 รายการคือ มอก. 
17088-2555 ข้อกําหนดพลาสติกสลายตัวได้ และพิจารณาการจัดทําร่างมาตรฐานใหม่ 5 รายการ ได้แก่ ถุงหูหิ้วสลายตัวได้ 
ถุงกล้าเพาะชําสลายตัวได้ ฟิล์มคลุมดินสลายตัวได้สําหรับงานเกษตรกรรม อีพ๊อกซี่เรซิ่นชีวฐาน และวัสดุทดแทนไม้พลาสติก
ผสมชีวมวล 
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   1.4 มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio 
Excellence: CoBE) โดยให้สถาบันพลาสติก เป็นหน่วยงานกลาง ทําหน้าที่ประสานเช่ือมโยง เตรียมความพร้อม และบริหาร
งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยได้ดําเนินการภายใต้ภารกิจ
หลัก 4 ด้าน คือ 
    1) R & D สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม CoBE ได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
      (1) การประชุมหารือร่วม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สถาบนัพลาสติก และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เมื่อวันที ่27 กันยายน 2561             
เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายด้านงานวิจัยชีวภาพ ซึ่ง TCELS รับเป็นหน่วยงานดําเนินการด้านงานวิจัย Bio Pharmaceuticals 
เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายกับ CoBE  
      (2) การประชุมหารือร่วม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สถาบันพลาสติก และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายด้านงานวิจัย
ชีวภาพ และร่วมกันพิจารณาหัวข้องานวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ โดยเบ้ืองต้น สถาบันพลาสติกได้จัดทํา 
Facebook CoBE เพ่ือนําเสนอกิจกรรมด้านงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ และจะต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพผ่านเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล ยกระดับสู่ภาคอุตสาหกรรม 
      (3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติกลงพ้ืนที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพ่ือหารือเรื่องการพัฒนาเพ่ือยกระดับ Palm City ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการ
ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบปาล์มนํ้ามันตามโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเบ้ืองต้น 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะประสานกับสถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และ Industry Transformation Center (ITC) เพ่ือร่วมดําเนินการและสนับสนุนด้าน R&D ตามแนวทางพัฒนา 
Palm City ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นหน่วยงานเครือข่ายของ CoBE ในส่วนภูมิภาคต่อไป 
    2) Prototype/Scale up เช่ือมโยงงานวิจัย ให้คําปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถาน
ประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0 ผ่าน Industry Transformation Center (ITC) ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
      (1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
Bioplastic จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถุงซักผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง แก้ว/ ถาดอาหาร/ ช้อนและส้อม/ ถุงขยะ แบบย่อยสลายได้ 
      (2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก เพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมพลาสติกสู่พลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม โดยการให้คําปรึกษาแก่ SMEs จํานวน 52 กิจการ พัฒนา
กระบวนการผลิตพลาสติกจากเม็ดพลาสติกชีวภาพให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 
   3) Human Resource Development สร้างผู้ประกอบการด้าน Bio Industry สถาบันพลาสติก 
ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกสู่พลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม โดย
ฝึกอบรมบุคลากร จํานวน 163 ราย (18 ช่ัวโมง) ในหลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพลาสติกชีวภาพ ข้อจํากัด และการ
นําไปใช้ รวมถึงเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป การปรับต้ังเคร่ืองจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   4) Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันพลาสติก ร่วมกับ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทําโครงการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งจะทําให้เกิดศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงข้อมูลที่สําคัญในลักษณะ Bio Innovation Linkage สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ 
เทคโนโลยีการผลิต ผลงานวิจัย/หน่วยงานวิจัย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและวางระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านชีวภาพของ
ประเทศไทย โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จํานวน 15 ล้านบาท 
  2.  ผลการดําเนินงานขยายผลมาตรการฯ เชิงพ้ืนที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการขยายผล 
Bioeconomy ในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคท่ีมีศักยภาพของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังน้ี 
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    2.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ) 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการเชิงบูรณาการ ดังน้ี 
      1) กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยได้จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทําโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมในการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบ
เกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรม 
      2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลงพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2561 เพ่ือประชุมหารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/การศึกษา ในการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด
ให้เป็นคลัสเตอร์ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร เพ่ือยกระดับเป็น Bio Hub ตาม
นโยบายรัฐบาล และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด            
(กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นอกจากน้ีได้จัดประชุมหารือหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นระยะ เพ่ือให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ทั้งในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อาทิ ต้นแบบระบบควบคุมเกษตรอัจฉริยะหรือ Real Time Monitoring และแขนกล 
ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) การจัดทําโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์ของภาคเอกชนร่วมกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการของนักลงทุนและตอบสนองความต้องการของตลาดอินทรีย์ในระยะต่อไป 
      3) ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี ขณะน้ีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการ
แก้ไขปรับสีผังเมืองของพ้ืนที่โรงงาน ซึ่งต้ังอยู่ที่ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ และตําบลนาดี อําเภอนาเยีย จากพ้ืนที่สีเขียวเป็น
สีม่วงแล้ว ทําให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น อาหารทางการแพทย์ Organic Maltodextrin, 
Organic Sugar Syrup and Sweetener, Organic Modified Starch for Pharmaceuticals, Organic Amino Acid for 
animal feeds, Organic Soluble Fiber สารสกัดจากพืช ผัก และสมุนไพรอินทรีย์  ทั้งน้ี ในส่วนการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี ขนาดพ้ืนที่ 2,313 ไร่ 215 ตารางวา มูลค่าการลงทุน 2,990 ล้านบาท ในตําบลนากระแซง อําเภอ
เดชอุดม กําลังดําเนินการปรับผังเมืองจากพ้ืนที่สีเขียวเป็นสีม่วง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
      4) ภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ได้นําร่องการขับเคล่ือน
เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในพ้ืนที่ตามหลัก ตลาดนําการผลิต โดยมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเคมีอินทรีย์ 
(Organic Biochemicals) ระยะ 10 ปี ต้ังแต่ต้นนํ้า คือ การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ตามความต้องการของตลาด การ
ร่วมมือกับภาครัฐในการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร การตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบตามมาตรฐาน
ระดับสากล และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกที่รักสุขภาพและ
ต้องการอาหารปลอดภัย  
   2.2 ผลักดันโครงการลงทุนจัดต้ัง Bio Hub ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของประเทศเพ่ิมเติม ได้แก่ 
     1) จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์มาตรการฯ และประสานงานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือร่วมผลักดันโครงการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ EEC ของภาคเอกชน จํานวน 2 
โครงการ เพ่ือประกาศเขตส่งเสริมฯ โครงการลงทุนในพ้ืนที่และปรับสีของผังเมืองให้เหมาะสม ขณะนี้ภาคเอกชนได้ย่ืนรายงาน
การศึกษาต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว อยู่ระหว่างรอนําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ืออนุมัติต่อไป ประกอบด้วย  
      (1) โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิต้ี ขนาด 998 ไร่ มูลค่าการลงทุน 
12,500 ล้านบาท ต้ังอยู่ที่ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง โดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) มีแผนการลงทุน
ผลิตอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ที่เป็นอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ นอร์มอลพาราฟิน (Normal 
Paraffin) สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material: PCM) ไฮโดรเจน (H2 Generation) ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันปาล์ม
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ดิบ (CPO Preparation) ไบโอดีเซลและกลีเซอรีน (B100+Glycerin) สารโพรเพนไดออล (Propanediol Product) และ
ไตรอะซิติน (Triacetin Product) 
      (2) โครงการไบโอ ฮับ เอเซีย ขนาด 3,500 ไร่ มูลค่าการลงทุน 50,000 ล้านบาท  ต้ังอยู่ที่
ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม โดย บริษัท อิมเพรส เทคโนโลยี จํากัด มีแผนการลงทุนผลิต Bio Energy, Bio 
Refinery, Pharmaceutical & Cosmetics, Food & Feed for future, Social Enterprise and Tourism, R&D 
Innovation Center รวมถึงการพัฒนาระบบ BioMatlink ในการรวบรวมมันสําปะหลังจากเกษตรกร ผ่านศูนย์รวบรวมรับ
ซื้อ ตรวจสอบคุณภาพ แปรรูป เก็บสต๊อก และกระจายสินค้า  
    2) จังหวัดลพบุรี ภาคเอกชนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเสนอแผนการลงทุนโครงการลพบุรี ไบโอคอม
เพล็กซ์ ขนาด 2,500 ไร่ มูลค่าการลงทุน 32,000 ล้านบาท ต้ังอยู่ที่ตําบลหนองเมือง ตําบลดอนดึง อําเภอบ้านหมี่ โดย บริษัท 
อุตสาหกรรมน้ําตาลชาวไร่ จํากัด มีแผนการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงด้านการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรและพลังงานทดแทน ได้แก่ เอทานอลจากนํ้าอ้อย เช้ือเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ และ
สารเคมีชีวภาพ เช่น กรดแลกติก ยีสต์และเอนไซม์ต่าง ๆ  รวมถึงอุตสาหกรรมการจัดการเกษตรข้ันสูง เพ่ือลดต้นทุนให้กับ
เกษตรกรโดยสนับสนุนหลักการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farm)  
  3. การดําเนินงานในระยะต่อไป 
    1) กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 จะเร่งดําเนินการในแต่ละมาตรการฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 
    2) ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคที่มี
ศักยภาพของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการผลักดันโครงการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดต้ัง Bio Hub ใน
พ้ืนที่ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งจะทําให้เกิดรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) กลไกสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคต (New S-Curve) ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป  
    3) ผลักดันการขยายผลมาตรการฯ เชิงพ้ืนที่ ในโครงการลงทุน Bio Hub ตามความพร้อมของ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี และลพบุรี เพ่ิมเติม จากพ้ืนที่นําร่องเดิมในเขต EEC เขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง (นครสวรรค์และกําแพงเพชร) และเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น) เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคดําเนินการตามระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุน เพ่ือให้เกิดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  ปี พ.ศ. 2561-2570 ต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
16.  เรื่อง  การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือ
แลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United 
Nations Regional in International Law) ประจําปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่าง
ไทยกับสหประชาชาติ ปี 2560 สําหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของ
สหประชาชาติ (United Nations Regional Course  in International Law) ประจําปี 2562  ระหว่างวันที่ 18 
พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือ
แลกเปล่ียนดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวง
การต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง 
การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย โดยอนุมัติให้
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามใน
หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทยสําหรับการฝึกอบรมฯ ประจําปี 2562 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานกฎหมายสหประชาชาติได้ร่วมกันพิจารณายกร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ประจําปี 2562  
โดยมีสาระสําคัญเป็นการตอบรับฝ่ายสหประชาชาติ เพ่ือต่ออายุความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ที่มีผล
บังคับใช้เมื่อปี 2560 เพ่ือให้สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ที่ประเทศไทยได้ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 13 
ธันวาคม 2562  
  ภายหลังจากที่ได้ต่ออายุความตกลงฯ สหประชาชาติจะเริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
เปิดรับสมัคร และดําเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมและนัดหมายผู้บรรยาย ในส่วนของประเทศไทยกระทรวงการ
ต่างประเทศจะต้องเตรียมการด้านงบประมาณ สถานที่ และด้านโลจิสติกส์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป เพ่ือให้สามารถ
เตรียมการจัดการฝึกอบรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยกับสหประชาชาติจะแบ่งส่วนความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการฝึกอบรมข้างต้นด้วย  

ทั้งน้ี การคงความร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดการฝึกอบรมฯ นอกจากเป็นการสนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในสายงานด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศของไทยที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายกับนักกฎหมาย
ระหว่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
 
17.  เรื่อง  รายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแก้ไข
อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต 
  คณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบรายช่ือประเทศคู่เจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญา
หรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ และรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทน
รัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับต่างประเทศผ่าน
ช่องทางการทูต ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการค้า
การลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุนในต่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ป้องกันการหลีกเลี่ยนการเสียภาษีระหว่างประเทศทั้งสอง ตลอดจนมีการจัดสรรรายได้ภาษีระหว่างประเทศด้วยการ
กําหนดสิทธิการเก็บภาษีสําหรับเงินได้ประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยได้ดําเนินการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลง
เพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับต่างประเทศ และขณะน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว จํานวน 16 ฉบับ  
  โดยรายช่ือประเทศคู่เจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ รวม 8 ประเทศ โดยจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) 
ประเทศที่ขอเปิดการเจรจาใหม่ ซึ่งยังไม่เคยเปิดการเจรจามาก่อน ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐแทนซาเนีย 
และมัลดีฟส์ (2) กลุ่มประเทศที่อนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนมีผลใช้บังคับแล้ว แต่ต้องการ
เจรจาแก้ไขเพื่อปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนทั้งฉบับหรือบางส่วนให้เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  ได้แก่ สาธารณรัฐเซเชลส์ สหพันธรัฐรัสเซีย และโรมาเนีย และ (3) 
กลุ่มประเทศที่มีการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ร่างอนุสัญญาหรือ
ความตกลงฯ ยังไม่มีผลใช้บังคับ จึงทําให้ต้องมีการปรับปรุงร่างอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ที่ได้ลงนามย่อกํากับไว้
แล้ว ได้แก่ สาธารณรัฐลิทัวเนียและมองโกเลีย  
  ในส่วนของประเทศที่ขอเปิดการเจรจาใหม่แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่ก็ล้วนเป็นประเทศที่
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สําหรับกลุ่มประเทศท่ีได้เจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไป
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แล้วทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่ต้องการเจรจาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ใหม่
น้ัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากที่ทั้งสองฝ่ายต้องการปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติใหม่ที่
เป็นมาตรฐานสากลขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD) ซึ่งมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิก 
  สําหรับองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและการแต่งต้ังคณะผู้แทนฯ สําหรับการเจรจาจัดทํา
อนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ (เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนช่ือ
หน่วยงานจากนักเป็นกอง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2560 ) มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ ตําแหน่ง / จํานวน 
การเจรจาภายในประเทศ การเจรจาภายนอกต่างประเทศ 

อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร 
หรือที่ปรึกษาฯ กรมสรรพากร

หัวหน้าคณะ หัวหน้าคณะ 

ผู้อํานวยการกองวิชาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร หรือผู้แทน 

จํานวน 1 คน จํานวน 1 คน 

ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
กรมสรรพากร หรือผู้แทน 

จํานวน 1 คน จํานวน 1 คน 

เจ้าหน้าที่กองวิชาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร 

จํานวนไม่เกิน 4 คน จํานวนไม่เกิน 2 คน 

ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กค. จํานวน 1 คน จํานวน 1 คน 
ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

จํานวน 1 คน - 

ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กต. 

จํานวน 1 คน - 

 
18. เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
สําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่า
ด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่
ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 และเห็นชอบต่อท่าทีของไทยสําหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 9 ทั้งน้ี หาก
มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จน
สิ้นสุดการประชุม ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ  
                  สาระสําคัญของเร่ือง 
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          1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14           
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 9 รวมทั้งสิ้น 
21 คน ประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 2) ประธานในคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
บาเซลฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 4) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 5) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6) ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 7) ผู้แทนศูนย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8) ผู้แทนกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          2. ท่าทีของไทยสําหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 9 จะสนับสนุน           
การดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของทั้ง 3 อนุสัญญาฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจําเพาะของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะความ
จําเป็นที่จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลงท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ 

  
19. เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเร่ืองอนาคตของงาน : 
การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเร่ืองอนาคตของงาน : การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนามรับรองถ้อยแถลงดังกล่าว หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยแถลงข้างต้น ที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และเห็นชอบยกระดับถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเร่ืองอนาคต
ของงานฯ เพ่ือเสนอต่อผู้นําเพ่ือรับทราบ ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ 
  สาระสําคัญ  

ถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเร่ืองอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการ
เจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม มีสาระสําคัญ คือ การขับเคล่ือนการดําเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
รองรับประเด็นท้าทายอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งทางโครงสร้างประชากรและทางเทคโนโลยี โดยทําให้มั่นใจว่า
แรงงานและภาคธุรกิจจะมีขีดความสามารถในการปรับตัวตลอดจนมีการคุ้มครองเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของไตรภาคีและหุ้นส่วนทางสังคม และเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของรายงานของคณะกรรมการโลกว่าด้วยอนาคตของงานและวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 

ทั้งน้ี รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) จะต้องลงนามรับรองถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่า
ด้วยเร่ืองอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม ในที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียนสมัยพิเศษ (Special Session of ALMM) ว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562              
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
20. เรื่อง ร่างปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 16  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration)  โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาโดฮา หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างปฏิญญาโดฮาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

สาระสําคัญ 
ร่างปฏิญญาโดฮาเน้นยํ้าถึงความสําคัญของ “หุ้นส่วนที่กําลังก้าวหน้า”  (Partner in Progress)ของ

ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน ประกอบด้วยการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาโดฮา ยังได้กําหนดทิศทางความร่วมมือ โดย
ยึดมั่นต่อหลักการเดิมของ ACD ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือนําไปสู่การมีอุดมการณ์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิก พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือทั้ง 6 เสา และวิสัยทัศน์ของ ACD ให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ด้านการค้าในภูมิภาค  เพ่ิมการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นอกจากน้ี ร่างปฏิญญาโดฮายังให้ความสําคัญในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ การ
เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การ
สนับสนุนโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การส่งเสริมการค้าเสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในเอเชีย การจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาสําหรับประเทศสมาชิก ACD การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม การจัดต้ังคณะทํางานระดับสูงเพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการในการบรรลุเป้าหมายการจัดต้ังประชาคม
เอเชียภายในปี ค.ศ. 2030 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านนํ้าและอาหาร และการสนับสนุน การวิจัยด้านพลังงาน             
สีเขียวและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
21.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อ
เส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่ารัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า
ด้วยการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ ทั้งน้ี หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายสําหรับการลงนามดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ   ทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันจัดทํา ดังน้ี 
                   1. การเช่ือมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน และโครงการรถไฟระหว่างจีน – 
ลาว จะเป็นการสนับสนุนการเช่ือมโยงด้านระบบรางในภูมิภาค 
                   2. ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (standard gauge) ของโครงการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟระหว่าง
หนองคาย – เวียงจันทน์ จะใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน โดยจะมีการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งจะต้ังอยู่
ทางด้านท้ายนํ้าของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) และจะมีทางรถไฟทั้งขนาดทาง
มาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร 
                   3. พิธีการศุลกากรและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณชายแดนจะต้ังอยู่ทั้งในบริเวณชายแดนของฝั่ง
ไทยและฝั่งลาว โดยจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรบริเวณชายแดน 
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                   4. กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีนและโครงการ
รถไฟจีน – ลาว ไม่ตรงกัน จึงมีการแบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ 
                             4.1 ระยะที่ 1 จะพิจารณาให้มีการจัดต้ังสถานีท่าและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งในฝั่งไทย
และฝั่งลาว เพ่ือเช่ือมต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว มายังโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตรที่มีอยู่ของประเทศไทย 
                             4.2 ระยะที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ช่วงนครราชสีมา – 
หนองคาย จะเช่ือต่อกับสถานีดังกล่าวตาม 4.1 เพ่ือเช่ือมต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว และโครงการความร่วมมือด้าน
รถไฟระหว่างไทย – จีน 
                   5. ไทยและลาวจะดําเนินการตามกระบวนการภายในเพ่ือขอความเห็นชอบในการก่อสร้างเส้นทาง
เช่ือมต่อระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ ของแต่ละฝ่ายโดยเร็ว และจะพยายามให้การก่อสร้างโครงการเช่ือมต่อ
เส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ แล้วเสร็จในช่วงเวลาเดียวกับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง
ไทย – จีน ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย โดยฝ่ายจีนจะเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินโครงการเช่ือมต่อฯ ในงานที่เก่ียวข้อง
ตามท่ีไทยและลาวเห็นชอบและเป็นไปตามขั้นตอนภายในของประเทศตน 
                   6. อาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมประสานงานสามฝ่ายเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการดําเนินโครงการเช่ือต่อฯ 
                   7 โครงการเช่ือมต่อฯ จะไม่กระทบสิทธิของประเทศไทยและ สปป.ลาว เก่ียวกับเขตแดนของทั้งสอง
ประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
                   ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเข้าร่วมประชุม Belt and Road Forum for International 
Cooperation ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -27 เมษายน 2562 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และในระหว่าง
การประชุมดังกล่าวจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟระหว่าง
หนองคาย – เวียงจันทน์ โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสามฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 
  

แต่งต้ัง 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางรมณีย์             
ขัดเงางาม ทันตแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางต้องฤดี 
มากบุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป                
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอช่ือ นายชาติชาย สุทธิกลม เป็นบุคคลที่คณะรัฐมนตรีสรรหา 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ในภาครัฐ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร . เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) แทนผู้ที่ลาออก จํานวน 2 คน ดังน้ี 1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ 
ณ อยุธยา 2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้สํานักงาน ก.พ.ร. 
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนในคร้ังต่อไปให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง 
การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย)  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 3 คน ดังน้ี  
  1. นายนิวัฒน์ มนตรีวสุวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์  
  2. นางศันสนีย์ ไชยโรจน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์  
  3. นายสุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการ
แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) 
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