
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที ่ กษ 0401.4/345                            วันที ่   29  พฤษภาคม  2562                        0     
เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2562                                        0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรฐับาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  เพื่อสร้าง 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82  สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย  ที่ชุมชนวัดสะแกงามและที่บ้านหลังวัด 
พ.ศ. ….          

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน  เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย 
ที่ชุมชนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ทางสายยกระดับ 
บางขุนเทียน - เอกชัย ที่ชุมชนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก 

จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 

การอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดนิยามคําว่า “กัญชา” “ผู้รับอนุญาต” “หน่วยงานของรัฐ”  
  2. กําหนดให้การขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชา มี 7 ประเภท (1) เพ่ือการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทาง
การแพทย์ในประเทศ (2) เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม 
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(3) เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (4) เพ่ือการผลิตเพ่ือส่งออก และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (5) เพ่ือการผลิตซึ่ง
กระทําโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาสําหรับคนไข้เฉพาะรายของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (6) เพ่ือรักษาโรคกรณีจําเป็นสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (7) กรณีผู้ป่วยเดินทาง
ระหว่างประเทศนํายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
สําหรับใช้รักษาเฉพาะตัวภายในเก้าสิบวัน   
   3. กําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก ให้จําหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา   
   4. กําหนดให้การดําเนินการปลูกกัญชาในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน  ในการปลูก
ทุกคร้ังต้องใช้เมล็ดพันธ์ุ เน้ือเย่ือ หรือวิธีการอ่ืนตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว และจัดทําแนวเขตพ้ืนที่การเพาะปลูกที่
เห็นได้ชัด   
   5. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการสุ่มวิเคราะห์  เพ่ือตรวจสอบหาปริมาณสาระสําคัญ 
ในกัญชา เช่น Cannabidiol (CBD) หรือ Tetrahydrocannabinol (THC) สารปนเป้ือน โลหะหนัก หรือสาร
อ่ืน ๆ ในการปลูกทุกครั้ง ตามมาตรฐานที่กําหนด และเก็บหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว ณ สถานที่ที่
ได้รับอนุญาตเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ต้องจัดให้มีการ
สุ่มวิเคราะห์ดังกล่าวโดยผู้รับอนุญาตอ่ืนที่รับผลผลิตจากผู้รับอนุญาตปลูกไปดําเนินการแปรรูปหรือผลิตต่อไป  
   6. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะผลิต
หรือนําเข้าซึ่งตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องขอการรับรองตํารับต่อผู้อนุญาต
ก่อน และเมื่อได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์แล้ว จึงจะผลิตหรือนําเข้าซึ่งตํารับยาเสพติดให้โทษน้ันได้   
   7. กําหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพ่ือการศึกษาวิจัย ให้ ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  
   8. กําหนดบทเฉพาะกาล กรณีหนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5 
พ.ศ. 2559 ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  
   9. กําหนดให้บรรดาคําขอใด ๆ ที่ได้ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาต
ผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4  หรือในประเภท 5 
พ.ศ. 2559   ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต  ให้ถือว่า
เป็นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 
เพ่ือให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกจิ-สังคม   
วาระที่ 11 เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อใช ้

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล 
         สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)   

โดยกรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ 
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กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่กระทรวงการคลัง (กค.)  ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน  2562  จํานวน 987.44 ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้าย
เครื่องจักรกล  ตามท่ี กษ. เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น               
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 
987.44 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล ซึ่งสํานัก
งบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มียานพาหนะเพ่ือการ
ขนย้ายเครื่องจักรกลเพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานในการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  รวมถึง
ทดแทนเครื่องจักรกลเดิมที่มีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทํางานตํ่า ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยจะจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 14 เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน 

กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
  สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมของประธาน
กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ยกเว้นหลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเฉพาะในการเดินทาง ให้ สธ. 
ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) และให้ สธ. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงาน 
ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สธ. รายงานว่า พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 
บัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  คณะกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์กําหนดเบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา  ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์  การกําหนดอัตราเบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 
กรรมการ ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายช่ือคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม เป็นรายเดือน  และอัตราเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายคร้ัง
สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ประเภท อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / 
คน/เดือน*  

1) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

                 1.1) ประธานกรรมการ 10,000 
                 1.2) รองประธานกรรมการ 9,000 

                 1.3) กรรมการ 8,000 

                 1.4) ท่ีปรึกษา 8,000  
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ประเภท อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / 

คน/เดือน*  
           2) ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

    2.1) ประธานอนุกรรมการ 5,000 

    2.2) อนุกรรมการ 4,000 

 
หมายเหตุ * อัตราเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่มีการประชุม (ในเบ้ืองต้นคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติกําหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน)  
  ทั้งน้ี สําหรับการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเฉพาะในการเดินทาง ได้แก่            
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องน้ัน กระทรวงสาธารณสุขได้
กําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากอัตราในการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นได้กําหนดประเภทการเบิกจ่ายไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะจ่ายจริง  กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย รวมถึงได้กําหนดตําแหน่งผู้มีสิทธิเบิกจ่ายไว้หลายระดับ  
อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีบุคคลที่มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นต้น  
ดังน้ัน การกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเฉพาะในการเดินทางโดยไม่ได้ระบุสิทธิในการ
เบิกจ่ายให้ชัดเจนหรือไม่ได้แยกสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนระหว่างผู้ที่เป็นข้าราชการซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้ตามสิทธิที่กําหนดไว้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ (กรรมการผู้ทรงวุฒิ) อาจทําให้เกิดความสับสน
หรือเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ในภายหลัง  ประกอบกับกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรกําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเฉพาะใน การเดินทาง  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 18 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บ 

เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2559/60 
  สาระสําคัญ คือ ข้าว ปีการผลิต 2559/60 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 ให้แก่เกษตรกรที่ตกหล่นแต่ละราย จํานวน 28,792 ราย รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
180,259,906 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยให้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ    
  ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
เห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี
การผลิต 2559/60 ดังน้ี  

1. รับทราบผลการตรวจสอบเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและ 
ปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2559/60 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 
มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและ 
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ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จํานวน 
28,792 ราย คํานวณเงินที่จะใช้จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
180,259,906 บาท 

2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นําเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่ 
เกษตรกรที่ตกหล่น ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบร่วมกันแล้ว โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการ  จํานวน 28,792 ราย  รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท  และ
มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 

 สาระสําคัญ และข้อเท็จจริง  
 1. จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เพ่ือขอความช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ-ติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรบางรายที่หว่านข้าวหลังภาวะอุทกภัย
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเก่ียวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จํานวน 864 ราย พ้ืนที่ 9,043 ไร่ 
 2. กรมการค้าภายใน ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2561 แจ้งให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขประกอบการ
พิจารณาของ นบข. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
 3. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2562 แจ้งว่าได้ประชุมร่วมกับ  
ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของโครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 และ
เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จํานวน 28,792 ราย คํานวณเงินที่จะใช้จ่ายจริงในการช่วยเหลือ
เกษตรกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท  
    4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอผลการดําเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุง
คุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับ ธ.ก.ส. โดยที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 
3,739,820 ราย จํานวนเงิน 31,691,441,450 บาท ซึ่งยังไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จํานวน 
41,090.35 ล้านบาท 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
แตง่ตั้ง  
วาระที่ 28 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
        สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอแต่งต้ัง นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธา
เช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) 
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561  
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
 
 
 
 
 



วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน –
เอกชัย ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. ….

6 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. 

เศรษฐกิจ-สังคม 11 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้าย
เครื่องจักรกล

14 หลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

18 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรท่ีตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60

แต่งตั้ง 28 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                         เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 
 
  วันน้ี (28 พฤษภาคม  2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง
    พิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ที่ชุมชนวัดสะแกงาม 
    และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. …. 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการ
    แสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก 
    ต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นตํ่าและระยะเวลาในการนําหรือส่งทุนขั้นตํ่าเข้ามา
    ในประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย  
    หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../2562  
    เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และพิธีการศุลกากรสําหรับเขตปลอดอากรภายในเขต 
    ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับกิจการพาณิชย์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  9.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับเจ้าพนักงาน 
    สรรพสามิต พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย
    แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 
    กําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือให้ปรากฏ
    ว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  11.  เรื่อง   ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือใช้เป็น 
    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล 
  12.  เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของ 
    เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ
    การทําของ 
  13.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด 
    – มุกดาหาร – นครพนม 
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  14.  เรื่อง   หลักเกณฑ์การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน 
    กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน 
    คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
    15.  เรื่อง   ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการสรรหา

     เอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ 
     ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

  16.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
  17.  เรื่อง   การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ครั้งที่ 2  
  18.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและ 

   ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 
  19.  เรื่อง   ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบิน 
    พลเรือนของไทย 
  20.  เรื่อง  การพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ  
    อิเล็กทรอนิกสใ์หม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
 

ต่างประเทศ 
 
  21.   เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ                 
    สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
  22.   เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 
  23.   เรื่อง   รายงานผลการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ 
    ยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
    ครั้งที่ 1/2562 
  24.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าเส้นใหม่ 
    และโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
    ประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
    สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN  
    Digital Hub) (ดศ.) 
  25.   เรื่อง   เอกสารบันทึกการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการ 
    เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที ่1 
  26.   เรื่อง   การประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 และร่างเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
    การประชุม 
 

แต่งต้ัง 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
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  29.  เรื่อง  การปรับปรุงตําแหน่งผู้แทนสํารองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of  
    Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย   
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา 
    เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  32.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน
    มหิดลวิทยานุสรณ์  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
    ธุรกิจประกันภัย  
  37.  เรื่อง  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการเป็นกองบังคบัการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาในรายละเอียดต่อไป 
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. ใหย้กฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ (เดิม เป็นหน่วยงานระดับกองกํากับการในสังกัดกองบังคับการ
ฝึกอบรมตํารวจกลาง) เป็น ศนูย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง (ใหม่ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบด้วย   
    (1) ฝ่ายอํานวยการ  
    (2) ฝ่ายสนับสนุนการฝึก  
    (3) ฝ่ายวิทยบริการ  
    (4) ฝ่ายควบคมุการฝึก   
   2. กําหนดให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี   
    2.1 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย                
ทั่วประเทศ โดยเน้นด้านการฝึกอบรม พัฒนายุทธวิธีและปฏิบัติการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล   
    2.2 ดําเนินการเก่ียวกับงานฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
    2.3 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชน  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีดิ่นในบรเิวณที่ที่จะเวนคนื เพื่อสร้างทางหลวงพเิศษหมายเลข 82 
สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ที่ชุนวัดสะแกงาม และท่ีบ้านหลังวัด พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน             
เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ที่ชุนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ทางสายยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย 
ที่ชุมชนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียน
รถและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  

  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่น
ป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสําหรับ
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สํานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ ที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สํานักงานดังกล่าว เป็นการเฉพาะ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก 
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับดังกล่าว เป็นการเตรียมการเพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างการนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการให้การอุดหนนุแก่การส่งออก พ.ศ. …. มสีาระสําคัญ ดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 
1. บทนิยาม  กําหนดบทนิยามคําว่า “ภาษีทางตรง” “คา่ธรรมเนียมในการนําเข้า” “ภาษี

ทางอ้อม” “ภาษีทางอ้อมระหว่างการผลิต” “ภาษีทางอ้อมสะสม” “การ
ลดหย่อนภาษี” และ “การลดหย่อนหรือการคืนค่าธรรมเนียมในการนําเข้า” 

2. ลักษณะของการอุดหนุน
การส่งออก  

กําหนดลักษณะของการอุดหนุนการส่งออก ได้แก่ 
(1) การให้การอุดหนุนแก่การส่งออกโดยตรงต่อวิสาหกิจ  
(2) มาตรการถือครองเงินตราต่างประเทศ หรือการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน 
เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษที่เก่ียวกับการส่งออก  
(3) การให้หรือกําหนดเง่ือนไขการให้ค่าขนส่งและค่าระวางภายในประเทศเพ่ือ
การส่งออกที่ดีกว่าการให้หรือการกําหนดเง่ือนไขการให้ค่าขนส่งและค่าระวาง
เพ่ือการจําหน่ายในประเทศ  
(4) การให้สินค้าหรือบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการผลิตสินค้าเพ่ือการ
ส่งออก ซึ่งมีเง่ือนไขที่ดีกว่าการให้สําหรับการผลิตเพ่ือการบริโภคในประเทศ  
(5) การลดหย่อนหรือการชะลอการชําระภาษีทางตรง หรือค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
สังคม ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เฉพาะเจาะจงกับการส่งออก   
(6) การให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นพิเศษ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการส่งออก หรือ
ความสามารถในการส่งออก ในการคํานวณภาษีทางตรงที่มากกว่า หรือ
นอกเหนือจากที่ให้แก่การผลติสินค้าเพ่ือบริโภคภายในประเทศ ฯลฯ  

   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการอุดหนุนซ่ึง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังน้ี   

ประเด็น รายละเอียด 
1. หลักเกณฑ์การคํานวณ
ประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินประเภทต่าง ๆ ของ
รัฐบาลประเทศแหล่งกําเนิด
หรือประเทศผูส้่งออก  

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ของรฐับาลประเทศแหล่งกําเนิดหรือ
ประเทศผู้ส่งออก ได้แก่  
(1) กรณีรฐับาลตัดสินใจร่วมลงทุนในลักษณะไม่สอดคลอ้งกับการปฏิบัติตามปกติ
ของการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในประเทศแหล่งกําเนิด หรือประเทศผูส้ง่ออก
โดยให้มีการซือ้หุ้นในราคาทีสู่งกว่าราคาตลาด ให้คํานวณส่วนต่างระหว่างมูลค่า
หุ้นที่รัฐบาลร่วมลงทุนกับมูลค่าหุ้นในตลาดของกิจการน้ัน  
(2) กรณีรฐับาลให้เงินกู้โดยคิดดอกเบ้ียตํ่ากว่าอัตราการกู้ยืมทางพาณิชย์ ให้
คํานวณส่วนต่างระหว่างมูลค่าดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายตามอัตราในการกู้ยืมทาง
พาณิชย์กับมูลค่าดอกเบ้ียที่ผู้รับการอุดหนุนจ่ายให้รฐับาล โดยการกู้ยืมทาง
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พาณิชย์ที่นํามาเปรียบเทียบน้ัน ต้องเป็นการกู้ยืมที่มีมลูคา่และระยะเวลาการ
ผ่อนชําระที่ใกล้เคียงกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศน้ัน 
(3) กรณีรฐับาลค้ําประกันเงินกู้ทําให้เกิดประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการค้ําประกันเงินกู้ยืม การคํ้าประกันสินเช่ือการซื้อขาย การคํ้าประกัน
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก ให้คํานวณส่วนต่างระหว่างจํานวนเงินที่ผู้ได้รับการค้ํา
ประกันต้องชําระกับกรณีการคํ้าประกันเงินกู้ทางพาณิชย์  
(4) กรณีรฐับาลให้สินค้าหรือบริการแก่ผู้รับการอุดหนุนโดยได้รับค่าตอบแทน
น้อยกว่าอัตราท่ีสมควรตามสภาพทางการตลาดที่เป็นอยู่ในประเทศ ให้คาํนวณ
ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าตอบแทนที่ตํ่าที่สดุของสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันที่
จ่ายจากการซื้อจากเอกชนกับอัตราค่าตอบแทนทีผู่้รับการอุดหนุนจ่ายค่าสินค้า
หรือบริการให้รฐับาล ฯลฯ  

2. หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับ
จากการอุดหนุน  

กําหนดการพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนให้คํานึงถึงมูลค่าประโยชน์
ที่ได้รับจริงโดยรวมดอกเบ้ียเชิงพาณิชย์ และระยะเวลาที่การอุดหนุนก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังน้ี  
(1) กรณีเป็นการอุดหนุนที่ทําให้เกิดประโยชน์และสิ้นสุดในช่วงระยะเวลาการไต่
สวน ให้พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับการอุดหนุนน้ัน  
(2) กรณีเป็นการอุดหนุนที่ทําให้เกิดประโยชน์ที่มีผลต่อเน่ือง ให้พิจารณา
ประโยชน์ที่ได้รับโดยใช้หลักการปันส่วนตามประโยชน์ที่ได้รับเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน 

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นตํ่าและระยะเวลาในการนําหรือส่งทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นตํ่าและระยะเวลาในการนําหรือส่ง
ทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   พณ. เสนอว่า  
   1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นตํ่าและระยะเวลาในการนําหรือส่งทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 แต่เน่ืองจากมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้รับยกเว้น
การนําหรือส่งทุนขั้นตํ่าของคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ทําให้คนต่างด้าวต้องนําหรือส่งเงินทุนตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งการที่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีถูก
บังคับให้ต้องนําหรือส่งทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทําให้การบังคับใช้กฎหมายขัดกับหลักประติบัติเย่ียงคนชาติ 
(National Treatment) ตามสนธิสัญญา  
   2. ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา ซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่
คนต่างชาติภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการต่างตอบแทน และเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับปลักประติบัติ
เย่ียงคนชาติ (National Treatment) พณ. จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นตํ่าและระยะเวลาในการนําหรือส่งทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
พร้อมกับกําหนดระยะเวลาการนําหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย ภายใน 5 ปี โดย
ครบกําหนดวันที่ 29 สิงหาคม 2552 และต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นตํ่า และระยะเวลาในการนํา
หรือส่งทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 เพ่ือขยายระยะเวลาการนําส่งเงินทุนขั้นตํ่าออกไปอีก 
10 ปี ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ 29 สิงหาคม 2562  
   3. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่กําหนดระยะเวลาการนําหรือส่งเงินทุนขั้นตํ่าของคนต่างด้าวที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะครบกําหนดตามระยะเวลาในข้อ 2. ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยต้อง
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่ายหน่ึงเป็นการต่างตอบแทน และเพ่ือให้การบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับหลักประติบัติเย่ียงคนชาติ จึงสมควรขยายระยะเวลาในการนําส่งเงินทุนขั้นตํ่ากรณีคน
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ต่างด้าวซึ่งได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันออกไปอีก 10 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

ประเด็น รายละเอียด 
1. กําหนดวันใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
2. กําหนดประเภทคนต่าง
ด้าวที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยซึง่ได้รับการ
ขยายระยะเวลาในการส่ง
เงินทุนต่างประเทศขั้นตํ่าให้
ครบตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ออกไปอีก 10 ปี  

1) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ
ไทยที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
หรือมีความผูกพันตามพันธกรณีซึ่งใหส้ิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่าย
หน่ึงเป็นการต่างตอบแทน  
2) คนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตาม
พันธกรณี ซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่ายหน่ึงเป็นการต่างตอบ
แทน หากปรากฏว่านิติบุคคลนั้นมีทุนขั้นตํ่าไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดในวันที่
เริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือวันที่ได้รับหนังสือรับรอง  
3) คนต่างด้าวซึ่งได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคี
อีกฝ่ายหน่ึงเป็นการต่างตอบแทนก่อนวันทีก่ฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้นํา
หรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นตํ่าเข้ามาในประเทศไทย  

  
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า 
ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดนิยามคําว่า “กัญชา” “ผู้รับอนุญาต” “หน่วยงานของรัฐ”  
  2. กําหนดให้การขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
มี 7 ประเภท (1) เพ่ือการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ (2) 
เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม (3) เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด และความร่วมมือระหว่างประเทศ (4) เพ่ือการผลิตเพ่ือส่งออก 
และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (5) เพ่ือการผลิตซึ่งกระทําโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชาสําหรับคนไข้เฉพาะราย ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (6) เพ่ือรักษาโรคกรณี
จําเป็นสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (7) กรณีผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศนํายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสําหรับใช้รักษาเฉพาะตัวภายในเก้าสิบวัน   
   3. กําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก ให้จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา   
   4. กําหนดให้การดําเนินการปลูกกัญชาในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ันในการปลูกทุกครั้ง
ต้องใช้เมล็ดพันธ์ุ เน้ือเย่ือ หรือวิธีการอ่ืนตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว และจัดทําแนวเขตพ้ืนที่การเพาะปลูกที่เห็นได้ชัด   
   5. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการสุ่มวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบหาปริมาณสารสําคัญในกัญชา 
เช่น Cannabidiol (CBD) หรือ Tetrahydrocannabinol (THC) สารปนเป้ือน โลหะหนัก หรือสารอ่ืน ๆ ในการปลูก
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ทุกคร้ัง ตามมาตรฐานที่กําหนด และเก็บหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 ปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ต้องจัดให้มีการสุ่มวิเคราะห์ดังกล่าวโดยผู้รับ
อนุญาตอ่ืนที่รับผลผลิตจากผู้รับอนุญาตปลูกไปดําเนินการแปรรูปหรือผลิตต่อไป  
   6. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะผลิตหรือ
นําเข้าซึ่งตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องขอการรับรองตํารับต่อผู้อนุญาตก่อน และ
เมื่อได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์แล้ว จึงจะผลิตหรือนําเข้าซึ่งตํารับยาเสพติดให้โทษนั้นได้   
   7. กําหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพ่ือการศึกษาวิจัย ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  
   8. กําหนดบทเฉพาะกาล กรณีหนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมี
ไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 ให้ถือ
ว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  
   9. กําหนดให้บรรดาคําขอใด ๆ ที่ได้ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตผลิต 
จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 ก่อน
วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. สถาบันบําราศนราดูร 
3. สถาบันราชประชาสมาสัย 
4. สํานักงานคณะกรรมการควบคุม 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
5. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12  
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
8. กองการเจ้าหน้าที่ 
9. กองคลัง 
10. กองแผนงาน 
11. สํานักระบาดวิทยา 
12. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ 

สิ่งแวดล้อม 
 

-    สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
- สถาบันบําราศนราดูร (คงเดิม) 
- สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (คงเดิม)    
 
 
-   สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12  (คงเดิม)                        
-   กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม) 
-   กองบริหารทรัพยากรบคุคล (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองบริหารการคลงั (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองระบาดวิทยา (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนช่ือ) 
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13. สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
14. สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
15. สํานักโรคไม่ติดต่อ 
16. สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์ 

- กองโรคติดต่อทั่วไป (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองโรคติดต่อนําโดยแมลง (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองโรคไม่ติดต่อ (เปลี่ยนช่ือ) 
- กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์

(เปลี่ยนช่ือ) 
-   กองวัณโรค (ต้ังใหม่) 
-   กองกฎหมาย (ต้ังใหม่) 
-   กองควบคุมโรคและภัยสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน (ต้ังใหม่) 
-   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ต้ังใหม่) 

 
8. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../2562 เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และพิธีการศุลกากรสําหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม               
ที่เก่ียวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ที่ ../2562 เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และพิธีการศุลกากรสําหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม  ที่เ ก่ียวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ                 
ภาคตะวันออก ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. กําหนดให้ใช้บังคับเฉพาะในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม ที่ เ ก่ียวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ                 
ภาคตะวันออก  
  2. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการ
อุตสาหกรรม ที่เก่ียวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เมื่อได้ย่ืนใบขนส่งสินค้าต่อพนักงานศุลกากร  และพนักงาน
ศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้วไม่ต้องชําระค่าอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  จนกว่าจะครบ 14 วัน นับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว 
  3. กําหนดให้การส่งของตามข้อ 2 กลับเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม  ที่เก่ียวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ย่ืนใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรและพนักงานศุลกากรได้รับและออก เลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว                
ผู้ประกอบกิจการอาจย่ืนขอยกเลิกรายการดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้าน้ันได้  และเมื่อพนักงานศุลกากรมีคําสั่ง
ยกเลิกแล้วให้ถือว่ามิได้มีการนําของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ            
เพ่ือกิจการอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และไม่มีภาระค่าอากร   
 
9. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับ             
เจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  แล้วดําเนินดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี 
  กําหนดชนิดของเครื่องแบบและส่วนประกอบของเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 
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  1. กําหนดชนิดของเครื่องแบบพิเศษเจ้าพนักงานสรรพสามิตชายและเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง
เป็น 7 ชนิด ได้แก่ เคร่ืองแบบปฏิบัติงานสีนํ้าเงินดํา เครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากี  เครื่องแบบลําลองสีนํ้าเงินดํา
เครื่องแบบลําลองสีกากี   เครื่องแบบตรวจค้นสีนํ้าเงินดํา เครื่องแบบตรวจค้นสีกากี  และเคร่ืองแบบภาคสนาม             
สีนํ้าเงินดํา 
  2. กําหนดส่วนประกอบของเคร่ืองแบบพิเศษ 
   2.1 กําหนดแบบหมวกเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย เป็น 5 แบบ เช่น หมวกทรงหม้อตาล
สีนํ้าเงินดํา และหมวกทรงหม้อตาลสีกากี และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิงเป็น 5 แบบ เช่น หมวกพับปีกสีนํ้าเงินดํา
หมวกพับปีกสีกากี และหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีนํ้าเงินดํา 
   2.2 กําหนดแบบเสื้อเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย เป็น 6 แบบและเจ้าพนักงานสรรพสามิต
หญิง เป็น 7 แบบ เช่น เสื้อคอพับสีนํ้าเงินดํา  เสื้อคอพับสีกากีและเสื้อคอพับสีขาว 
   2.3 กําหนดแบบกางเกงเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง
เป็น 3 แบบ เช่น กางเกงขายาวสีนํ้าเงินดํา  กางเกงขายาวสีกากี และกางเกงขายาวสีนํ้าเงินดําแบบฝึก 
   2.4 กําหนดแบบเข็มขัดเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง 
เป็น 3 แบบ เช่น เข็มขัดด้ายถักสีนํ้าเงินดํา  เข็มขัดด้ายถักสีกากี  และเข็มขัดหนังสีดํา 
   2.5 กําหนดแบบรองเท้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตชายเป็น 3 แบบ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหนัง
สีดํา  รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา  และรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําชนิดผูกเชือก และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง เป็น 2 แบบ
เช่น รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายส้นสูง และรองเท้าสูงคร่ึงน่องสีดําชนิด
ผูกเชือก 
 
10. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์
สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการใช้
แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  เพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญ 
  การปรับรูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษี  จากการใช้ระบบมาตรวัดเป็นการใช้รหัสควบคุม            
บนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ในรูปแบบของเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต  และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ           
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือให้ปรากฏว่าได้
เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดง             
การเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 
64 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้รูปภาพรหัสแท่งสอง
มิติ (2D bar code) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 0.35 x 0.75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.45 x 0.90 เซนติเมตร ทําด้วยหมึกป้องกัน
การปลอมแปลงสีดํา  ทางด้านขวามีอักษร “TH” โดยมีรหัสที่ไม่ซ้ํากันในแต่ละเคร่ืองหมาย  เพ่ือใช้สําหรับตรวจสอบ
สินค้าสุรา เป็นเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสําหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร 
  2. ร่างกฎกระทรวงการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  เพ่ือให้ปรากฏว่า
ได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 66 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดวิธีการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
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ทางราชการ   เพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว  โดยให้ปิดหรือพิมพ์หรือดําเนินการอ่ืนใดตามวิธีการท่ีอธิบดีประกาศ
ประกาศกําหนด 
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงที่เสนอในครั้งน้ี คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  การเงินและ
งบประมาณ คือ การปรับรูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีสินค้าสุราแช่  โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ  ที่มีระบบ Track & Trace ในครั้งน้ี แม้จะส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีสูงขึ้น  โดยมี
ต้นทุนต่อหน่วยในการพิมพ์เครื่องหมายและการบริหารข้อมูลประมาณ 0.22 บาท แต่จะทําให้มีระบบที่สามารถใช้ใน
การติดตามและตรวจสอบสินค้าสุราแช่  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสุรามากย่ิงขึ้น 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
11. เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยกรมชลประทานใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น              
ที่กระทรวงการคลัง (กค.)  ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน  2562 จํานวน 
987.44 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล  ตามท่ี กษ. เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น                
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 987.44 
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล ซึ่งสํานักงบประมาณแจ้งว่า 
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มียานพาหนะเพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล
เพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานในการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  รวมถึงทดแทนเคร่ืองจักรกลเดิมที่มี
อายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทํางานตํ่า ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกัน
ความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยจะจัดหายานพาหนะ
เพ่ือการขนย้ายเครื่องจักรกล จํานวน 3 รายการ ดังน้ี  
ลําดับ รายการ ลักษณะการใช้งาน จํานวน 

(คัน) 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
1 รถป้ันจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน 

(ALL Terrain Crane)  
ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มี
นํ้าหนักมากกว่า 50 ตัน หรือเพ่ือทําการขน
ย้าย ติดต้ัง เช่น เรือขุด บานระบาย โดย
สามารถใช้งานในพ้ืนที่กันดาร ดินอ่อน และ
ทางแคบ

6 360.00 

2 รถป้ันจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน     
(ALL Terrain Crane)  

ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มี
นํ้าหนักน้อยกว่า 50 ตัน หรอืเพ่ือทําการขน
ย้าย ติดต้ัง เช่น เรือขุด บานระบาย โดย
สามารถใช้งานในพ้ืนที่กันดาร ดินอ่อน และ
ทางแคบ 

12 588.00 

3 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ลอ้  
ติดต้ังเครน 16 ตัน – เมตร 

ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนาด
ปานกลาง เช่น เครื่องสูบนํ้า  เครื่องผลักดัน
นํ้า เพ่ือทําการขนย้ายติดต้ัง (สามารถใช้

8 39.44 
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บรรทุกได้ด้วย) 
รวมทั้งสิน้ 26 987.44 

 
12. เรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของเงินทุนหมุนเวียน               
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทําของ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 (เรื่อง การจัด
โครงสร้างองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) เพ่ือให้สํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทําของ  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กค. (กรมธนารักษ์) รายงานว่า 
   1. สํานักกษาปณ์เป็นหน่วยงานสังกัดกรมธนารักษ์ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ 
กค. พ.ศ. 2557 มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญ
ที่ระลึก และจัดทําเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการยุบ การหลอม การทําลาย และการล้างตัวของเหรียญกษาปณ์ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดต้ัง ซ่อมแซม
ประตูห้องมั่นคง และซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัย ของส่วนราชการ ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยในปี พ.ศ. 2514 กรมธนารักษ์ได้จัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของขึ้นเพ่ือให้สํานักกษาปณ์สามารถทําการผลิตเหรียญกษาปณ์ได้อย่าง
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระของรัฐในด้านงบประมาณประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเหรียญ
กษาปณ์ออกใช้หมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และในปี 2520 ได้จัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาและรวบรวมสะสมเงินตราสมัย             
ต่าง ๆ เหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสํานักกษาปณ์ได้ดําเนินการบริหารจัดการผ่านกลไกของเงินทุน
หมุนเวียน และต่อมาเงินทุนหมุนเวียนทั้งสองได้รวมเข้าด้วยกันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกระบวนงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดหาเหรียญกษาปณ์ไทยทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งปัจจุบันทําให้การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์มีความคล่องตัวทั้งระบบ 
   2. อย่างไรก็ดี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ (20 มกราคม 2547) เห็นชอบในหลักการให้สํานักกษาปณ์เป็น
หน่วยงานทดลองปฏิบัติการจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service 
Delivery Unit : SDU) สํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสํานักกษาปณ์เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษและแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการโรงกษาปณ์ที่มีผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักกษาปณ์เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดแนวทางดําเนินการในภาพรวม เช่น การเตรียมถ่ายโอน ออกแบบระบบ
การกํากับดูแลของกรมธนารักษ์ การจัดโครงสร้าง อัตรากําลัง และการจัดวางระบบบริหารจัดการแนวใหม่ เป็นต้น 
และได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้ดําเนินการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะห์เพ่ือจัดวาง
ระบบบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของสํานักกษาปณ์ ซึ่งพบว่ามีข้อสังเกตที่สําคัญและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัด
วางระบบบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของสํานักกษาปณ์ในส่วนของการบริหารงานบุคคลด้านการพัสดุ ด้าน
การเงินและงบประมาณ โดยได้แจ้งให้ กค. ทราบพร้อมแจ้งให้สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา แนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้นําประเด็นปัญหาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเก่ียวกับ
การกําหนดหลักการจัดและพัฒนาโครงสร้างระบบราชการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่               
19 มิถุนายน 2551 ซึ่งผลการพิจารณาเกี่ยวกับการพัสดุและการงบประมาณยังไม่ได้ข้อยุติแต่อย่างใด 
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   3. ต่อมากรมธนารักษ์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษาและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารงานของสํานักกษาปณ์ โดย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลักการของการเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินงานของ
สํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการเชิงธุรกิจและอาจนําไปสู่การแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่งขัดกับ
หลักการที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 
ดังน้ัน รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันยังคงเป็นรูปแบบหน่วยงานราชการสังกัดกรมธนารักษ์            
แต่ควรพิจารณาใช้จุดแข็งของระเบียบเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของ พ.ศ. 2546 (ต่อมามี
การยุบรวมกับเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2558 และออกเป็นข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินและการทําของว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และการทําของ พ.ศ. 2560) ในการออกระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุและการก่อหน้ีผูกพันเพ่ือให้เกิด              
ความคล่องตัวในการบริหาร ซึ่งข้อเสนอจากการผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการดําเนินงานของสํานักกษาปณ์
ในปัจจุบันที่มีการดําเนินงานในรูปแบบส่วนราชการโดยทุนหมุนเวียนมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาโดยตลอด และสํานักกษาปณ์สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ            
แนวทางการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกฎหมายการบริหารทุนหมุนเวียน 
   4. ดังน้ัน กรมธนารักษ์จึงเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547                 
เรื่อง การจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : 
SDU) ของสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เพ่ือที่กรมธนารักษ์จะได้เร่งดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเหรียญ
กษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเหรียญกษาปณ์ระดับ
สากล ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เคยเสนอเร่ืองดังกล่าวมาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่เน่ืองจากการดําเนินการดังกล่าว
จะต้องเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อน และให้นําผลการพิจารณาของ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ต่อมาเป็น
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (ก.พ.ม.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย              
การบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2560) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้
กรมธนารักษ์เ พ่ือดําเนินการตามข้ันตอนที่ถูกต้องตามนัยข้อ 19 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย            
การบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และต่อมากรมธนารักษ์ได้เสนอเร่ือง การปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมธนารักษ์ กค. โดยในประเด็นการขอยกเลิกในส่วนที่ กําหนดให้                 
สํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานทดลองปฏิบัติการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษน้ัน 
ก.พ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ กค. เสนอขอทบทวน                 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 มกราคม 2547 แล้ว 
 
13. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – 
นครพนม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่  - 
มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ในวงเงิน 66,848.323 ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) 
ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2568) โดยดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ. 2560 หรือที่ประกาศใช้ล่าสุด และเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของ รฟท. ให้ รฟท. มีอํานาจใน
การปรับปรุงรายละเอียดด้านงบประมาณ  ค่าก่อสร้าง  ค่าจ้างที่ปรึกษา  ค่าเวนคืนที่ดิน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
สําคัญภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
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  2. ให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้ังสิ้นโดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) 
จัดสรรงบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหล่งเงินกู้และคํ้าประกันเงินกู้ภายในประเทศให้
ตามความเหมาะสม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  รายละเอียดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายเงินที่เสนอมา ทั้งน้ี เห็นชอบให้ดําเนินโครงการฯ โดยอนุญาตให้ รฟท.  กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟ        
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (พระราชบัญญัติการรถไฟฯ) มาตรา 39 (4)  
  3. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนของโครงการ  
โดยให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาต่อไป และให้ รฟท . นําความเห็นของ
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟท.) ไปดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคม (คค .) เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท .)                 
ดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ  สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ในวงเงิน 
66,848.33 ล้านบาท โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. โครงการน้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ในแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาเส้นทาง
สายใหม่) ระยะที่ 3 และอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560  (Action Plan) 
รวมทั้งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก 
– ตะวันตก (East-West Corridor) การพัฒนา โครงข่ายรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก – ตะวันตก  
ตอนบน (Upper East – West Economic Corridor) ช่วงแม่สอด – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ขอนแก่น – ร้อยเอ็ด 
– มุกดาหาร โดยเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ จํานวน 2 ทาง ความกว้างของรางขนาด 1 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 355 กิโลเมตร มีสถานีใหม่ 30 สถานี 1 ชุมทาง ลานบรรทุกตู้สินค้า 3 แห่ง และย่านกองเก็บตู้สินค้า 3 แห่ง 
ผ่านพ้ืนที่ทั้งหมด 70 ตําบล 19 อําเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม คาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในเดือนมกราคม 2564 
และจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2568 และจะเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟ ช่วงชุมทางจิระ- ขอนแก่น             
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 
และโครงการรถไฟ ช่วงแม่สอด – ตาก – กําแพงเพชร- นครสวรรค์ บ้านไผ่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ออกแบบโครงการ 
นอกจากน้ียังก่อให้เกิดการเช่ือมโยงจากท่าเรือย่างกุ้งและท่าเรือละแหม่งในประเทศเมียนมาไปยังท่าเรือดานังและ
ท่าเรือไฮฟองในประเทศเวียดนาม และยังสามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศจีนได้ด้วย  คค. คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 
3,835,260 คน ในปี 2569 ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นประมาณ ร้อยละ 2.37 ต่อปี และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 748,453 ตัน ใน
ปี 2569 ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นประมาณ ร้อยละ 1.19 ต่อปี โครงการน้ีจะมีผลตอบแทนทางการเงินที่ ร้อยละ 0.42 และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ ร้อยละ 13.49 
  2. ในส่วนของแหล่งเงินที่ใช้ในการดําเนินโครงการน้ันกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ                
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณประจําปีให้กับ รฟท. เป็นค่าที่ปรึกษาสํารวจ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเวนคืน ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  และค่าจ้างที่ปรึกษาประกวดราคา  วงเงินรวม 
10,255.33 ล้านบาท สําหรับค่าก่อสร้าง จํานวน 55,462.00  ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
จํานวน 1,131 ล้านบาท (รวมเป็นเงิน 56,543.00ล้านบาท) ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ที่
เหมาะสม และให้ รฟท. กู้ต่อโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการกู้เงิน  วิธีการกู้เงิน 
เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป  และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบชําระหน้ีให้แก่ รฟท. เพ่ือใช้ชําระหน้ีคืนแก่แหล่งเงินโดยตรง ทั้งในส่วนขอเงินต้น 
ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ รฟท. ดําเนินโครงการและอนุมัติให้ รฟท. กู้เงิน
แล้ว ให้ รฟท. เสนอความต้องการกู้เงิน เพ่ือบรรจุโครงการเงินกู้ไว้ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปี
งบประมาณต่อไป 
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14. เรื่อง  หลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ             
ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกําหนดเบ้ียประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ               
ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เสนอ ยกเว้นหลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเฉพาะในการเดินทาง ให้ สธ. ดําเนินการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง (กค.) และให้ สธ. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.              
ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สธ. รายงานว่า พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 บัญญัติให้
ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้รับ
เบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์กําหนดเบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ              
ที่ปรึกษา  ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์     
การกําหนดอัตราเ บ้ียประชุม  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา                
และอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายช่ือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 
เป็นรายเดือน  และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายคร้ังสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 

ประเภท อัตราเบีย้ประชุม (บาท) / 
คน/เดือน*  

1) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และท่ีปรึกษาในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
         1.1) ประธานกรรมการ 10,000
         1.2) รองประธานกรรมการ 9,000 
         1.3) กรรมการ 8,000 
         1.4) ทีป่รึกษา 8,000  
    2) ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแหง่ชาติ 
 2.1) ประธานอนุกรรมการ 5,000 
 2.2) อนุกรรมการ 4,000 
หมายเหตุ * อัตราเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่มีการประชุม (ในเบ้ืองต้นคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กําหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน)  
  ทั้งน้ี สําหรับการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง ได้แก่            
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องน้ัน กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
แต่เน่ืองจากอัตราในการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว
ข้างต้นได้กําหนดประเภทการเบิกจ่ายไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง  กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะเหมาจ่าย รวมถึงได้กําหนดตําแหน่งผู้มีสิทธิเบิกจ่ายไว้หลายระดับ  อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติมีบุคคลท่ีมีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นต้น  ดังน้ัน การกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเฉพาะในการเดินทางโดยไม่ได้ระบุสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนหรือไม่ได้แยกสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนระหว่าง
ผู้ที่เป็นข้าราชการซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสิทธิที่กําหนดไว้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ                
(กรรมการผู้ทรงวุฒิ) อาจทําให้เกิดความสับสนหรือเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ในภายหลัง  ประกอบกับ
กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเฉพาะใน              
การเดินทาง โดยสรุปได้ ดังน้ี  
 

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอ หลักเกณฑ์ตามความเหน็กระทรวงการคลงั 
ประเภท/ประโยชน์ตอบแทนฯ 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา 
ได้รับค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในอัตรา
ที่ ร า ชก า ร กํ าหนด  สํ า ห รั บ
ข้าราชการพลเรือน ตําแหน่งนัก
บริหารระดับสูง 

บุคคลท่ีเ ป็นข้าราชการพล
เรือนหรือข้าราชการการเมือง 

ตามสิทธิที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ .ศ .  2526  และที่ แ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ .ศ .  2550 และที่ แ ก้ ไข
เพ่ิมเติม

บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยเทียบตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสู งตามที่ กํ าหนดในพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ .ศ .  2526 และที่ แ ก้ ไข
เพ่ิมเติม 

ประธานอนุกรรมการและอนกุรรมการ 
ได้รับค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในอัตรา
ที่ราชการกําหนด สําหรับข้าราช
กาพลเรือน ตําแหน่งนักบริหาร
ระดับต้น 

บุคคลที่เป็นข้าราชการ ตามสิทธิที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ .ศ .  2526  และที่ แ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ .ศ .  2550 และที่ แ ก้ ไข
เพ่ิมเติม

 บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยเทียบตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง  
(ผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดี) ตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
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15. เรื่อง  ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการสรรหาเอกชนเพ่ือ      
ร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชน           
เพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี ตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 และการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ 

 สาระสําคัญ  
 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานผลการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้

กระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. สัญญาสัมปทานท่ีผ่านมา 

1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการสรรหาผู้ประกอบการฯ เพ่ือรับสัมปทาน เป็น
ผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ครั้งแรกเมื่อปี 2539 (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการประมูลอัตราค่าธรรมเนียมสัมปทาน    
โดยมีผู้ประกอบการฯ จํานวน 6 ราย ประกอบด้วย  

(1) สถานี A บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จํากัด  
(2)  สถานี B บริษัท อิสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จํากัด  
(3)  สถานี C บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จํากัด  
(4)  สถานี D บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จํากัด  
(5)  สถานี E บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จํากัด  
(6)  สถานี F บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวช่ัน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด  

โดยสัญญาสัมปทานฯ ในช่วง 10 ปีแรก เริ่มต้ังแต่ปี 2539 และสิ้นสุดไป เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2549 
 1.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทําสัญญาสัมปทานการดําเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบังกับผู้ประกอบการ ไอซีดี ทั้ง 6 สถานี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ออกไปอีก 5 ปี               
โดยสัญญามีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 6 มีนาคม 2549 และสิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2554 
 2. การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  
  2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีคําสั่งเฉพาะที่ 651/2556 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 แต่งต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการสรรหาเอกชนเพ่ือรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง โดยมีองค์ประกอบตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556  
  2.2 ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือกได้มีเอกชนไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือพิจารณา
ให้ความคุ้มครองช่ัวคราว ในการน้ี คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2560 ได้มีมติยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ เน่ืองจากคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35   ได้ตรวจสอบประเด็นตาม             
คําฟ้องคดีของศาลปกครองแล้วพบว่า มีเหตุการณ์ตามที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างเกิดขึ้นตามกระบวนการดําเนินการตาม
ประกาศเชิญชวนฯ ซึ่งไม่อาจแก้ไขหรือเยียวยาให้กระบวนการดําเนินการที่ผ่านมาได้  
  2.3 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือหารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจถึงแนวทางการดําเนินโครงการฯ ต่อไป สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อหารือของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยสรุปได้ว่า กรณีคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ยกเลิกประกาศเชิญชวน และการ
รถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของโครงการยังมีความประสงค์ดําเนินโครงการตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ต่อไป
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหมวด 5 โดยเริ่มจากจัดทําร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
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  2.4 การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นควรดําเนินโครงการตามร่างประกาศเชิญชวนและ
ขอบเขตโครงการเดิม จึงมีคําสั่งเฉพาะที่ ก.74/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก              
เพ่ือดําเนินการสรรหาเอกชนเพ่ือรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง  
 3. การเชิญชวนและการพิจารณาคุณสมบัติ 
 3.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ย่ืนข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการ
สรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เมื่อวันที่             
3 กันยายน 2561 โดยมีกําหนดการ ดังน้ี  
  (1) จําหน่ายเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน: วันที่ 3 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2561  
  (2)  ประชุมช้ีแจงและตอบคําถาม: วันที่ 2  พฤศจิกายน 2561 
  (3) ย่ืนข้อเสนอ: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   
 3.2 เมื่อครบกําหนดเวลาการย่ืนข้อเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ปรากฎว่ามีผู้ ย่ืน
ข้อเสนอร่วมลงทุนจํานวน 1 กลุ่ม คือกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษทั อีส
เทิร์นซี แหลมฉบังเทอร์มินัล จาํกัด (2) บริษัท เอเวอร์กรนีคอนเทนเนอร์เทอรม์ินัล (ประเทศไทย) จํากัด (3) บริษทั โอเช่ียน
เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด และ (4) บริษัท ไทย อินเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกัด ทั้งน้ี การย่ืนซองเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและไม่มผีูร้้องเรียน และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ดําเนินการต่อไป 
 3.3 เน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนเพียง 1 ราย คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 จึงได้
พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า ในประกาศเชิญชวน ข้อ 12.7 ได้กําหนดไว้ว่า “การประกาศเชิญชวนให้เอกชน
ร่วมลงทุนครั้งใด ถ้ามีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือหลายราย แต่เสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน
เพียงรายเดียว หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่า จะเป็นประโยชน์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็จะดําเนินการตามข้ันตอน
ที่กําหนดในประกาศเชิญชวนต่อไป” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดว่า “การประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนครั้งใด ถ้ามีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือ
หลายราย แต่เสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก
ตามมาตรา 35 เห็นว่า รัฐจะได้ประโยชน์ก็ให้ดําเนินการตามขั ้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ีต่อไป” ซึ่ง
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาถึงผลประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในการสนับสนุน
การนําเข้า – ส่งออกสินค้าของประเทศ สรุปได้ ดังน้ี 

(1)  สัญญาสัมปทานเดิมสิ้นสุดมาเป็นระยะเวลานาน และสาธารณูปโภคไม่มีการ
บํารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

การสรรหาเอกชนเพื่อเป็นผู้รับสัมปทานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) 
ที่ลาดกระบัง ในครั ้งแรก การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้รูปแบบการประมูลอัตราค่าสัมปทานพ้ืนที่สัมปทานเป็น
เครื่องมือในการตัดสินคัดเลือกเอกชนรับสัมปทาน และมอบให้ผู้ได้รับสัมปทานเป็นผู้ให้บริการ รวม 6 สถานี ซึ่งสัญญา
สัมปทานดังกล่าวได้สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 และผู้ประกอบการรายเดิมยังคงให้บริการจนถึงปัจจุบันโดยไม่
มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคแต่อย่างใด เน่ืองจากรอความชัดเจนจากสัมปทานครั้งใหม่ ดังน้ัน การดําเนินการสรรหาเอกชน
เพ่ือรับสัมปทานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ได้โดยเร็วจะทําให้รัฐได้รับประโยชน์จากสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นจากสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ เน่ืองจากผู้ร่วมลงทุนรายใหม่จะต้องปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ ระบบระบายนํ้า 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดขยะ จัดการระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงปรับปรุงเคร่ืองมือยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลต่อการอํานวยความสะดวกและประสิทธิภาพด้านการขนส่งแก่ผู้ส่งออกและนําเข้าสินค้าของประเทศ  

(2) รัฐมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ            
การดําเนินงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
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 การขนส่งตู้สินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี)  ที่ลาดกระบังกับ
ท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบันมีสัดส่วนการขนส่งทางถนนเป็นจํานวนมากซึ่งมีต้นทุนในการขนส่งสูง ดังน้ัน หากสามารถสรร
หาเอกชนเพ่ือเป็นผู้ร่วมลงทุนใหม่ได้โดยเร็วจะเป็นประโยชน์สําหรับการสนับสนุนนโยบาย 
ของรัฐด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) เน่ืองจากในสัญญาสัมปทานใหม่ผู้ประกอบการจะต้องใช้
บริการขนส่งทางรางระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบัง ไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ  50 ของปริมาณตู้สินค้านําเข้า – ส่งออก ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ที่เกิดขึ้นจริงในแต่
ละปี (ปัจจุบันมีสัดส่วนการขนส่งทางรางเพียง ร้อยละ 20 ) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย และ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการขนส่งของรัฐ  

(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอการร่วมลงทุนรายเดียวเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง รายเดิม 2 บริษัทรวมตัวกันส่งผลให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

 กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เดิม 2 ราย คือ บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จํากัด และบริษัท             
เอเวอร์กรีน  คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึง บริษัท โอเช่ียน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จํากัด ที่มีบริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวช่ัน เซอร์วิส (ประเทศไทย) เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งมีประสบการณ์ในการดําเนินงาน
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังด้วย จึงส่งผลให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่มีการ
หยุดชะงักไม่กระทบต่อการนําเข้า – ส่งออก ตู้สินค้าของประเทศ ทั้งน้ี หากการให้บริการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จะทําให้เกิดการสนับสนุนการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transport) รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer 
Operator: SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกทางหน่ึงด้วย 

(4) ค่าบริการโครงการไอซีดี ลาดกระบัง  
การสรรหาเอกชนเพ่ือรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า

กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง มุ่งเน้นการลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้นําเข้าและส่งออก โดยให้มีการแข่งขันเสนอราคา
ค่าบริการต่างๆ ที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในอัตราที่ตํ่า ถึงแม้ว่าจะมีผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนเพียงรายเดียว แต่ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ไม่สามารถทราบก่อนได้ว่าจะไม่มีผู้แข่งขันในการประมูลจึงต้องย่ืนข้อเสนอในลักษณะที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือก 

  จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบกับ 
ในประกาศเชิญชวนกําหนดหลักการนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตาม
มาตรา 35 ยังคงต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการว่า             
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศด้วย  
  3.4 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาผลการตรวจสอบเอกสาร และ
รายละเอียดเกี ่ยวกับคุณสมบัติของผู ้ยื ่นข้อเสนอร่วมลงทุนเห็นว่า มีความครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั ้ง             
มีหลักประกันซองเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศเชิญชวนฯ จึงมีมติให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย)              
มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศเชิญชวน และมีประกาศฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื ่อง ประกาศผลการ
พิจารณาผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเง่ือนไขอ่ืนตามประกาศเชิญชวนผู้ย่ืน
ข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี)              
ที ่ลาดกระบัง ให้ก ิจการร ่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู ้ยื ่นข้อเสนอ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ทําการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟบางซ่อน  
  4. ผลการคัดเลือก และการเจรจากับผู้ร่วมลงทุน  
   4.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 2) จะพิจารณาให้คะแนนเริ่มต้น
จากข้อเสนอการดําเนินงานตามโครงการ เพ่ือให้เห็นภาพรวมการดําเนินการ ศักยภาพและความสามารถของผู้ย่ืน
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ข้อเสนอทั้งหมดก่อน แล้วจึงจะพิจารณาด้านความสอดคล้อง และด้านความน่าเช่ือถือ ตามลําดับ ซึ่งหลักเกณฑ์ย่อยที่
ใช้ในการพิจารณามีจํานวนทั้งสิ้น 100 คะแนน ดังน้ี 
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

ความสอดคล้องของข้อเสนอเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน 20 
ความน่าเช่ือถือของรายละเอียดที่ปรากฏในรายการ  20 
ข้อเสนอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม ซึ่งรวมถึงศักยภาพและความสามารถ
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอในการดําเนินงานตามโครงการให้ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

60 
 

คะแนนรวมทัง้สิ้น 100 
 
ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนจะผ่านการพิจารณาได้จะต้องได้คะแนนรวมต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนรวมของ     
ทั้ง 3 หัวข้อ) และจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
 4.2 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้พิจารณาข้อเสนอแต่ละรายการตามเอกสาร
ของผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน สรุปผลการพิจารณาได้ ดังน้ี  
 

รายการ คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้รบั
(คะแนน) 

ความสอดคล้องของข้อเสนอเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน 20 20.000
ความน่าเช่ือถือของรายละเอียดที่ปรากฏในรายการ 20 12.545
ข้อเสนอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม ซึ่งรวมถึงศักยภาพและ
ความสามารถของผู้ ย่ืนข้อเสนอในการดําเนินงานตามโครงการให้
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

60 
 

55.800

คะแนนรวมทัง้สิ้น 100 88.345 
 
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลของคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นไปตามเง่ือนไขของ
ประกาศเชิญชวนฯ โดยมีผลคะแนนแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80 จึงมีมติให้ 
กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ผ่านการพิจารณา  
 4.3 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
ประกาศผลการพิจารณาผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเง่ือนไขอ่ืน                
ตามประกาศเชิญชวนผู้ย่ืนข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่องที่ (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนิค โดยคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ทําการเปิดซองข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการ (ซองที่ 3) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟบางซ่อน  
 4.4 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 
2562 เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ (ซองที่ 3) โครงการสถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง โดยได้ดําเนินการตรวจสอบอัตราค่าบริการที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วม
ลงทุนเสนอมานั้นพบว่า ตํ่ากว่าอัตราค่าบริการตามประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีความแตกต่างของ
อัตราค่าบริการแต่ละรายการ สรุปได้ ดังน้ี  
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 (1) ราคาค่าบริการยกขนตู ้ส ินค้าที ่ผู ้ยื ่นข้อ เสนอร่วมลงทุนเสนอมา ตํ่ากว่า            
การท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 4 

(2) ราคาค่าบร ิการบรรจุตู ้ส ินค ้าที ่ผู ้ยื ่นข ้อ เสนอร่วมลงทุน เสนอมา ตํ่ากว ่า                 
การท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 2 

(3) ราคาค่าเช่าคลังสินค้าที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาตํ่ากว่าการท่าเรือ                
แห่งประเทศไทยร้อยละ 2 (เฉพาะสินค้าทัณฑ์บนที่มีระยะเวลาฝาก 1 - 7 วัน มีราคาตํ่ากว่าร้อยละ 51)  

(4) ราคาค่าฝากตู้หนักและตู้เปล่าที ่ผู ้ยื ่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาตํ่ากว่า            
การท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 2 

(5) ราคาค่าผ่านสถานี กรณีบรรทุกหรือรถยนต์หัวลากพร้อมรถพ่วงตํ่ากว่า 8 ล้อ ราคาที่
ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาสูงกว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่กรณีบรรทุกหรือรถยนต์หัวลากพร้อมรถพ่วง 
8 ล้อ และ 10 ล้อ ราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาตํ่ากว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 2  รวมท้ังได้
ดําเนินการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างราคาค่าบริการท่ีเสนอกับรายได้ค่าใช้บริการจากการคาดคะเนทางการเงินของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุน โดยการวิเคราะห์รายได้จากราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้าเปรียบเทียบกับรายได้ค่าใช้บริการ
จากการคาดคะเนทางการเงิน ทั้งน้ี ในการคํานวณรายได้จากราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้าใช้ข้อมูล 3 รายการ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างสัดส่วนตู้สินค้าขนส่งทางรถไฟแยกตามขนาดตู้และสถานะตู้สินค้า ซึ่งคํานวณสัดส่วนจากข้อมูลสถิติ
ปริมาณตู้สินค้าขนส่งทางรถไฟแยกตามขนาดตู้ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554 - 2558) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
สถิติตู้สินค้าเปล่าต่อตู้สินค้าขาเข้า และขาออก ปี 2554 - 2558 ของผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุน (2) ปริมาณตู้สินค้าจาก
ข้อมูลการคาดการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนฯ และ (3) ราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้าของผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนฯ ซึ่ง
ผลการตรวจสอบพบว่า รายได้ค่าบริการยกขนตู้สินค้าที่คํานวณได้ใกล้เคียงกับการประมาณรายได้ค่าใช้บริการจาก
การคาดคะเนทางการเงิน ดังน้ัน อัตราค่าบริการที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาน้ันมีความสอดคล้องกับข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ (Operation Process) ตามที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนได้มีการเสนอมาใน
เอกสารซองที่ 2 

4.5 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาตามข้อ 4.4 แล้ว เห็นว่าข้อเสนอของ
โครงการในภาพรวมเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง 
(Shift Mode) รวมท้ังอัตราค่าบริการท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนเสนอมาต่ํากว่าอัตราค่าบริการของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นอัตราค่าบริการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยอัตราน้ีจะเป็นอัตราค่าบริการอัตราเดียวที่จะใช้ตลอดอายุสัญญา
สัมปทาน 20 ปี นอกจากน้ัน อัตราค่าบริการที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนเสนอมีความสอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคและ
การบริหารจัดการ (Operation Process) ตามท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนได้มีการเสนอในเอกสารซองที่ 2 และเป็นประโยชน์
ต่อภาครัฐในการประหยัดงบประมาณการลงทุน เน่ืองจากเอกชนจะลงทุนปรับปรุงสาธารณูปโภคที่สถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังทั้งหมดตลอดอายุสัญญาสัมปทาน 20 ปี คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 จึงมีมติให้
กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะการแข่งขันเสนอราคาและเชิญมาเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน  

4.6 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง ผลการ
พิจารณาผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ                   
ตามประกาศเชิญชวนผู้ย่ืนข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะการแข่งขันเสนอราคา  

4.7 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.รวศ.1000/2/2562 ลงวันที่              
4 มกราคม 2562 ถึงกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เรื่องเชิญเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน โดย
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 เชิญกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เข้าเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน 
ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย  
   4.8 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่                  
9 มกราคม 2562 พิจารณาแนวทางการเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน โดยที่ปรึกษาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้าง
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เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ทําการจําลองสถานการณ์ทางการเงิน 
(Financial Scenario) ที่คํานึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน ซึ่งพิจารณาจากผลตอบแทนทางการเงินและอัตราส่วน
ความสามารถในการชําระหน้ี ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินเพ่ือทดสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) ใช้อัตราคิดลด ร้อยละ 8 สรุปได้ ดังน้ี 

 

กรณี 
ผ ล ต อ บ แ ทนท า ง
การเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการ
ชําระหนี้

IRR (%) NPV (%) ADSCR* NPV DCR* 
กรณี 1 
(Base 
case) 

ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4 
จากราคาประกาศของการท่าเรือ 

11.7 517.34 1.68 – 2.47 0.00 - 1.77 

กรณี 2 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5 
จากราคาประกาศของการท่าเรือ 

10.37 324.34 1.59 – 2.36 -0.01 – 1.63

กรณี 3  ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 
๑๐ จากราคาประกาศของการ
ท่าเรือ  

2.53 -640.68 1.03 – 1.77 -0.04 – 0.97

กรณี 4 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 
15 จากราคาประกาศของการท่าเรือ 

-12.79 -1,605.71 0.32 - 1.26 -0.07 – 0.47

กรณี 5 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5  
จากราคาประกาศของการท่าเรือ 
เฉพาะช่วง  5  ปี  แรก  ( ปี อ่ืนลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)

11.25 462.28 1.68 – 2.47 -0.01 - 1.77

กรณี 6 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 
10 จากราคาประกาศของการท่าเรือ 
เฉพาะช่วง  5  ปี  แรก  ( ปี อ่ืนลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)

9.21 186.97 1.52 – 2.47 -0.04 - 1.77

กรณี 7 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 
15 จากราคาประกาศของการท่าเรือ 
เฉพาะช่วง  5  ปี  แรก  ( ปี อ่ืนลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)

7.47 -88.33 1.05 – 2.47 -0.07 - 1.77

กรณี 8 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5 
จากราคาประกาศของการท่าเรือ 
เฉพาะช่วง 7** ปี ท้าย (ปีอ่ืนลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)

11.42 464.16 1.68 – 2.47 0.00 - 1.77 

กรณี 9 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 
10 จากราคาประกาศของการท่าเรือ 
เฉพาะช่วง 7** ปี ท้าย (ปีอ่ืนลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4) 
 

9.72 198.23 1.11 – 2.47 0.00 - 1.77 
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กรณี 
ผ ล ต อ บ แ ทนท า ง
การเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการ
ชําระหนี้

IRR (%) NPV (%) ADSCR* NPV DCR* 
กรณี 10 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 

15 จากราคาประกาศของการท่าเรือ 
เฉพาะช่วง  7** ปี ท้าย (ปีอ่ืนลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)

7.25 -67.70 0.37 – 2.47 0.00 - 1.77 

หมายเหตุ: : *  ตัวช้ีวัดความสามารถในการชําระหน้ีที่ World Bank เสนอ คือ Annual Debt Service Cover 
Ratio (ADSCR) ไม่ควรตํ่ากว่า 1.3 และ NPV Debt Cover Ratio (NPV DCR) ไม่ควรตํ่ากว่า 1.7 (World Bank. 
2007. Port Reform Toolkit, Module 5: Financial Implications of Port Reform, Second Edition: 241) 
** ลดราคาในช่วงท้ายสัญญา เพราะช่วงแรกมีการลงทุนจํานวนมาก และในช่วง 7 ปีท้ายเริ่มมีการจ่ายเงินปันผล 

 
 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาการวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว กําหนด

แนวทางการเจรจาแบ่งเป็น 4  กรณี เน่ืองจาก เห็นว่าเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ และมีความสอดคล้องกับประมาณ            
การทางการเงินซึ่งจะทําให้โครงการสามารถบริหารจัดการได้และมีผลกระทบทางการเงินต่อผู้ย่ืนข้อเสนอน้อย รวมทั้ง
ภาครัฐจะได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี จึงมีแนวทางการเจรจาต่อรองเป็นลําดับดังน้ี  

(1) กรณี 3 ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 10 จากราคาประกาศของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย  

(2) กรณี 6 ลดค่าบริการยกขนตู ้สินค้า  ร้อยละ  10 จากราคาประกาศของ             
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เฉพาะช่วง 5 ปีแรก (ปีอ่ืนลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)  

(3) กรณี 2 กรณีลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5 จากราคาประกาศของ           
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

(4) กรณี 8  ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า  ร้อยละ  5  จากราคาประกาศของ             
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เฉพาะช่วง 7 ปี ท้าย (ปีอ่ืนลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)   

4.9 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ดําเนินการเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุนกับกิจการ
ร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) โดยสรุปผลการเจรจาต่อรองได้ ดังน้ี  

  (1) การเจรจารอบที่ 1 : คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ต่อรองราคาได้ขอให้
ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 10 จากราคาประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ซึ่งหลังจากที่ผู้
ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนได้ใช้เวลาพอประมาณในการปรึกษากันภายในกลุ่มกิจการร่วมค้า ก็ได้กลับเข้ามาในที่ประชุมโดยยื่น
ข้อเสนอลดค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีแรก แต่คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 มีความเห็น
ว่า อัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าดังกล่าวยังไม่ตํ่าพอที่จะดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น 

  (2) การเจรจารอบที่ 2 : คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้เจรจาขอให้ผู้ย่ืน
ข้อเสนอร่วมลงทุนลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 10 ในช่วง 1-10 ปีแรก แต่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุน ยังยืนยัน          
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีแรก เช่นเดิม 

(3) การเจรจารอบท่ี 3 : คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้เสนอทางเลือกให้
ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกแรกลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 10 ในปีที่ 1 - 5 และ
ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 4 ในปีที่ 6 - 20 และทางเลือกที่สอง ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 
6 ในปีที่ 1 - 5 ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 5 ในปีที่ 6 - 10 และลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 4 
ในปีที่ 11 - 20 จากน้ันผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนได้ปรึกษากันภายในกลุ่มกิจการร่วมค้าแล้วยอมรับทางเลือกที่สอง คือ 
ในปีที่ 1 - 5 ลดอัตราค่าบริการร้อยละ 6 จากราคาประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปีที่ 6 - 10 ลดอัตรา



 

 

 

24 

ค่าบริการร้อยละ 5 จากราคาประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และในปีที่ 11 - 20 ลดอัตราค่าบริการร้อยละ 4 
จากราคาประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 
ซึ่งอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (IRR) 
เท่ากับร้อยละ 10.44 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก และเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารโลก (World Bank) 
ซึ่งรวมถึงค่า ADSCR และ NPV DCR ด้วย สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  

 
กรณีอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าที่กิจการร่วมคา้ 
เอ แอล จี (ประเทศไทย) ตอบรับผลการเจรจา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ผลตอบแทนทาง
การเงนิ

อัตราส่วนความสามารถในการ
ชําระหนี ้

IRR NPV ADSCR* NPV DCR*
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า 6% ในปีที ่1-5  
5% ในปีที่ 6-10 และ 4% ในปีที่ 11-20 จาก
ราคาประกาศของการท่าเรือ 

10.44% 351.95 1.59 – 2.36 -0.02 - 1.77 

หมายเหตุ: : *  ตัวช้ีวัดความสามารถในการชําระหน้ีที่ World Bank เสนอ คือ Annual Debt Service Cover 
Ratio (ADSCR) ไม่ควรตํ่ากว่า 1.3 และ NPV Debt Cover Ratio (NPV DCR) ไม่ควรตํ่ากว่า 1.7 (World Bank. 
2007. Port Reform Toolkit, Module 5: Financial Implications of Port Reform, Second Edition: 241) 

 4.10 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้มีมติรับข้อเสนอใหม่ในการลดอัตราค่าบริการ
ตามข้อ 3.4.9 ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมลงทุนจะต้องยืนยันราคาค่าบริการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกตามมาตรา 35 ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน (ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562) 
ซึ่งกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ได้มีหนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงคณะกรรมการคัดเลือก               
ตามมาตรา 35 ยืนยันราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) ตามกําหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว  

 3.4.11 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ให้กิจการร่วมค้า 
เอ แอล จี (ประเทศไทย) พิจารณา และกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มกราคม 
2562 นําส่งรายการขอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ  

 4.12 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2562 ได้พิจารณาการยืนยันราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) ที่ได้เจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน
และการขอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ตามท่ีกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เสนอ โดยคณะกรรมการคัดเลือกตาม
มาตรา 35 ยืนยันราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) (ที่ปรึกษาฯ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้าง
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ตรวจสอบอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling 
Charge) ทุกรายการแล้ว เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรอง และได้ตรวจสอบตารางไปใส่ในภาคผนวก จ ของ (ร่าง) สัญญา
ร่วมลงทุนเพ่ือให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน) สําหรับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 
มีมติปรับแก้ไขร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ และส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) 
พิจารณาแล้วตอบกลับคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งกิจการร่วมค้า เอ แอล 
จี (ประเทศไทย) ได้ตอบกลับภายในกําหนดเวลา คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562             
เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ   
 5. ข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35  
 จากการดําเนินการตามข้อ 4 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 เห็นสมควรให้ กิจการ 
ร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ 
และแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง โดยมีอายุสัญญาร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเริ่มนับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากพ้ืนที่ 607,344 ตารางเมตร แบ่งเป็น 

  ปีที่ 1 - 5 เท่ากับ 67 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน  
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  ปีที่ 6 - 10 เท่ากับ 71 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน  
  ปีที่ 11 - 15 เท่ากับ 74 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน  
  ปีที่ 16 - 20 เท่ากับ 78 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน  

รวมถึงผลประโยชน์ที่ภาครัฐให้ผู้ร่วมลงทุนปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพ้ืนที่ทั้งหมด
แทน ซึ่งผู้ร่วมลงทุนมีแผนการลงทุนตลอดอายุสัญญามีมูลค่ารวม 4,052 ล้านบาท ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ด้วยการปรับเปลี่ยนการขนส่ง (Shift Mode) ให้ขนส่งทางรางเพ่ิมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและลดปัญหาการปล่อยควันพิษบนท้องถนนระหว่างเส้นทางการขนส่งตู้สินค้าระหว่าง 
ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนา ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single 
Rail Transfer Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย ในส่วนของผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์จากอัตราค่าใช้บริการ
ที่ถูกลงเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการนําเข้า – ส่งออกสินค้าของประเทศ 
 
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)                 
ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ตามที่เสนอ และ
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเอกชนที่ได้รับคัดเลือกจะจัดต้ังขึ้น                 
เพ่ือประกอบกิจการการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน  หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ. 
  2. เห็นชอบให้ รฟท. ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินกับเอกชนที่ได้รับ
คัดเลือกตามที่ กพอ. ได้เห็นชอบไว้  เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494  
  3. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระเงินที่รัฐร่วม
ลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ได้มีมติอนุมัติ โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณมากกว่าหน่ึง
ปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่หน่ึงพันล้าน บาทข้ึนไป  ตามนัยมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ . 2561 และอนุมัติให้ รฟท . ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือ
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน วงเงิน 149,650 ล้านบาท ทั้งน้ี 
รฟท. จะชําระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินแก่เอกชนท่ีได้รับคัดเลือก  ด้วยการ
แบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 14,965 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากเริ่มการให้บริการโครงการเก่ียวกับรถไฟ  
ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน  
และอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอํานาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก  ภายใต้กรอบวงเงินที่รัฐร่วม
ลงทุนกับเอกชนไม่เกิน  119,425.75 ล้านบาท ที่เป็นมูลค่าปัจจุบันตามท่ีตกลงในสัญญาร่วมลงทุน  โดยทยอย
จ่ายให้เอกชนหลังจากเร่ิมเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งระบบแล้ว  และแบ่งจ่ายเป็นรายปี กําหนดระยะเวลาแบ่ง
จ่ายไม่ตํ่ากว่า 10 ปี โดยให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ใช้อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบ้ียไม่
เกิน FDR+1 ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการนโยบาย
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดยได้ออกประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและเปิด
ให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการฯ จนกระท่ังได้เอกชนที่ได้รับคัดเลือกแล้ว  และได้มีการพิจารณาจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือ
ติดตาม  กํากับ และบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุน  เพ่ือทําหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกํากับดูแล  ตามข้อ 20 
ของประกาศคณะกรรมการนโยบาย  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องเร่ิมทํางานทันทีที่สัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ                
มีผล  (ประมาณเ ดือนกรกฎาคม  2562 )  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะ วันออก                
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงได้ประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณา
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวและมีมติสรุปได้ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการร่วมลงทุนตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เช่น การวางแผนการส่งมอบพ้ืนที่ให้เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เอกชนสามารถเข้ามาดําเนิน
โครงการฯ ได้โดยไม่ทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยผิดสัญญา  การกําหนดให้มีหน่วยงานเพ่ือติดตาม  กํากับ  และ
บริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุนอย่างใกล้ชิดตลอดอายุโครงการฯ เป็นต้น 
  2. เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเพ่ือชําระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการฯ โดยการจัดสรรงบประมาณจะอยู่ในลักษณะการก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่หน่ึงพันล้านบาทข้ึนไป  และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินการก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้สําหรับดําเนินโครงการฯ วงเงิน 149,650 ล้านบาท ทั้งน้ี                
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะชําระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการฯ แก่เอกชนที่ได้รับคัดเลือก  ด้วยการแบ่งจ่ายเป็น
รายปี ปีละไม่เกิน 14,965 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากเริ่มการให้บริการโครงการเก่ียวกับรถไฟ ตามเง่ือนไข
และหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน 
  3. เห็นชอบการจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือติดตาม กํากับ และบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุนของ
โครงการฯ พร้อมทั้งกรอบอัตรากําลังและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีนําเสนอโดยให้หน่วยงานฯ อยู่ภายใต้การกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และให้สํานักงานฯจัดทํารายละเอียดหน่วยงานฯ 
เพ่ิมเติม รวมทั้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและสํานักงานฯ ไปหารือสํานักงบประมาณในรายละเอียดโดยด่วน เพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการตามสัญญาของโครงการฯ ที่กําหนดไว้ 
 
17. เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติและรับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ          
(คณะกรรมการฯ) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดังน้ี    
   1.1 รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (การปรับปรุงแผนฯ) ประจําปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ 17,049.47 ล้านบาท จากเดิม 1,851,137.99 ล้านบาท เป็น 
1,834,043.52                ล้านบาท และรับทราบการปรับเพ่ิมวงเงินของโครงการหรือรายการเดิมในแผนการ
บริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20 โครงการ/รายการ 
   1.2 อนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนาหรือโครงการเพ่ิมเติมในการปรับปรุงแผนฯ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 จํานวน 6 รายการ 
   1.3 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีสัดส่วน DSCR ตํ่ากว่า 1 สามารถกู้เงิน
ใหม่และบริหารหน้ีเดิมภายใต้แผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยให้ รฟท. รับความเห็นของ
คณะกรรมการฯ ไปดําเนินการด้วย  
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  2. อนุมัติและรับทราบในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
   2.1 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหน้ีใหม่  การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อการกู้เงิน
เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี  และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและ
การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี  ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 และให้ 
กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน  วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน  การคํ้าประกันและการ
บริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  ทั้งน้ี หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง
ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ  
   2.2 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ  และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
 
18. เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว  
ปีการผลิต 2559/60 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและค่า
ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้แก่
เกษตรกรท่ีตกหล่นแต่ละราย จํานวน 28,792 ราย รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   
  ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 
เห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการ
ผลิต 2559/60 ดังน้ี  

1. รับทราบผลการตรวจสอบเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและ 
ปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2559/60 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีเกษตรกร
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จํานวน 28,792 ราย คํานวณเงินที่จะใช้
จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท 

2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่ เกษตรกรที่ตกหล่น 
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบร่วมกันแล้ว โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการน 
จํานวน 28,792 ราย รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณต่อไป 

 สาระสําคัญ และข้อเท็จจริง  
 1. จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เ พ่ือขอความช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ-
ติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรบางรายที่หว่านข้าวหลังภาวะอุทกภัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 ซ่ึงได้รับเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปี
การผลิต 2559/60 จํานวน 864 ราย พื้นที่ 9,043 ไร่ 
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 2. กรมการค้าภายใน ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2561 แจ้งให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขประกอบการพิจารณา
ของ นบข. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
 3. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2562 แจ้งว่าได้ประชุมร่วมกับ  
ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกร
ได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จํานวน 28,792 ราย คํานวณเงินที่จะใช้จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกร            
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 1) กลุ่มเกษตรกรท่ีไ ด้รับเ งินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน 
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ธ.ก.ส. 
ไม่สามารถโอนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนี้ได้ 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไปก่อนแล้ว ทั้งที่เกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน, วันที่ 8 พฤศจิกายน และ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

 2) รายละเอียดและสาเหตุของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการ
ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 จํานวน 28,792 ราย สรุปได้  ดังน้ี 

  (1) กรอบระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีในพ้ืนที่ภาคใต้เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2559 – วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560 และขั้นตอนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องขึ้นทะเบียนหลังปลูกแล้ว 15 วัน จนถึงก่อน
เก็บเก่ียวและเกษตรกรจังหวัดสงขลาประสบอุทกภัย ทําให้ต้องเลื่อนเวลาเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 
2560 ทําให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหลังโครงการฯ สิ้นสุด (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ทําให้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ 
จํานวน 11,582 ราย 

  (2) เกษตรกรข้ึนทะเบียนตามท่ีต้ังแปลงเพาะปลูก แต่ ธ .ก .ส .  จัดทําฐานข้อมูล 
ตามภูมิลําเนาของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ นอกเขตภูมิลําเนาส่งผลให้             
ธ.ก.ส. ไม่พบข้อมูลและเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จํานวน 1,521 ราย 

  (3) เกษตรกรแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน เ พ่ือเข้าร่วมโครงการฯ แต่ขั้นตอนการยกเลิกต้องใช้เวลา ส่งผลให้ เกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ทัน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) จํานวน 1,197 ราย 

 (4) กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. ต้องใช้เวลา 7 วัน ทําให้ข้อมูลเกษตรกรท่ีจัดส่งช่วงวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 
2560 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จํานวน 7,922 ราย 

(5) ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากเกษตรกรไม่ระบุพันธ์ุข้าว จํานวน 1,238 ราย 
(6) ธ.ก.ส. ตรวจสอบพบว่าเกษตรกรได้รับเงินยังไม่ครบตามสทิธิ จํานวน 5,332 ราย  

  4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอผลการดําเนินโครงการช่วยเหลอืค่าเก็บเก่ียวและปรบัปรุง
คุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับ ธ.ก.ส. โดยที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 3,739,820 ราย 
จํานวนเงิน 31,691,441,450 บาท ซ่ึงยังไม่เกินวงเงนิที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จํานวน 41,090.35 ลา้นบาท  
 
19. เรื่อง  ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดําเนินการแก้ไขปัญหา
การบินพลเรือนของไทย ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 

สาระสาํคญั ดังน้ี 
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1. ผู้ตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (international Civil Aviation 
Organization หรือ ICAO ) เข้ามาดําเนินการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบิน 
พลเรือนของไทย (Full ICAO Coordinated Validation Mission หรือ Full ICVM ) ระหว่างวันที่ 13 - 22 
พฤษภาคม 2562  

2. คณะผู้ตรวจสอบได้ดําเนินการตรวจสอบใน  8  ประเด็นสําคัญ (Critical Elements) ได้แก่ 
กฎหมายหลักที่ใช้ในการกํากับดูแล กฎระเบียบระดับรอง ระบบการบริหารจัดการในการกํากับดูแล คุณสมบัติและ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค  คู่มือและแนวทางปฏิบัติ การออกใบอนุญาตและใบรับรอง  การตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของผู้ประกอบการ และมาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยได้ตรวจสอบในด้าน
ต่างๆรวม 7 ด้าน (Area) ได้แก่ ด้านกฎหมายและระเบียบด้านการจัดการองค์กรกํากับดูแลด้านการออกใบอนุญาต            
ผู้ประจําหน้าที่ ด้านการปฏิบัติการบิน ด้านความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน  ด้านบริการการเดินอากาศและ
ด้านสนามบินที่ 

3. สรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองต้น (Preliminary Debriefing) ของคณะผู้ตรวจสอบพบว่า ระดับ
ประสิทธิผลของการนํามาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศ (Effective Implementation หรือ EI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ ICAO กําหนด คือร้อยละ 60  

4. ผลการตรวจสอบคร้ังน้ีสามารถช้ีชัดได้ว่า ในระยะเวลาประมาณ 4 ปี ระดับ EI ของประเทศได้
เพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่า กล่าวคือ เมื่อประเทศไทยได้รับธงแดงในเดือนมิถุนายน 2558 ค่า EI ของไทยคิดเป็นร้อยละ 
34.20 หลังจากน้ัน กพท. ได้ใช้ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน ในการปลดธงแดงและเพ่ิมค่า EI  เป็นร้อยละ 41.46 และใน 
1 ปี 7 เดือนต่อมา ค่า EI ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งทัดเทียมกับค่าเฉล่ียของประเทศสมาชิก ICAO  ทั้งหมด 
193 ประเทศ จึงถือได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการบินของไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐาน
โลกแล้ว 

5. คณะผู้ตรวจสอบของ ICAO ได้แสดงความช่ืนชมกับความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม จริงจังและเป็นระบบ ภายในระยะเวลาไม่นาน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินที่สูง
ถึงร้อยละ 65.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวง
คมนาคม รวมท้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเดินอากาศที่สอดคล้องกับกฎกติกา
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ของ กพท . และความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสําเร็จ ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรม 
การบินของไทย 
 
20. เรื่อง การพัฒนาการเชือ่มโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New 
GFMIS Thai) กับระบบบญัชีคอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติแนวทางการพัฒนาการเช่ือมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
   2. มอบหมายให้กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดําเนินการพัฒนาระบบตาม
แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูล โดยให้คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Steering Committee) กํากับติดตามการดําเนินการและรายงาน
ผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
   สาระสาํคญั 
   กระทรวงการคลังได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(New GFMIS Steering Committee) เพ่ือกําหนดนโยบายกรอบแนวทาง
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และทิศทางการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินการดังกล่าวและได้พิจารณากําหนด
แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับ ระบบ e-LAAS ในแต่ละระบบงาน ดังน้ี 

1. ระบบงบประมาณ 
    1.1 เงินงบประมาณ เป็นเงินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับ
จัดสรรจากสํานักงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMIS Thai ทําการเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS  
    1.2 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให ้(ผ่าน New GFMIS Thai) เป็นเงินงบประมาณ
ของ อปท. ทําการเช่ือมโยงให้กับระบบ e-LAAS  
    1.3 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให ้(ไม่ผ่าน New GFMIS Thai) และเงินรายได้ที่ 
อปท. จัดเก็บเอง ทําการเช่ือมโยงข้อมูลใหกั้บระบบ New GFMIS Thai  
การพัฒนาระบบจะกําหนดโครงสร้างรหัส ข้อมูลงบประมาณ ให้สอดคลอ้งกันทั้งระบบ e-LAAS และระบบ  New 
GFMIS Thai พร้อมทั้งจัดทําระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. 
   2. ระบบรายได้ 
    2.1 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให ้(ผ่าน New GFMIS Thai) รับเงินจากการโอนเข้า
บัญชีเงินฝากคลังของ อปท. เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ให้กับระบบ e-LAAS 
    2.2 เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ไม่ผ่าน New GFMIS Thai) และเงินที่ อปท. จัดเก็บ
เอง บันทึกรับเงินผ่านระบบ e-LAAS ทําการเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai  
การพัฒนาระบบรายได้ของ อปท. จะดําเนินการให้สอดรบันโยบาย National e-Payment 
   3. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
    3.1 การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบันทกึสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ 
New GMIS Thai ทําการเช่ือมโยงข้อมูลใหกั้บระบบ e-LAAS 
    3.2 การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให ้และเงินที่ อปท. จัดเก็บเองให้
จัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทําการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่
ระบบ New GFMIS Thai 
   4. ระบบเบิกจ่าย 
    4.1 การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ใหท้ําการเบิกจ่ายผ่านใบสัง่ซื้อ
สั่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai เพ่ือทําการจ่ายตรงให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน และทําการเช่ือมโยงข้อมูล
ให้กับระบบ e-LAAS 
    4.2 การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เบิกจ่ายผ่านระบบ New GFMIS 
Thai และทําการเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS 
    4.3 การเบิกจ่ายจากเงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ และเงินที่ อปท. จัดเก็บเองเบิกจ่าย
ผ่านระบบ e-LAAS ทําการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ e-LAAS ให้กับระบบ New GFMIS Thai  
การพัฒนาการเบิกจ่ายให้ทําการจ่ายตรงแก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินให้สอดรับนโยบาย Nation e-Payment 
   5. ระบบสินทรพัย์ถาวร 
    5.1 บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรรายตัวของ อปท. ที่มีก่อนการเช่ือมโยงข้อมูลในระบบ 
New GFMIS Thai และทําการเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS 
    5.2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ New GFMIS Thai และทําการเช่ือมโยง
ข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS 
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรดําเนินการในระบบ New GFMIS Thai 
   6. ระบบบัญชีแยกประเภท 
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    6.1 บันทึกข้อมูลบัญชีของ อปท. ที่มีก่อนการเช่ือมโยงข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai 
ตามรูปแบบที่กําหนดและทําการเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS 
    6.2 บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ตามรูปแบบที่กําหนดและทํา
การเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS 
ทั้งน้ี ในกรณทีีร่ะบบ e-LAAS ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai ได้ทันภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อปท. ต้องดําเนินการบันทึกข้อมลูโดยตรงใน
ระบบ New GFMIS Thai โดยกระทรวงการคลังจะพัฒนาระบบให้รองรับการบันทึกรายการดังกล่าว 
   ผลกระทบ 
   การดําเนินการการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) คาดว่าจะส่งผล
กระทบ ดังน้ี 
   1. สามารถรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในระบบ 
New GFMIS Thai 
    2. สามารถแสดงผลการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ New GFMIS Thai ที่เป็น
ปัจจุบัน 
   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ 2561 
   4. กระทรวงการคลังมีข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. กระทรวงการคลังมีข้อมูลเพ่ือแสดงรายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม 
 

ต่างประเทศ 
21.  เ รื่ อ ง   ร่ า งแถลงการณ์ ร่ วมการประชุมระ ดับผู้ นํ า  ครั้ งที่  12  แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ                
สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 12 แผนงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
:  IMT-GT) และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นําประเทศแผนงาน IMT-GTให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 12 แผนงาน IMT-GT ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
                   ทั้งน้ีในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี               
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 12 
แผนงาน IMT-GT ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดย
นายกรัฐมนตรีของไทยจะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว   ซึ่งร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสําคัญเป็นการรับทราบความสําเร็จที่ผ่านมาของความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT เช่น 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร อัตราการว่างงานท่ีลดลงของ
ประเทศ IMT-GT นอกจากน้ี ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ระบุถึงกรอบทิศทางการขับเคล่ือนแผนงานระหว่างประเทศ
สมาชิกที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเร่ืองต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่หก (เช่ือมโยงจังหวัดปัตตานี   จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสเข้ากับ              
รัฐเประและรัฐกลันตัน และตอนใต้ของเกาะสุมาตรา) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมใน
สาขาต่าง ๆ การส่งเสริมสินค้าฮาลาลสู่สากล การเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะ
แรงงาน การพัฒนาเมืองสีเขียว เป็นต้น 
                   ทั้งน้ี ประเทศไทยได้จัดเตรียมประเด็นหารือและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการภายใต้แผนงาน IMT-
GT ต่อที่ประชุม โดยเสนอแนวทางในการเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการอ่ืน ๆ ที่มี
ความเช่ือมโยงและเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาค เช่น การก่อสร้างถนน การพัฒนาระบบราง การ
ก่อสร้างสะพานระหว่างประเทศ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการบินใน IMT-
GT ศูนย์โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า การปรับปรุงและขยายด่านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกัน
พืชและสัตว์ เร่งรัดกรอบความร่วมมือในด้านพิธีการผ่านแดนท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความ
เช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าระหว่างกันในพ้ืนที่ MIT-GT การพัฒนา 4.0 ในด้านที่มีศักยภาพ (การเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการท่องเที่ยว) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาธุรกิจ IMT-GT เป็นต้น 
 
22.  เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ   
ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM) ของผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงมหาดไทย (พลตํารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) และคณะ รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund : ASEAN 
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) ที่เพ่ิมขึ้น ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ 
                  

เดิม ปรับเป็น 
50,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) 90,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี (ประมาณ 2.88 ล้านบาท)
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2562 เน่ืองจากเป็นการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2558 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
การจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนศูนย์
ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund) โดยมีผลต้ังแต่ปี 2562 – 2566 
กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund ที่เพ่ิมขึ้น
ตามผลการประชุมดังกล่าวที่ให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund ต้ังแต่ปี 2562 –
 2566 

เดิม ปรับเป็น 
50,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) 90,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี (ประมาณ 2.88 ล้านบาท)
ซึ่งการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ถือเป็นการดําเนินงานตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี 
2558 ภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) ที่
กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund เป็นจํานวน
เท่ากันทุกปี โดยศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund) ก่อต้ังขึ้น
เมื่อปี 2555 และประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund มาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

ปี จํานวนเงินจ่ายสมทบในแตล่ะป ี(ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) 
2555 – 2558 30,000
2559 – 2561 50,000
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2562 – 2566 (ที่เสนอในคร้ังน้ี) 90,000
โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทําข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินกิจรรมมาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ 
หรือภาระทางการคลังและงบประมาณของรัฐในอนาคตตามนัยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว 
 
23.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้าน
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1/2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (คณะทํางาน           
ร่วมฯ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามท่ีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย (คณะอนุกรรมการฯ) เสนอ 
                   สาระสําคัญของรายงานผลการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 – 15 
กุมภาพันธ์ 2562 มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (2) การบริหารจัดกอง
เรือประมง (3) การบังคับใช้กฎหมาย (4) การตรวจสอบย้อนกลับและใบรับรองการจับสัตว์นํ้า (5) ความร่วมมือกับ
ประเทศที่ 3 และองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค และ (6) การขยายความร่วมมือการต่อต้านการทํา
ประมง IUU สู่อาเซียน 
 
24. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําเส้นใหม่และโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Digital Hub) (ดศ.) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอรายงานความ
คืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าเส้นใหม่ และโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) สรุปได้ดังน้ี 
   1. เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (19 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) 
การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
วงเงิน 15,000 ล้านบาท และ 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติ (7 ธันวาคม 2559) เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการฯ กิจกรรมท่ี 2 โดย ดศ. มอบหมายให้ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) เป็นผู้ดําเนินการแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ                 
(16 พฤษภาคม 2560) รับทราบผลการดําเนินโครงการฯ และให้ ดศ. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
   2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 สิงหาคม 2560) เห็นชอบในหลักการการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการ
ดําเนินโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ ASEAN Digital Hub ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ และให้ ดศ. และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคมเร่งรัดการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นระยะ ๆ นอกจากน้ี 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เร่งรัดการพิจารณาประเด็นข้อหารือที่ยังไม่ได้ข้อยุติในโครงการดังกล่าวให้
ได้ข้อยุติชัดเจนโดยเร็ว และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) รับไปประสานและเร่งรัดการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งให้แจ้งผลการพิจารณาไปยัง ดศ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
   3. ในครั้งน้ี ดศ. รายงานความคืบหน้าโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)  ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย 
สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
    3.1 การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเช่ือมโยงไปชายแดนฯ ความจุรวม 2,300 
Gbps บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจนับ
อุปกรณ์ก่อนนําไปติดต้ัง 151 สถานีทั่วประเทศ ทั้งน้ี คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นไป
ตามแผนที่กําหนด (ผลดําเนินการคิดเป็นร้อยละ 68) 
    3.2 การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําระหว่างประเทศระบบท่ีมีอยู่ 1,770 Gbps 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ขยายความจุและส่งมอบสิทธิการใช้งานแก่ ดศ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561                
(ผลดําเนินการคิดเป็นร้อยละ 98)   
    3.3 การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศ
ไทยกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความจุเบื้องต้น รวม 200 Gbps  
     3.3.1 ด้านการลงทุน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้พิจารณาแนวทางการลงทุนใน
ระบบเคเบิลใต้นํ้า ASIA Direct Cable (ADC) ซึ่งจะมีการเช่ือมโยงตรงระหว่างประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น 
เป็นเส้นทางหลัก (Trunk) และมีการต่อเช่ือม Branch กับประเทศไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลี
ใต้ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในเอกสารข้อตกลงระหว่างภาคีสมาชิกภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และลงนามสัญญา
จ้างภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563 และสามารถทดสอบระบบรวมถึงส่ง
มอบสิทธิการใช้งานให้ ดศ. ภายในปี 2564 
      ระบบ ADC ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีให้มีเส้นทางเสมือนการเช่ือมต่อ
ตรง (Direct Route) โดยมีจุดขึ้นบกที่สถานีเคเบิลใต้นํ้าชลี 3 ศรีราชา ประเทศไทยไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ
ระหว่างประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ โดยไม่จําเป็นต้องว่ิงอ้อมผ่านประเทศอ่ืน จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการ Digital 
Park ตามนโยบาย EEC ของประเทศไทย 
     3.3.2 ด้านงบประมาณ งบประมาณลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ ADC ในส่วน
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 60-65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทุกภาคีสมาชิกจะต้องร่วมลงทุนใน
เส้นทางหลักคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของค่าก่อสร้างเส้นทางหลักทั้งหมดและส่วนของการเช่ือมต่อที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก 
ภาคีสมาชิกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเองทั้งหมด 
      ในส่วนของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดศ. จะขอรับการจัดสรร               
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,000 ล้านบาท เพ่ือทดแทนงบประมาณเดิมที่ถูก
พับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,000 ล้านบาทไว้แล้ว 
     3.3.3 ด้านกฎหมาย การลงทุนระบบเคเบิลใต้นํ้า ADC เป็นการดําเนินการตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งทรัพย์สินที่ได้จากการดําเนินงาน ไม่สามารถโอนให้กับ ดศ. ได้ แต่สามารถส่งมอบ              
สิทธิการใช้งานได้ 
     3.3.4 ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบ ADC ASEAN Digital Hub จําเป็นต้องมี
เส้นทางที่หลากหลาย มีเส้นทางที่เช่ือมตรง (Direct Route) ไปยังปลายทางสําคัญ หรือ Hub ภูมิภาคอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยระบบ ADC น้ัน มีปลายทางไปยังประเทศท่ีเป็น Hub ในภูมิภาคใกล้เคียงหลาย
ประเทศ เช่น จีน (ฮ่องกง) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  
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      ระบบ ADC เป็นระบบเคเบิลใต้นํ้าที่ติดต่อตรงกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน 
(ฮ่องกง) เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงตรงได้จากพ้ืนที่ Digital Park Thailand ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม อยู่ระหว่างเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนทําธุรกิจเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น 5G, AI, Cloud, IoTs, Smart City, Big Data ซึ่งการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัลดังกล่าวได้น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีระบบการสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศท่ี
เพียงพอและหลากหลาย สามารถเช่ือมต่อกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิถาค เช่น เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ได้ด้วยความจุช่องสัญญาณและเส้นทางสํารองที่เพียงพอ 
      เมื่อการก่อสร้างระบบ ADC แล้วเสร็จ (คาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า)              
จะทําให้ประเทศไทยมีปริมาณความจุและเส้นทางเช่ือมโยงผ่านระบบเคเบิลใต้นํ้าไปจีนและฮ่องกงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง
เส้นทาง สามารถรองรับความต้องการใช้งานท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงข่ายระหว่าง
ประเทศของไทย โดยเฉพาะระหว่างไทยกับจีนมีความหลากหลาย มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากข้ึน ซึ่งเมื่อรวม
กับการดําเนินโครงการ ASEAN Digital Hub กิจกรรมย่อยที่ 1 และ 2 ที่มีการขยายความจุโครงข่ายเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่เดิมแล้ว จะทําให้
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางของการเช่ือมต่อของภูมิภาคพร้อมสู่การเป็น ASEAN Digital Hub อย่างเต็ม
รูปแบบในอนาคต อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะเป็น ASEAN Digital Hub ได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีอีกหลายปัจจัย
ที่เอ้ือต่อการดึงดูด Content Provider และต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น มาตรการกําหนด
อัตราค่าใช้ไฟฟ้าหรืออาจได้รับการชดเชยจากภาครัฐที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน รวมถึงมาตรการ             
จูงใจทางภาษี 
   อน่ึง ในเร่ืองของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ได้แก่ สิทธิการใช้งานวงจร ซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กค . ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ                 
(การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) สรุปได้ว่า สิทธิการใช้งานวงจรถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามข้อตกลงระหว่างภาคีสมาชิก โดยภาคีทั้งหลายต้องตกลงยินยอมร่วมกันตามจํานวนเงินลงทุน ถ้าระหว่างภาคี
สมาชิกไม่ตกลงยินยอมร่วมกันทรัพย์สินน้ีก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ สิทธิการใช้งานวงจร จึงมิใช่พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างตาม             
คํานิยามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2540 สําหรับกรณีการนําสิทธิ
การใช้งานวงจรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศไปอนุญาตให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้งาน จึงเป็นการที่สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมจะอนุญาตให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้ทรัพย์สินของตน ย่อมเป็นดุลยพินิจของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ที่
จะพิจารณา แต่ควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมเพ่ือรองรับในเรื่องของสิทธิการเข้าใช้งานโครงข่าย
ดังกล่าวด้วย 
   อย่างไรก็ตาม ขณะน้ี ดศ. อยู่ระหว่างดําเนินการรับมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ ASEAN 
Digital Hub ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และจะพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้สิทธิการใช้งานวงจรและอุปกรณ์   
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม นําไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ซึ่งจะทําให้การ
เช่ือมต่อข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ มีค่าบริการที่ตํ่าลง ส่งผลให้ผู้บริการโทรคมนาคม ผู้ประกอบ
ธุรกิจดิจิทัล รวมถึงผู้ให้บริการเน้ือหา (Content) มีต้นทุนที่ลดลง โดยต้นทุนที่ลดลงจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้บริโภค
ในที่สุด     
 
25.  เรื่อง  เอกสารบนัทึกการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที ่1 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างไทย
กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 และอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่
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จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินความสัมพันธ์ แต่มิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวง
พาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมคณะทํางานร่วมฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ มีเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นทั้งสองฝ่ายนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งการหารือเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์และประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของท้ังสอง
ฝ่าย ในประเด็น ดังน้ี (1) ภาพรวมสถานการณ์ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกของ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (2) กฎระเบียบด้านศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย (3) การดําเนิน
มาตรการเยียวยาทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (4) นโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาส
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (5) นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพเศรษฐกิจ               
ยูเรเซียและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรม (6) นโยบาย
อุตสาหกรรมเกษตรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจ                 
ยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการเกษตร (7) โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่าง
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (8) กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในการนําเข้าสินค้าจากไทย (9) โอกาสในการประกอบธุรกิจในสหภาพเศรษฐกิจ                 
ยูเรเซีย การเป็นตลาดเดียวด้านการค้าบริการ และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของไทย และโอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย (10) วันและสถานที่การประชุม
คณะทํางานร่วมฯ ครั้งที่ 2 และการลงนามรับรองเอกสารบันทึกการประชุมคณะทํางานร่วมฯ ครั้งที่ 1 
                    ทั้งน้ีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างไทยกับ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า                 
การกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) มีกําหนดจะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในฐานะประธานร่วมกับ
รัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหาภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นางทัตยานา วาโลวายา) 
  
26.  เรื่อง  การประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 และร่างเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) 
ร่าง Rules of Procedures of the UN – Habitat Assembly (2) ร่าง Rules of Procedures of the UN – 
Habitat Executive Board และ (3) ร่างปฏิญญารัฐมนตรีของการประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 ทั้งน้ี 
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (30 
มิถุนายน 2558) เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 
                   โดยที่คณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วมการประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 27 –
 31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ภายใต้หัวข้อหลัก “Innovation  for a Better Quality  of 
Life  in Cities and Communities” โดยมีหัวข้อรอง คือ “Accelerated Implementation of the New 
Urban  Agenda towards Achievement of the Sustainable  Development Goals” และจะมีการรับเอกสาร
จํานวน 3 ฉบับดังกล่าว 
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แต่งต้ัง 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวขนิษฐา               
สหเมธาพัฒน์ ผู้อํานวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่
วันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายพรชัย 
แสงอังศุมาลี ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การปรับปรุงตําแหน่งผู้แทนสํารองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members)              
ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงตําแหน่งผู้แทนสํารองของ
รัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย (สภาสมาชิกฯ) จาก                
“รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่กํากับดูแลสํานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน” 
เป็น “ที่ปรึกษาหรือรองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่กํากับดูแลสํานักนโยบายระบบการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน” และสําหรับตําแหน่งผู้แทนให้เป็นไปตามเดิม  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางอัมพร ปุรินทวรกุล เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต แทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่               
28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก จํานวน 2 
คน ดังน้ี  
   1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ  
   2. นายดิสทัต โหตระกิตย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
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32. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบง่ชี้ทางภูมิศาสตร์  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จํานวน 14 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
   1. นางปัจฉิมา ธนสันติ     สาขานิติศาสตร์  
   2. นายชัยปิติ ม่วงกูล              สาขานิติศาสตร์  
      (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค) 
    3. นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช   สาขาเกษตรศาสตร์  
  4. นางมยุรา มานะธัญญา   สาขาเศรษฐศาสตร์  
  5. นายอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์    สาขาเศรษฐศาสตร์  
  6. นายทรงพล สมศร ี    สาขาเกษตรศาสตร์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ  
  7. นายธนิต ชังถาวร     สาขานิติศาสตร์  
   8. นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม    สาขาวิทยาศาสตร์  
  9. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์    สาขาเกษตรศาสตร์  
  10. นางสาวศริิพร บุญชู      สาขาเกษตรศาสตร์  
  11. นายสมหมาย เตชวาล   สาขาภูมิศาสตร์  
  12. นางสาวศศิวิมล มจีรูญสม     สาขาวิทยาศาสตร์  
  13. นางสาวศทุธินี อินทรกําแหง    สาขาวิทยาศาสตร์  
  14. นายชูศักด์ิ ช่ืนประโยชน์   สาขาเศรษฐศาสตร์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป      
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม 6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี   
   1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล     ประธานกรรมการ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
      (ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา)   
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
      (ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา)    
  4. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
      (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    
   5. ศาสตราจารย์สุรเดช หงสอิ์ง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
       (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    
   6. ศาสตราจารย์สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
                     (ด้านกฎหมายและการบริหารงานบุคคล)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป      
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34. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กนอ.) แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คน ดังน้ี 1. พลตรี กานต์ 
กลัมพสุต 2. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป       
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอแต่งต้ัง นายพงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป       
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
   1. นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยใน คปภ.   
   2. นายสุวิชญ โรจนวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตรใ์น คปภ.   
    ทั้งน้ี ให้มผีลนับต้ังแต่วันที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งแต่งต้ัง  
 
37. เรื่อง การรักษาราชการแทนรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในลําดับที่ 3 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมแีต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

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




