
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที่  กษ 0401.4/421                            วันที ่   4  กรกฎาคม  2562                           0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562                                           0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยฝั่งแดง 

จังหวัดอุบลราชธาน ี            
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 รายรวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาท โดยในส่วน
ของงบประมาณ ให้กรมชลประธานปรับแผนปฏิบัต ิงานและแผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและค่าชดเชยการสูญเสียการทําประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูเก็บเก่ียว จํานวน 13,933,122.50 บาท 
แบ่งเป็น 
       - ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ปี (ต้ังแต่ 
พ.ศ 2540 ถึง พ.ศ. 2560) จํานวน 9 ราย เน้ือที่ 163-2-23 ไร่ เป็นเงินไร่ละ 63,000 บาท รวมเป็นเงิน 
10,304,122.50 บาท 
       - ค่าชดเชยการสูญเสียการทําประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเก่ียว ตามหลักเกณฑ์      
วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556   
กรณีพ้ืนที่ทําการเพาะปลูกข้าว ไร่ละ 1,113 บาท มาคํานวณเน้ือที่ 163-2-23 ไร่ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 
2560) จํานวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 3,629,000.00 บาท 
   2. เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 
 
 

3. มอบหมาย... 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 7 การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                            เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 
 
  วันน้ี (2 กรกฎาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  1.  เรื่อง   ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  และขออนุมัติ
    ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  เพ่ือดําเนินการจ้าง
    ที่ปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการพัฒนา 
    ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพ่ือการเช่ือมโยงภูมิภาค  ช่วงกรุงเทพมหานคร –  
    หนองคาย  ระยะที่ 2  (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย)  
  2.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน 
    ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ  
  3.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2563  
    ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  4.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ 12 
    เดือน ปี 2561 
  5.  เรื่อง   ขออนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจาก 
    ราชการ เพ่ิมเติม 
  6.  เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ 
    บริการ พ.ศ. 2542 
  7.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยฝั่งแดง  
    จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ต่างประเทศ 
 
  8.   เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  เรื่อง การ 
    ต่อต้านการก่อการร้ายที่ 2462 (ค.ศ. 2019) 
  9.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
    ยานที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
    ลาว 
  10.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 
    ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การ 
    บํารุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน 
    แห่งที่ 2 
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แต่งต้ัง 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
    สิทธิสตรีและสทิธิเด็กในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิเด็ก  
  12.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง 
    การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)   
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  15.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิและขออนุมัติยกเว้นการดําเนินการตามข้อ 6 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
    ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  
    พ.ศ. 2552  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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เศรษฐกิจ - สงัคม 

1. เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน              
ข้ามปีงบประมาณ  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  เพื่อดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธา
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการ
พัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเช่ือมโยงภูมิภาค  ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย  ระยะท่ี 2                
(ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนินการ
จ้างที่ปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพ่ือการเช่ือมโยงภูมิภาค  ช่วง
กรุงเทพมหานคร – หนองคาย  ระยะท่ี 2  (ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) ระยะเวลาดําเนินการ 19 เดือน ในวงเงิน 
751,624,800 บาท  ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 112,743,700 บาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สําหรับส่วนที่เหลือจํานวน 
638,881,100 บาท อนุมัติให้ รฟท. ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป  
โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณประจําปีให้ รฟท. ตามข้ันตอนต่อไป 
  2. อนุมัติให้ รฟท. ได้รับการยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2552 (เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักเกณฑ์การก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการ
อ่ืนที่เก่ียวข้อง) สําหรับการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในคร้ังน้ี  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัดส่วนการได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินในปีแรก  ที่กําหนดไว้ว่าต้องได้รับการจัดสรรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็น
งบประมาณทั้งสิ้น  
  สําหรับงบประมาณที่จะนํามาใช้ดําเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ กค. ได้อนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีถงึวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 แล้ว  โดยให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ  เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป และให้ รฟท. ขอทําความตกลงใน
รายละเอียดกับ สงป. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทําสัญญาก่อหน้ีผูกพันตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของ สงป.  
 
2. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามนัย
มาตรา 64 และมาตรา 68 (3) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 สัญญา               
ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ตรวจพิจารณา และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ปรับปรุง              
ร่างสัญญาตามข้อสังเกตของ อส. แล้ว ดังน้ี 
   1. ร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการ
คลังสินค้าฯ) ครั้งที่ 2 ระหว่าง ทอท. กับบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จํากัด (WFS- PG CARGO Co., Ltd. : 
WFSPG) 
   2. ร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโครงการอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความสะดวก           
ด้านการซ่อมบํารุง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนฯ) ครั้งที่ 2 ระหว่าง ทอท. กับ           
บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จํากัด (Worldwide Flight Services Bangkok Air 
Ground Handling Co., Ltd. : BFS) 
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   3. ร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (โครงการครัวการบินฯ) ครั้งที่ 3 ระหว่าง ทอท. กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (Bangkok Air 
Catering Co., Ltd. : BAC)  
   4. ร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 ระหว่าง ทอท. กับบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด [LSG Sky Chefs 
(Thailand) Ltd. : LSG]  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   เรื่องดังกล่าวกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้เสนอขอแก้ไข
สัญญาเพ่ิมเติมจํานวน 4 ฉบับ ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการเอกชนท่ีได้รับสิทธิใน
การดําเนินโครงการคลังสินค้า โครงการอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการซ่อมบํารุงและ
โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จํากัด (WFSPG) บริษัท 
บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จํากัด (BFS) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (BAC) และ 
บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (LSG) ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศอันนําไปสู่การปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงระหว่างเดือน
เมษายน – ธันวาคม 2553 (ระยะเวลา 9 เดือน) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)             
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการปี 2553 และปี 2553 (เ พ่ิมเติม ) และต่อมาคณะกรรมการประสานงานโครงการต่าง ๆ                
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวข้างต้นยกเว้น
การขยายอายุสัญญาออกไปอีก 2 ปี โดยจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดังน้ี 
 

โครงการ/ผูป้ระกอบการ มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3 
โครงการคลังสินค้า/บริษัท WFSPG √ √ √ 
โครงการอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการซ่อมบํารุง/บริษัท BFS 

 √  

โครงการครัวการบิน/บริษัท BAC √ √ √ 
โครงการครัวการบิน/บริษัท LSG √ √ √ 
หมายเหตุ มาตรการท่ี 1 เลือ่นการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าของปีสัญญาที่ 
2 ไปเป็นอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าในปีสัญญาที่ 4 และปีสัญญาที่ 5 
มาตรการท่ี 2 ยกเว้นค่าตอบแทนขั้นตํ่า 9 เดือน ต้ังแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2553 (กรณีค่าตอบแทนที่คํานวณ
จากอัตราร้อยละสูงกว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าให้เรียกเก็บเงินค่าตอบแทนในอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่า) 
มาตรการท่ี 3 เลื่อนการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าของปีสัญญาที่ 3 ไปเป็น
อัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าในปีสัญญาที่ 6 และต้ังแต่ปีสัญญาที่ 4 เป็นต้นไปให้เลื่อนอัตราร้อยละและ
อัตราค่าตอบแทนข้ันตํ่าที่กําหนดไว้เป็นลักษณะเดียวกันกับการเลื่อนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนข้ันตํ่าของปี
สัญญาที่ 3 เป็นปีสัญญาที่ 6 จนครบกําหนดอายุสัญญา 20 ปี
   โดยในส่วนของมูลค่าความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการปี 
2553 และปี 2553 (เพ่ิมเติม) เมื่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้แก้ไขสญัญาเพ่ิมเติมแล้ว จะทําให้
อัตราค่าตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะต้องชําระเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ซึ่งมูลค่าการให้ความ
ช่วยเหลือน้ันเป็นไปตามหลักการที่ว่า การให้ความช่วยเหลือจะต้องไม่เกินไปกว่ามูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ 
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ช่วงเวลาของสัญญา ครัวการบิน อุปกรณ์ภาคพืน้ฯ คลังสินค้า 
BAC LSG BFS WFSPG 

ค่าตอบแทนขั้นตํ่า (บาท)
ปีที่ 4   

(1 มกราคม 2553 –  
31 มีนาคม 2553) 

29,000,000.00 17,500,000.00 41,500,000.00 37,500,000.00 

(1 เมษายน 2553 –  
27 กันยายน 2553) 

57,033,333.33 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า) 

34,416,666.67 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า)

81,616,666.67 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า)

73,750,000.00 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า) 
ปีที่ 5   

(28 กันยายน 2553 –  
31 ธันวาคม 2553) 

29,966,666.67 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า) 

18,083,333.33 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า)

48,029,333.33 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า)

38,750,000.00 
(ไม่เรียกเก็บขัน้

ตํ่า) 
(1 มกราคม 2554 –  
27 กันยายน 2554) 

86,033,333.33 51,916,666.67 137,890,666.67 111,250,000.00

ปีที่ 6 116,000,000.00 70,000,000.00 185,920,000.00 150,000,000.00
ปีที่ 7 129,920,000.00 78,400,000.00 185,920,000.00 168,000,000.00
ปีที่ 8 129,920,000.00 78,400,000.00 208,230,400.00 168,000,000.00
ปีที่ 9 129,920,000.00 78,400,000.00 208,230,400.00 168,000,000.00
ปีที่ 10 145,510,400.00 87,808,000.00 208,230,400.00 188,160,000.00
ปีที่ 11 145,510,400.00 87,808,000.00 233,218,048.00 188,160,000.00
ปีที่ 12 145,510,400.00 87,808,000.00 233,218,048.00 188,160,000.00
ปีที่ 13 162,971,648.00 98,344,960.00 233,218,048.00 210,739,200.00
ปีที่ 14 162,971,648.00 98,344,960.00 261,204,214.00 210,739,200.00
ปีที่ 15 162,971,648.00 98,344,960.00 261,204,214.00 210,739,200.00
ปีที่ 16 182,528,246.00 110,146,356.00 261,204,214.00 236,027,904.00
ปีที่ 17 182,528,246.00 110,146,356.00 292,548,720.00 236,027,904.00
ปีที่ 18 182,528,246.00 110,146,356.00 292,548,720.00 236,027,904.00
ปีที่ 19 204,431,636.00 123,363,919.00 292,548,720.00 264,351,253.00
ปีที่ 20 204,431,636.00 123,363,919.00 327,654,566.00 264,351,253.00

   ดังน้ัน เรื่องดังกล่าวจึงเป็นการเสนอขอแก้ไขการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งเป็น             
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนของรัฐ จึงเข้าข่ายการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ              
พ.ศ. 2556 ซึ่งอาศัยบทเฉพาะกาลตามนัยมาตรา 64 และมาตรา 68 (3) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ด้วยแล้ว โดยร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการคลังสินค้า โครงการ
อุปกรณ์บริการภาคพ้ืนและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการซ่อมบํารุง และโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ รวมท้ังได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ประกอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
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สํานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] เสนอด้วยแล้ว 
   ทั้งน้ี การแก้ไขสัญญาที่กระทรวงคมนาคม [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] เสนอมาใน
ครั้งน้ี เป็นการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ได้รับไปแล้วก่อนหน้าน้ี จึงเป็นไปตามหลักการความเท่าเทียมกันสําหรบัผู้ประกอบการทุกราย ตามความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
3. เรื่อง  ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ  2563 ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 1,775.653 ล้านบาท และของการรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.) 
จํานวน 3,238.682 ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ทั้งน้ี ให้ ขสมก. และ รฟท. รายงาน
ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทราบในโอกาสแรกด้วยเพ่ือ สศค. จะได้จัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างให้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2562 ดังน้ี 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
ขสมก. รฟท. 

ข้อเสนอขอรบัเงินอุดหนนุฯ วงเงินที่คณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ 

ข้อเสนอขอรบัเงินอุดหนนุฯ วงเงินที่คณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ 

4,976.8381 1,775.653 7,076.112 3,238.682
1ไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย [แบ่งเป็นรถโดยสารธรรมดา (ดีเซล) จํานวน 3,029.912 ล้านบาท และรถโดยสารปรับอากาศ 
จํานวน 1,946.926 ล้านบาท] 
โดยรายการหลักที่คณะกรรมการฯ ได้ปรับลดกรอบวงเงินของทั้งสองหน่วยงานลงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการทีป่รับ ข้อเสนอ วงเงินที่ลดลง ผลการ

พิจารณา 
เหตุผลของการปรับลด 

ขสมก. เช่น 
1 )  เ งิ น อุ ด ห นุ น
บริ ก า รส า ธ า รณะ
สําหรับรถโดยสาร
ปรับอากาศ 

1,946.926 1,946.926 0.000 ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า 
ขสมก. ถูกควบคุมราคา 

2) เงินเดือนค่าจ้าง
และสวัสดิการ 

1,840392 306,780 1,533.612 เปลี่ยนวิธีการคํานวณให้
เป็นไปตามเกณฑ์ เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อน3) ค่าเช้ือเพลิง 1,156.699 21.140 1,135.559
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รฟท. เช่น   
1 )  ค่ า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

913.420 737.380 176.040 ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐ
เป็นผู้รับภาระในการลงทุน 

2) ค่าเสื่อมราคา 1,223.835 1,212.504 11.331
3) ต้นทุนดอกเบ้ีย  1,029.781 988.224 41.557
4) ค่าเช้ือเพลิง 570.295 38.577 531.718 ปรับสมมติฐานการคํานวณ

ต้นทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
5) รายจ่ายบําเหน็จ
บํานาญ 

 

746.841 746.841 0.000 เ ป็ น ส วั ส ดิ ก า ร สํ า ห รั บ
เจ้าหน้าที่ที่ปลดเกษียณ
แล้ว 

  นอกจากน้ี  คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้ ขสมก. และ รฟท. ไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกต
เพ่ิมเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะสาขาขนส่งด้วย 
 
4. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ 12 เดือน ป ี2561 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานผลการดําเนินงานของระบบ
ประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ รอบ 12 เดือน ปี 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
   1. รายงานภาพรวมธุรกิจประกันภัยของไทย รอบ 12 เดือน ปี 2561 ประกอบด้วยธุรกิจประกันภัย
ของไทยในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2561 และแนวโน้มของธุรกิจประกันภัย ปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ขยายตัว 
(ร้อยละ) 

แนวโน้ม     
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ขยายตัว 
(ร้อยละ) 

เบ้ียประกันชีวิต 600,256 627,560 4.55 659,408 5.1 – 6.1 
เบ้ียประกันวินาศภัย 218,434 231,990 6.21 249,513 7.1 – 8.1 

รวม 818,690 859,550 4.99 907,920 5.6 – 6.6 
   2. รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลของสํานักงาน คปภ. และนโยบายที่กําหนด
โดย คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเพ่ิมศักยภาพ
อุตสาหกรรมประกันภัย 

1. เสริมสร้างศกัยภาพผู้ประกอบการ 
2. ยกระดับมาตรฐานการดําเนิน
ธุรกิจประกันภัย 
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย และยกระดับพฤติกรรม
ทางตลาดของระบบประกันภัย 

การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความเ ช่ียวชาญด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศและด้านการบริหาร
จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง บ ริ ษั ท
ประกันภัยและการออกกฎเกณฑ์
การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้อง
ดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพ่ือให้บริษัทขนาดเล็กมีระยะเวลา
ในการปรับตัว

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้างความรู้และ
การเข้าถึงการประกันภัย 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันภัย 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยให้สอดคล้องกับความ

ความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนตัวในการเข้ าถึ ง
ช่องทางการขายประกันภัยผ่าน
ระบบออนไลน์และสภาวะเศรษฐกิจ
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ต้องการและความเสี่ยง เช่น การทํา
ประกันภัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
3. ส่งเสริมการเข้าถึงประกันภัยเพ่ือ
รองรับสังคมผูสู้งอายุ 
4. ขยายช่องทางการเข้าถึงการ
ประกันภัยของประชาชน 

ที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของครัวเรือนและการตัดสินใจซื้อ
ป ร ะ กัน ภั ยขอ งผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบ
ควบการลงทุนมีความซับซ้อนทําให้
เป็นข้อจํากัดหน่ึงในการสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการ
ผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 
2. พัฒนาการกํากับและกระบวนการ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 
3. ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาด
ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 

 

ธุรกิจประกันภัยมีความแตกต่างของ
ขนาดค่อนข้างมาก จึงต้องมีการ
ผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปรวมท้ังกฎหมายแต่
ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
ความแตกต่างกัน จึงต้องพิจารณา
ประเด็นข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ไม่ให้เป็นข้อจํากัดการเข้าถึงตลาด
ประกันภัยในประเทอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการประกันภัย 

1. พัฒนาและยกระดับบุคลากร
ประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ 
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบ
ประกันภัย 
3. เสริมสร้างศกัยภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ประกันภัย 
4. ผลกัดันให้การประกันภัยเป็น
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
5. เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงาน
กํากับ 

ข้อมูลด้านประกันภัยมีความซบัซ้อน 
ประกอบกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละบริษัทมคีวาม
แตกต่างกัน จึงต้องใช้เวลาในการทํา
ความเข้าใจและระดมความเห็นใน
การจัดทําโครงสร้างฐานข้อมลูและ
ต้องอาศัยประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ระบบมี
ข้อบกพร่องน้อยที่สุด 

   3. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสํานักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2561 ประกอบด้วย 10 
ตัวช้ีวัด มีค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักรวมอยู่ที่ 3.90 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีตัวช้ีวัดบางประการที่ได้รับคะแนนใน
ระดับที่ตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ มาก ได้แก่ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลระยะ 3 ปี (2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2 (2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งตัวช้ีวัดประเภทเดียวกันในรายงานฯ 
ปี 2560 ก็มีคะแนนในระดับตํ่าเช่นเดียวกัน 
   4. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับสํานักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2561 
ได้มีการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 2,000 ราย ประเมินผลความพึงพอใจ 3 ด้านคือ ความเป็นธรรม คุณภาพการ
ให้บริการ และการเข้าถึงการบริการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ที่ 4.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือที่
ระดับความพึงพอใจมาก (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่ 4.60 คะแนน) 
   5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ กค. กํากับสํานักงาน คปภ. ให้เร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและนําผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในรายงานฯ ปี 2562 ต่อไป 
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5. เรื่อง  ขออนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลงัแก่เจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบติังานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทีเ่สียชวิีตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ เพิ่มเติม 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2552 เพ่ิมเติม จํานวน 79 ราย รายละ 500,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 39,500,000 บาท โดยให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดําเนินการประสานงานกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ในการจ่ายเงิน
ทดแทนการประกันชีวิตดังกล่าวต่อไป ตามท่ี สปน. เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สปน. รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินทดแทนการประกัน
ชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจาก
ราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพ่ิมเติม จํานวน 79 ราย รายละ 500,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 39,500,000 บาท 
  2. คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ่ายเงินทดแทนการ
ประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลด
ออกจากราชการเพิ่มเติม ซึ่ง ศอ.บต. ได้เสนอเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบพิจารณาน้ัน เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 รวมท้ังได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน                
“เงินทดแทนการประกันชีวิต” ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สปน.) ดําเนินการขออนุมัติการจ่ายเงิน
ทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ
ถึงขั้นปลดออกจากราชการต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 79 ราย                 
รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,500,000 บาท ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทําหนังสือ
สอบถามความเห็นของ สงป. เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการเสนอเรื่องดังกล่าวน้ีให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
  3. สงป. พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินทดแทน              
การประกันชีวิตย้อนหลังดังกล่าวตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป และให้ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการประกันชีวิตเพ่ิมเติม จํานวน 79 ราย กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 1,228 ราย ที่ได้เงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังไป
ก่อนหน้าน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการด้วย 
  ทั้งน้ี สปน. ได้ตรวจสอบรายช่ือทั้งหมดแล้ว ไม่พบว่ามีความซ้ําซ้อนกับผู้ได้รับเงินทดแทนการ
ประกันชีวิตย้อนหลังไปก่อนหน้าน้ีแต่อย่างใด 
 
6. เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสนิคา้และบริการ  
พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 จํานวน 52 รายการ 
จําแนกเป็น 46 สินค้า และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
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   สาระสาํคญัขงเรื่อง  
  การพิจารณากําหนดสินค้าหรือบริการควบคุมปี 2562 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุม โดยสรุปมติที่ประชุมได้ ดังน้ี  

1. คงรายการสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 51 รายการ จําแนกเป็น 4.5 สินค้า 6 บริการ  
โดยขอเพิ่มรายละเอียดสินค้า จํานวน 1 รายการ คือ มันสําปะหลัง  และผลิตภัณฑ์ ปรับเป็น “ต้นพันธ์ุ ท่อนพันธ์ุ 
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์” เน่ืองจากโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังเป็นโรคร้ายแรง  หากเกิดขึ้นจะสร้างความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมมันสําปะหลังทั้งระบบ จะทําลายผลผลิตมันสําปะหลังมากถึงร้อยละ 80 - 100 ส่งผลให้
เกษตรกรมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น ทั้งจากการใช้ยากําจัดแมลงหว่ีขาวที่เป็นพาหนะนําโรคการเพาะปลูกทดแทนมันสําปะหลังที่
ต้องถอนทําลายทิ้ง รวมทั้งเมื่อทําลายแล้วจะต้องพักดินเพ่ือให้เช้ือหมดกว่าจะปลูกใหม่ได้  เสียโอกาสในการขาย
ผลผลิตและขาดรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน  สําหรับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมทั้งมันเส้น  แป้งมันสําปะหลัง เอทานอล และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เกิดการแข่งขันด้านราคา ส่งผล
ต่อต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน อาจทําให้สูญเสียตลาดคู่ค้า
สําคัญ รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดลดลง  
  2. ยกเลิกรายการสินค้าควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นม
แปลงไขมัน  เน่ืองจากความนิยมในการบริโภคครีมเทียมข้นหวาน  นมข้น นมคืนรูป  นมแปลงไขมันลดลง  ในขณะที่
ตลาดมีผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวนหลายรายและมีการแข่งขันสูง  อีกทั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งขอปรับ
ราคาจําหน่ายสินค้าสูงขึ้น  รวมทั้งไม่มีการร้องเรียนเรื่องราคาจําหน่ายสูงเกินสมควร  นอกจากน้ี จากเดิมต้องมีการ
นําเข้าวัถตุดิบ  (ไขมันเนย)  ในการผลิตแต่ปัจจุบันได้ใช้นํ้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบทดแทน  จึงเห็นควรยกเลิกการ
กําหนดเป็นสินค้าควบคมุ 

3. เพิ่มรายการสินค้าควบคุม ในหมวดอาหาร จํานวน 1 รายการ คือ หอมหัวใหญ่ เป็นสินค้าที่ 
มีปัญหาราคาตกตํ่าในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากมาโดยตลอด จากการนําเข้าที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 
นําเข้า 36,492 ตัน และ ปี 2561 นําเข้า 89,205 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 144 รวมท้ังยังมีปัญหาการลักลอบการ
นําเข้า  จึงเห็นควรกําหนดให้หอมหัวใหญ่เป็นสินค้าควบคุม เพ่ือกํากับดูแลสินค้าหอมหัวใหญ่ให้เกิดความเป็นธรรม     
แก่เกษตรกร มิให้เกิดผลกระทบต่อราคาหอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ 
  4. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 มี จํานวน 52 รายการ จําแนกเป็น 46 สินค้า              
6 บริการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า  และ 1 หมวดบริการ  ซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการที่สําคัญ  ดังน้ี  
   1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ คือ (1) กระดาษทําลูกฟูก  กระดาษ
เหนียว (2) กระดาษพิมพ์และเขียน 
   2) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง  จํานวน 2 รายการ คือ (3) ยางรถจักรยานยนต์  ยางรถยนต์                
(4) รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก 
   3) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน 6 รายการ คือ (5) เครื่องสูบนํ้า (6) ปุ๋ย                
(7) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (8) รถเกี่ยวข้าว (9) รถไถนา (10) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์  
   4) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน 2 รายการ คือ (11) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว                
(12) นํ้ามันเช้ือเพลิง  
   5) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์  จํานวน 2 รายการ คือ (13) ยารักษาโรค               
(14) เวชภัณฑ์ เก่ียวกับการรักษาโรค   
   6) หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ คือ (15) ท่อพีวีซี  (16) ปูนซีเมนต์             
(17) สายไฟฟ้า (18) เหล็กโครสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น  
   7) หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ จํานวน 7 รายการ คือ (19) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (20) ข้าว
สาลี  ข้าวบาร์เลย์ (21) ข้าวโพด (22) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์  มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (23) ผลปาล์มนํ้ามัน              
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(24) มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์  (25) ยางพารา ได้แก่ นํ้ายางสด ยางก้อน เศษยาง นํ้ายางข้น  ยางแผ่น ยางแท่ง 
ยางเครพ  
   8) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  จํานวน 8 รายการ คือ (26) กระดาษชําระ กระดาษ
เช็ดหน้า (37) แชมพู (28) นํ้ายาปรับผ้านุ่ม (29) ผงซักฟอก  นํ้ายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (31) ผ้าอนามัย 
(32) ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ (33) สบู่ก้อน  สบู่เหลว  
   9) หมวดอาหาร จํานวน 12 รายการ คือ (34) กระเทียม  (35) ไข่ไก่ (36) ทุเรียน               
(37) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว (38) นํ้ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่
บริโภคได้หรือไม่ได้ (39) แป้งสาลี (40) มังคุด (41) ลําไย  (42) สุกร เน้ือสุกร  (43) หอมหัวใหญ่ (44) อาหารก่ึง
สําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก  (45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
   10) หมวดอ่ืน ๆ  จํานวน 1 รายการ คือ (46) เครื่องแบบนักเรียน 
   11) หมวดบริการ จํานวน 6 รายการ คือ (47) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลง
เพ่ือการค้า (48) บริการขนส่งสินค้าสําหรับธุรกิจออนไลน์ (49) บริการทางการเกษตร  (50) บริการรักษาพยาบาล 
บริการทางการแพทย์  และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรค (51) บริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ 
และ (52) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า 
 
7. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยฝั่งแดง จังหวัด
อุบลราชธานีจํานวน 9 รายรวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาทโดยในส่วนของงบประมาณ ให้กรมชลประธานปรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี) 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ค่าชดเชยการสูญเสียการทําประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูเก็บเก่ียว จํานวน 13,933,122.50 บาท แบ่งเป็น 
    - ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ปี (ต้ังแต่ 
พ.ศ 2540 ถึง พ.ศ . 2560) จํานวน 9 ราย เน้ือที่ 163-2-23 ไร่ เป็นเงินไร่ละ 63,000 บาท รวมเป็นเงิน 
10,304,122.50 บาท 
    - ค่าชดเชยการสูญเสียการทําประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเก่ียว ตามหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพ้ืนที่ทํา
การเพาะปลูกข้าว ไร่ละ 1,113 บาท มาคํานวณเน้ือที่ 163-2-23 ไร่ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2560) จํานวน 9 
ราย รวมเป็นเงิน 3,629,000 บาท 
   2. เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ข้อ 1 
   3. มอบหมายให้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการดังกล่าวนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโดยเร่งด่วน และให้จัดทํารายละเอียดการดําเนินการทางการ
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คลังและงบประมาณตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วย  
   ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรมครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ให้กรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนํามาใช้จ่ายเงินเป็นค่าชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
นํ้าห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 13,933,122.50 บาท สรุปได้ ดังน้ี 

ประเภทรายจ่าย จํานวน (บาท) 
1. ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 10,304,122.50
2. ค่าชดเชยการสูญเสียการทําประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเก่ียว 3,629,000

รวมทั้งสิน้ 13,933,122.50
  

ต่างประเทศ 
8.  เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ  เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายที่ 
2462 (ค.ศ. 2019) 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง                 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายที่ 2462               
(ค.ศ. 2019)  และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) และสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง หรือข้อขัดข้อง หรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงาน                 
ต่อสหประชาชาติต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 

          สาระสําคัญของเร่ือง 
          กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบและรับรองการดําเนินการตามข้อ

มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) เรื่อง การต่อต้าน             
การก่อการร้ายที่ 2462 (ค.ศ. 2019) ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นข้อมติ UNSC ฉบับที่ 25                 
เพ่ือตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคง เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเผยแพร่แนวคิดก่อการร้าย หาสมาชิก ระดมทุนและวาง
แผนการก่อการร้ายมากข้ึนเร่ือย ๆ  โดยข้อมติฯ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ไทยในฐานะ             
รัฐสมาชิกจะต้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกําหนดความผิดทางอาญาที่รุนแรงสําหรับการดําเนินคดีและลงโทษที่เก่ียวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเรียกร้องให้รัฐสมาชิกพิจารณาเปิดเผยบัญชีการอายัดทรัพย์สินระดับชาติหรือระดับ
ภูมิภาคต่อสาธารณะ การผลักดันให้รัฐสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดําเนินการและปรับปรุงบัญชีมาตรการ
ลงโทษกลุ่ม ISIL (Da’esh) และกลุ่ม Al – Qaida ให้ทันสมัย และการผลักดันให้รัฐสมาชิกจัดต้ังหรือยกระดับกรอบ
การทํางานระดับชาติที่อนุญาตให้หน่วยงานระดับชาติที่เก่ียวข้องสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ                 
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย  เป็นต้น 

          ทั้งน้ี การดําเนินการตามข้อมติดังกล่าวส่วนใหญสอดคล้องกับภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายที่
ส่วนราชการของไทยปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ไทยควรเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือการป้องปรามเก่ียวกับ
การห้ามเดินทางเข้าหรือผ่านดินแดนและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ปฏิบัติการและข่าวกรองทางการเงินที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือความเคล่ือนไหวของเครือข่ายก่อการร้ายกับประเทศ
ต้นทาง ประเทศถิ่นพํานัก หรือเจ้าของสัญชาติ ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง เน่ืองจากไทยเป็นศูนย์กลาง
การเงินและการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความเป็นไปได้ที่นักรบก่อการร้ายต่างชาติอาจเลือก
เดินทางผ่านเข้าและออกจากไทย ใช้ไทยเป็นที่พักพิง รวมทั้งอาจดําเนินธุรกรรมการเงินในหรือผ่านประเทศไทย              
เพ่ือสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งในภูมิภาคน้ีและภูมิภาคอ่ืน ๆ   
 
9.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งน้ี หากก่อนการลงนามมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง พร้อม
ทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ตามท่ีกระทรวงคมนาคม 
เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานท่ีประสบภัยระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจน
การบริการด้านการค้นหาและช่วยเหลือทางการบินและการอํานวยความสะดวกในการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
จากอุบัติเหตุอากาศยานโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยท้ังสองฝ่ายจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
ข้อกําหนดในการบริการด้านการค้นหาและช่วยชีวิตในเขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย (SRRs) 
ทั้งน้ี ความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการลงนามของรัฐทั้งสองฝ่าย 
  
10.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 
ข้ามแม่น้ําเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย –  
เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝ่ายไทย) ตายนัยข้อ 4 
ของร่างความตกลงดังกล่าว โดยอนุมัติกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน สําหรับการลงนามดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และทั้งสองฝ่ายได้จัดพิธีฉลองความสําเร็จการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2562 ณ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยร่วมกับที่ปรึกษาแห่งรัฐ 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 
                   ทั้งน้ี การเปิดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 จําเป็นต้องจัดทําความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา เพ่ือกําหนดพ้ืนฐานทาง
กฎหมายที่จําเป็นเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิ ความร่วมมือทางกฎหมาย การใช้ การบริหารและการบํารุงรักษาสะพาน               
บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ และความเคารพในเอกราชอธิปไตย และความเสมอภาคระหว่างกัน 
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แต่งต้ัง 
11. เรื่อง การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธสิตรีและสิทธิเด็ก
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง 
นายวันชัย รุจนวงศ์ ดํารงตําแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and 
Children: ACWC) ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิเด็ก เป็นวาระที่ 2 (ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2562 ถึงวันที่              
7 เมษายน 2565) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง นางสุวรีย์ ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 
2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็น
ต้นไป  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ัง นายเสนีย์ ชีพทองคํา ที่ปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) สํานักงบประมาณ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ 
(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายสราวุธ ชีวะ
ประเสริฐ ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์นํ้า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การรับโอนขา้ราชการทหารมาบรรจุเปน็ขา้ราชการพลเรือนสามัญ (สาํนักนายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา 
ข้าราชการทหาร ตําแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้
ตกลงยินยอมการโอน และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้เป็นกรณี
เฉพาะราย และ พลเอก ชัยวัฒน์ฯ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสํานักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว  
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16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง 
นางสาววรวรรณ พลคิามิน ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหดํ้ารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคณุวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 30 
เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มคีุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการ          
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
   1. นายดํารง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   2. นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ให้ดํารงตําแหน่ง                  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายดุสิต เมนะพนัธุ ์เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต ให้ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
  4. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการและสบัเปลี่ยนหมุนเวียน โดยการ
แต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ ตามข้อ 1 และ 4 ได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศผู้รับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายกมล บรูณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายกมล หม่ันทํา รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง             
ที่ว่าง   
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและขออนุมัติ
ยกเว้นการดําเนินการตามขอ้ 6 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
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  1. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
  2. ยกเว้นการดําเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ข้อ 6 โดยการย้าย นางสาวอุรวีฯ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการดังกล่าว ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รับราชการต่อไปภายหลังเดือนมิถุนายน 2562  
 

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


