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ทําเนียบรัฐบาล
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Government House Press Release

http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (
13 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.
3.
4.

เรื่อง

รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผลในการสงเสริมใหบุคคลธรรมดา
ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน
พ.ศ. ....
เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 รวม 3 ฉบับ
เรื่อง การปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ- สังคม

5.

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา)
ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคุลมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน
6. เรื่อง โครงการจัดตั้งบริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด (
National
Broadband Network : NBN Co) และโครงการจัดตั้งบริษัท โครงขายระหวาง
ประเทศและศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต จํากัด (
Neutral Gateway & Data Center:
NGDC Co) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
เรื่อง การเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรมใหแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
7.
ความรุนแรงทางการเมือง ป 2556-2557 เพิ่มเติม
8.
เรื่อง การใหความชวยเหลือเงินดํารงชีพแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
14 ตุลาคม 2516
9.
เรื่อง โครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย
10.
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560
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ตางประเทศ
11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบตอรางบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความ
รวมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน ครั้งที่ 3
ขออนุมัติรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐคาซัคสถานวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือ
เดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ
แตงตั้ง

13.
14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
เรื่อง รัฐบาลจอรเจียเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงจอรเจีย
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐคาซัคสถานประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
16. เรื่อง
รัฐบาลสาธารณรัฐเอสโตเนียเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐเอสโตเนียประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
เรื่อง การแตงตั้งผูมีอํานาจ ( Designated Authority) สําหรับกองทุน Green Climate
Fund ของประเทศไทย
เรื่อง การแตงตั้งโฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
******************

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทรศัพท 0-2288-4000 ตอ 4880 หรือ 4396 โทรสาร 0-2288-4000 ตอ 4880

www.thaigov.go.th facebook.com/thaikufah twitter.com/thaikhufah
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อขยายผลในการสงเสริมใหบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผลในการสงเสริมใหบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของ
นิติบุคคล ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหยกเวนภาษีใหแกหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลสําหรับเงินไดที่ไดรับ
จากการโอนทรัพยสิน ใหแกนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม โดยไดรับคาตอบแทนเปนหุนสวนสามัญของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้
เฉพาะการโอนทรัพยสินและการจดทะเบียนและจัดตั้งนิติบุคคลที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อสงเสิรมใหหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลประกอบธุรกิจในรูปของ
นิติบุคคล
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกัน พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันความรับผิดของผูขนสงอันเกิดจาก
การดําเนินการรับขนทางอากาศ ดังนี้
1. กําหนดใหผูขนสงตองจัดใหมีการประกัน โดยอาจเปนชนิดใดชนิดหนึ่งระหวางสัญญา
ประกันภัยความรับผิดและการวางหลักประกันในรูปแบบอื่นตามที่ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด
2. กําหนดใหผูขนสงตองจัดใหมีกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
แกคนโดยสาร สัมภาระ และของอันเกิดจากการรับขนทางอากาศ
3. กําหนดเกี่ยวกับจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเพื่อคุมครองความรับผิดตามสัญญารับขน
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกคนโดยสาร สัมภาระ และของ
4. กําหนดเวลาในการยื่นแสดงหลักฐานการจัดทําสัญญาประกันภัยความรับผิดตอผูอํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยของผูขนสง
5. กําหนดใหผูขนสงมีหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทยทราบ ในกรณีที่มีการปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมสัญญาประกันภัยความรับผิดในสวนที่เกี่ยวกับจํานวน
วงเงินความรับผิด หรือยกเลิกสัญญาประกันภัยเดิม
6. กําหนดใหผูขนสงดําเนินการขอตออายุการประกันภัยและยื่นแสดงหลักฐานการขอตออายุ
การประกันภัยตอผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย กอนที่สัญญาประกันภัยความรับผิดจะสิ้น
อายุ
7. กําหนดใหผูขนสงตองเพิ่มวงเงินการประกันใหเทากับจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ หากมีการบังคับการประกันหรือบังคับตามสัญญาประกันภัย ในระหวางการประกอบกิจการคาขาย
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ในการเดินอากาศหรือใหบริการตามความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ จนทําใหจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยลดลง
ต่ํากวาที่กําหนดไว
8. กําหนดบทเฉพาะกาลใหผูขนสงที่ประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศหรือใหบริการตาม
ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับจะตองดําเนินการจัดทําสัญญาประกันภัยและ
ยื่นแสดงหลักฐานการจัดทําสัญญาประกันภัยความรับผิดชอบตอผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ รางกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวง
พลังงาน (พน.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง มีดังนี้
1. รางกฎกระทรวงการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน พ.ศ. ....
1.1 ในชั้นการตรวจพิจารณาของ สคก. ไดแกไขชื่อรางกฎกระทรวงจากรางกฎกระทรวง
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... เปน “รางกฎกระทรวงการซอมบํารุงถัง
เก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน พ.ศ. ....”
1.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับกับถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามันตามปริมาณ
ความจุเกิน 2,500 ลิตรขึ้นไป
1.3 กําหนดระยะเวลาในการซอมบํารุงทุกหนึ่งปและไดรับการตรวจสอบจาก
กรมธุรกิจ
พลังงานทุกสิบป
1.4 กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการซอมบํารุงตามประเภทของถัง ไดแก ถังเก็บ
น้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้ง ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวนอน ถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน
ถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก และถังขนสงน้ํามัน รวมถึงระบบทอน้ํามันและอุปกรณที่เกี่ยวของกับถัง
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลของการซอมบํารุง
1.5 กําหนดขั้นตอนการดําเนินการซอมบํารุง การกําหนดมาตรการความปลอดภัยและ
เตรียมการซอมบํารุง และกําหนดเกณฑการพิจารณาเพื่อการซอมแซม
2. รางกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เปนการแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนดของกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 ในสวนของการทดสอบและตรวจสอบของ
ถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยกําหนดใหมีการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทุกหนึ่งปและสิบปตามเดิม แตใหใชหลักเกณฑการตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวย
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน
3. รางกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เปนการแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนดของกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 ในสวนของระยะเวลาในการทดสอบและ
ตรวจสอบของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณในสถานีบริการน้ํามันจากกําหนดใหมี
การทดสอบและตรวจสอบเมื่อใชงานครบสิบป เปนกําหนดใหมีการทดสอบและตรวจสอบทุกหนึ่งปและสิบป และ
ใหใชหลักเกณฑการตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวยการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน
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4. เรื่อง การปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาความสอดคลองกับการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ตางประเทศในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ซึ่งไดรับยกเวน
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 29/2560
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
จากตางประเทศดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ มีดังนี้
1.
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... เปนการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
เหมาะสมกับเจตนารมณในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให
เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... เปนการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหเหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสานแบบ
ครอบคุลมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. ให กษ. ปรับแผนการดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน จากเดิมดําเนินการในพื้นที่ 78,954 ไร
จํานวน 1,973,850 ตน เปนดําเนินการในพื้นที่ 109,409 ไร จํานวน 3,877,134 ตน
2. ให กษ. ถัวจายงบประมาณขามรายการ ภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับเดิมเพื่อดําเนิน
โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน อนึ่ง หากมีเงินเหลือจายในโครงการขอปรับใชในการดําเนินการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา)
ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น
3. ขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสาน
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืนจากเดือนเมษายน 2560 - เดือนธันวาคม 2560 เปนเดือนเมษายน
2560 - มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ ให กษ. ดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให กษ. ตรวจสอบ รับรองพื้นที่ และ
จํานวนตนมะพราวที่จะดําเนินโครงการใหถูกตองตามหลักเกณฑของโครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ที่เกิดการระบาด
ของหนอนหัวดําเพิ่มขึ้น โดยการใชสารเคมีจะตองเปนไปตามหลักวิชาการอยางเหมาะสม และกํากับดูแลการใชจาย
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งบประมาณตามโครงการฯ ใหเปนไปอยางโปรงใส มีความคุมคา ประหยัด และสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวน
พรอมทั้งติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการใหคณะรัฐมนตรีรับทราบดวย
2) ควรใหความสําคัญกับการอบรมถายทอดความรูใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (เกษตรกร)
ในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนและใหคําแนะนําเกษตรกรในการผลิตแตนเบียนอยางใกลชิดและตอเนื่อง และเรงรัดติดตาม
การดําเนินกิจกรรมจัดหาและฉีดสารเคมีเขาตนและกิจกรรมจัดหาและพนสารเคมีทางใบใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
และเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานดวย
6. เรื่อง โครงการจัดตั้งบริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด ( National Broadband Network :
NBN Co) และโครงการจัดตั้งบริษัท โครงขายระหวางประเทศและศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต จํากัด ( Neutral
Gateway & Data Center: NGDC Co) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บมจ. กสท) จัดตั้งบริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด ( NBN Co) และบริษัท
โครงขายระหวางประเทศและศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต จํากัด ( NGDC Co) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) เสนอ โดยให ดศ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการตอไป รวมทั้งใหดําเนินการดังนี้
1.1 ให ดศ. บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท พิจารณาแกไขมูลคาหุนของ NGDC Co ให
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1117 และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป
1.2 ให ดศ. กํากับดูแล บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ใหสงแผนการปรับเปลี่ยธุรกิจและ
แผนความคุมครองผูใชบริการเสนอคณะกรรมการ กสทช. พิจารณาเห็นชอบ และภายหลังการจัดตั้ง NBN Co และ
NGDC Co จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการ กสทช. ตอไป
ตามความเห็นของสํานักงาน กสทช.
1.3 ให ดศ. บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท เรงประชาสัมพันธและสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ใหแกพนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท เกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องนี้
ตอไป
1.4 ให ดศ. จัดทํารายละเอียดแผนดําเนินการที่สมบูรณ ซึ่งรวมถึงแผนธุรกิจของ NBN Co
และ NGDC Co ที่รวมสินทรัพยตามโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ วงเงิน 20 ,000 ลานบาท ในการคํานวณแลว เพื่อใหสะทอนมูลคาทรัพยสินประมาณการรายได คาใชจาย
และผลตอบแทนทางการเงินที่แทจริง รวมทั้งแผนถายโอนทรัพยสิน แผนโอนยายพนักงาน และแนวทางในการกํากับ
ดูแลการดําเนินการ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีตอไป
2. ให NBN Co และNGDC Co ไดรับการยกเวนไมตองนําหลักเกณฑ คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี ในหลักการเดียวกันกับที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ไดรับเมื่อแปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยยังคงตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และให
ดําเนินการดังนี้
2.1 ให บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท มีหุนรวมกันในบริษัทที่จัดตั้งใหมตามสัดสวนมูลคา
ธุรกิจที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ทําการศึกษาไวโดยให ดศ. กํากับดูแลการดําเนินการของ บมจ. ทีโอที และ
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บมจ. กสท ในชวงเปลี่ยนผานภารกิจไปยัง NBN Co และNGDC Co อยางใกลชิดและเขมงวดเพื่อไมใหเกิดปญหา
ที่สงผลกระทบตอการใหบริการ รวมทั้งกํากับการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการฟนฟู บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท
และใหความสําคัญกับการดําเนินการสรรหาพันธมิตรธุรกิจของ Service Co ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการสรางรายไดใหแก NBN Co NGDC Co บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ตอไป ทั้งนี้ ใหรายงาน
ความคืบหนาใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบทุกเดือน
ในสวนที่ขอใหสิทธิผูถือหุน ในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการถือหุน และทุนจดทะเบียน
ตามความเหมาะสมของธุรกิจและการกํากับดูแลใหเสนอ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท พิจารณาอนุมัติ และ
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย สําหรับกรณีเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ใหเสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณากอนดําเนินการ
2.2 ให ดศ. บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท รวมกับกระทรวงการคลังพิจารณาองคประกอบ
คณะกรรมการ NBN Co และ NGDC Co ที่เหมาะสม ตลอดจนหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการและผูบริหาร
ที่เหมาะสม โปรงใส เพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการและผูบริหารที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในดานธุรกิจ
โทรคมนาคมและมีธรรมาธิบาล รวมทั้งใหพิจารณาหาแนวทางเพิ่มความเขมงวดในการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหาร เชน กําหนดใหตัวชี้วัดการดําเนินงานของ NBN Co และ NGDC Co มีผลตอการประเมินผูบริหาร ทั้งในดาน
การประเมินผลงาน การประเมินผลตอบแทน และสภาพการจาง
2.3 ในสวนที่ขอใหรัฐบาลเปนผูค้ําประกันเงินกูในกรณีที่ NBN Co และ NGDC Co ตอง
ลงทุนขยายโครงขายซึ่งใหเงินลงทุนจํานวนมากโดยเฉพาะในชวงแรกที่มีผลประกอบการขาดทุน เห็นควร
ใหดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และหากผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นแลว
ใหกระทรวงการคลังพิจารณายกเลิกการค้ําประกันตอไป
2.4 ให ดศ. และ บมจ. ทีโอที หารือกับสํานักงาน กสทช. ใหไดขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมและเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ กอนดําเนินการตอไป ในประเด็นที่ขอให
สํานักงาน กสทช. มอบหมายงานจัดสรางโครงขายเพื่อใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานใหแก NBN Co และใหมีการ
เชื่อมโยงโครงขายของสํานักงาน กสทช. โดยให NBN Co สามารถนําโครงขายดังกลาวมาใหบริการตามหลักการ
Open Access
2.5 ใหหนวยงานของรัฐที่มีแผนที่จะลงทุนจัดสราง หรือเชาใหงาน Data Center/Cloud
พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใชบริการของ NGDO Co เปนลําดับแรก โดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความ
คุมคา และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
3. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดดําเนินการใหรางพระราชบัญญัติการพัฒนาแ
ละการกํากับดูแลบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... รวมถึงกฎหมายลําดับของหรือประกาศหลักเกณฑในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีผลใชบังคับ
โดยเร็ว ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
7. เรื่อง การเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรมใหแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมือง ป 2556-2557 เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังนี้
1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 (เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
เยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรม สําหรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย ใหแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ชุมนุมทางการเมือง
2. ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรม
แกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง ป 2556-2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2558
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3. ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง ป 2555 รวมทั้ง
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร โดยใชหลักเกณฑและวิธีการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรมแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ป 2556-2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และมอบหมายให พม. (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ) เปนผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ ให พม.
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เปนผูดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ (สงป.)
โดยตรงตอไป
ทั้งนี้ ให สปน. ดําเนินการดังนี้
1) ให สปน.รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตรวจสอบผูมีสิทธิไดรับการเยียวยาใหชัดเจนวาเปนผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทาง
การเมืองตามหลักเกณฑอยางแทจริง
2) ให สปน. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
มติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง เชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 และวันที่ 6 มีนาคม 2555 และหากพิจารณาแลวเห็นวา
มติคณะรัฐมนตรีหมดความจําเปนแลว ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกตอไป และ
3) ใหกระทรวงการคลังเรงรัดการจัดทํากฎหมายหรือระเบียบเงื่อนไข และวิธีการในการให
ความชวยเหลือเยียวยาที่ครอบคลุมในทุกกรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 (เรื่อง หลักเกณฑ
และแนวทาง เรื่องคาบริการทางการแพทยและเงินเหมาจายชวยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผูบาดเจ็บจาก
สถานการณเหตุระเบิดแยกราชประสงคเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข) ใหแลวเสร็จและเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
8. เรื่อง การใหความชวยเหลือเงินดํารงชีพแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
14 ตุลาคม 2516 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ ดังนี้
1. กรณีคาจัดการศพ ใหความชวยเหลือแกวีรชนในกรณีที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ
14 ตุลาคม 2516 รายละ 20,000 บาท
2. ใหความชวยเหลือเงินดํารงชีพแกวีรชนและญาติวีรชนในอัตราเดียวกัน โดยใหความชวยเหลือใน
อัตรารายละ 3,000 บาทตอเดือนจนกวาจะเสียชีวิต ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และให พม. จัดทํา
หลักฐานวา ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดรับการเยียวยาที่เหมาะสมแลว และจะไมขอ
เรียกรองขอรับเงินชวยเหลืออื่นใดจากทางราชการอีก
9. เรื่อง โครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ
ทั้งนี้ ให ดศ. (สํานักงานสถิติแหงชาติ) และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดฝกอบรมกลุมผูสํารวจ โดย
มุงเนนเพื่อใหไดรับขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของผูที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ป 2560 รวมถึงสภาพปญหาและความตองการดานสวัสดิการจากภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู
และสรางรายไดในอนาคตตอไป
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สาระสําคัญของเรื่อง
ดศ. รายงานวา โครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอยในครั้งนี้ จะใชขอมูลจากโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 เปนกรอบบัญชีรายชื่อในการสํารวจ ซึ่งการสํารวจครั้งนี้จะมีชุดขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติม
เพื่อนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจกําหนดนโยบาย และแนวทางการจัดสวัสดิการชวยเหลือของรัฐตามลําดับ
ความสําคัญของกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค ดังนี้ 1. เพื่อใหมีขอมูลในการกําหนด
นโยบายจัดสวัสดิการชวยเหลือของรัฐที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และยั่งยืน 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมี
รายไดนอยใหดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3. เพื่อมีขอมูลที่สําคัญและจําเปน ในการติดตาม ประเมินผลในระยะ
ยาวในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําของประเทศ 4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา/นักศึกษาไดเรียนรูสภาพชีวิตความ
เปนอยูที่แทจริงของประชาชน และมีสวนรวมชวยเหลือสังคมไดตอไปในอนาคต
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานสถิติแหงชาติ ดส. เปนหนวยงานหลัก โดยมี สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานสนับสนุน
เจาหนาที่สํารวจ นักศึกษา/นักเรียนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ในจังหวัดตาง ๆ ทั้งในอุดมศึกษา
อาชีวะศึกษา และสังกัดสถานศึกษาตาง ๆ ที่อยูในจังหวัดภูมิลําเนาของตัวเอง จังหวัดใกลเคียง หรือจังหวัด
ที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู ยกเวน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหอยูในดุลยพินิจของสถิติจังหวัดนั้น ๆ
10. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เสนอ ดังนี้
1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
21 เมษายน 2560
2. อนุมัติใหดําเนินการตามมติ กนย. ครั้งที่ 1/2560 ดังนี้
2.1 ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราตอไปอีก 3 ป ใหเริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563
2.2 ดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ในการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 11,460 ครัวเรือน
2.3 ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปจากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 เปนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
2.4 ดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง
ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2562
ตางประเทศ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีไทย –
คาซัคสถาน ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีไทย
–
rd
คาซัคสถาน ครั้งที่ 3 (Draft Agreed Minutues of the 3 Meeting of the Joint Commission for Bilateral
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Cooperation between the Government of the Kinhdom of Thailand and the Government of the
Republic of Kazakhstan)
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
ในรางบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 3
3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 3
โดยไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให กต. และคณะผูแทนไทยที่เขารวมการ
ประชุมดังกลาวสามารถดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน
ที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
สาระสําคัญของรางบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ มีประเด็นหารือ ดังนี้ 1. ความ
รวมมือดานการเมือง 2. ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 3. ความรวมมือในดานสาขาสุขภาพและการพัฒนาสังคม
4. ความรวมมือดานวัฒนธรรมและการกีฬา 5. ความรวมมือทางวิชาการ 6. ความรวมมือดานขาราชการพลเรือน
และ 7. ความรวมมือดานกฎหมาย
12. เรื่อง ขออนุมัติรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐคาซัคสถาน
วาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทาง
ราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
คาซัคสถานวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือ
เดินทางราชการ
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามใน
รางความตกลงฯ
3. มอบหมายให กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม
4. อนุมัติในหลักการให กต. มีหนังสือแจงสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับ
ตอไป
5. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางความตกลงฯ โดยไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไวให กต. และคณะผูแทนไทยที่เขารวมประชุมดังกลาวสามารถดําเนินการได
โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
รางความตกลงฯ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ผูที่ไดรับสิทธิ พลเมืองที่ถือหนังสือเดินทางการทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทาง
ราชการ จะไดรับการยกเวนการตรวจตราสําหรับการเดินทางเขา พํานัก ออกหรือผานดินแดนของคูภาคีเปน
ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน แตหากบุคคลนั้นไดรับมอบหมายใหเปนสมาชิกในคณะผูแทนทางทูต สถานทําการกงสุล
หรือผูแทนในองคการระหวางประเทศที่มีหนาที่ในดินแดนของรัฐแตละคูภาคี รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู
รวมกันกับบุคคลเหลานั้น จะไดรับการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขา ออก หรือพํานักในดินแดนของ
คูภาคีเปนระยะเวลาไมเกิน 90 วัน (สามารถขยายระยะเวลาได)
2. เงื่อนไข ตองไมมีสวนรวมในการทํางาน การทําธุรกิจ และการทํากิจกรรมอื่นที่มีคาตอบแทน
ภายในดินแดนของคูภาคี และตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐผูรับในระหวางการพํานักในดินแดนนั้น
3. การระงับขอพิพาท โดยการปรึกษาหารือและการเจรจาระหวางคูภาคี
4. การบังคับใช เมื่อผานไป 30 วัน นับจากวันที่ไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย
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จากภาคีฝายใดฝายหนึ่งผานชองทางการทูต และไมมีกําหนดเวลา จนกวาจะไดรับการบอกเลิก (เปนหนังสือ) ผาน
ชองทางการทุตลวงหนา 6 เดือน
แตงตั้ง
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
แตงตั้ง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต
ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่
มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป
14. เรื่อง รัฐบาลจอรเจียเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงจอรเจียประจําประเทศไทย
(กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลจอรเจียมีความประสงคขอแตงตั้ง นายอาชิล ชูลีอาชวีลี
(Mr. Archil Dzuliashvili) ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงจอรเจียประจําประเทศไทย
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สืบแทน นายเลวัน นิชาราเซ (Mr. Levan Nizharadze) ตามที่
กระทรวงการตางประเทศเสนอ
15. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณ
รัฐคาซัคสถานประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแตงตั้ง นางสาว ราอูชัน เยสบู
ลาโตวา (Ms. RaushanYesbulatova) ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐ
คาซัคสถานประจําประเทศไทย โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมารัต เยเซนบาเยฟ (Mr. Marat
Yessenbayev) ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
16. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเอสโตเนียเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐ
เอสโตเนียประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเอสโตเนียมีความประสงคขอแตงตั้ง นายมารเทิน
ค็อคค (Mr. Marten Kokk) ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเอสโตเนียประจํา
ประเทศไทย โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สืบแทน นายอันเดรส อุงกา (Mr. Andres
Unga) ซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงทาลลินน สาธารณรัฐเอสโตเนีย ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
17. เรื่อง การแตงตั้งผูมีอํานาจ ( Designated Authority) สําหรับกองทุน Green Climate Fund ของ
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบใหแตงตั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทําหนาที่เปน
ผูมีอํานาจ (Designated Authority) สําหรับกองทุน Green Climate Fund ของประเทศไทย
2. เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงนามในหนังสือ
แจงการแตงตั้งผูมีอํานาจ (Designated Authority) สําหรับกองทุนGreen Climate Fund ของประเทศไทย
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3. เห็นชอบตอกระบวนการพิจารณาโครงการฯ ที่ ทส. เสนอ และมอบหมายใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนผูจัดทํากฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
รูปแบบวิธีการอื่น ๆ ที่จําเปนตองกําหนดหรือบัญญัติขึ้นภายในประเทศเพื่อรองรับการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งเปนผูพิจารณาโครงการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ตองการขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากกองทุน Green Climate Fund ใหถูกตองตามระเบียบราชการตอไป
4.เห็นชอบตอการกําหนดชื่อกองทุน Green Climate Fund เปนภาษาไทย โดยใชชื่อวา
“กองทุนภูมิอากาศสีเขียว”
18. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อโฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(6 ทาน) เสนอ ดังนี้
1. พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เปน โฆษกประจํา
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
2. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปน โฆษกประจํา
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
3. พลเรือตรี รณัชย เทพวัลย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย)
เปน โฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย)
4. พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร เปน โฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง )
5. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูชวยประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ
เปน โฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
6. นายไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผูชวยรัฐมนตรี เปน โฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1. นายชาตรี อรรจนานันท รองอธิบดีกรมการกงสุล ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการกงสุล
2. นางลิน นา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต ประจํากระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงคมนาคม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอานนท เหลืองบริบูรณ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
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3. นางอัมพวัน วรรณโก รองอธิบดีกรมทาอากาศยาน ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายสินเธาว ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
ดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให
ดํารงตําแหนง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การศึกษา เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป
..........................
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