1
http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและ
ปฏิ บั ติการ 1 มหาวิท ยาลัย ขอนแก น วิ ทยาเขตหนองคาย ตํ าบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมื องหนองคาย จั งหวั ด
หนองคาย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก
สถานที่ ครั้งที่ 9/2561 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่
เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเทศกาลปใหมตั้งแต
เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของ
วันที่ 3 มกราคม 2562)
รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวน
คนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และราง
กฎกระทรวงวาดวยที่ดินที่ไดรับการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุง
ทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุง
ทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบการขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเปนของขวัญปใหม (ปพุทธศักราช 2562) ใหแก
ประชาชน (กห.)
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปนรายการคากอสรางและคาควบคุมงานกอสรางอาคารที่ทํา
การศาลอุทธรณภาค 5 พรอมที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ
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ตางประเทศ
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รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานกิจการยุติธรรมและกฎหมาย
ระหวางกระทรวงยุติธรรมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอความเห็นชอบและลงนามรางบันทึกความรวมมือดานการคมนาคมขนสง
ระหวางกระทรวงคมนาคมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและ
ขนสงแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แตงตั้ง
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การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ห ลักการรางพระราชบัญ ญั ติห ลักเกณฑการเที ยบตําแหน งหั วหน าสว น
ราชการที่เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดบทนิยาม “สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐไมวาในฝายพลเรือน ทหาร
หรือตํารวจที่มีกฎหมายกําหนดใหมีฐานะหรือเรียกวาสวนราชการ
2. กําหนดใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมใชบังคับกับการเทียบตําแหนงของขาราชการกับตําแหนง
หัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมที่มีกฎหมายกําหนดใหมีองคกรทําหนาที่ในการเทียบตําแหนงหรือ
วินิจฉัยชี้ขาดไวเปนการเฉพาะ
3. การพิจารณาเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี อยางนอยตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
3.1 เปนตําแหนงที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือ
ตามกฎหมายอื่น
3.2 เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดของขาราชการในสวนราชการ ไมวาสวนราชการนั้นจะมี
ฐานะเปนนิติบุคคลหรือไม
3.3 เปนตําแหนงประเภทบริหารที่มีกฎหมายกําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่นั้น และมีหนาที่และอํานาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล และ
บริหารงบประมาณของสวนราชการนั้น ซึ่งไมรวมถึงหนาที่และอํานาจในฐานะผูรับมอบอํานาจ
4. กําหนดใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายของแต ละสวนราชการ ไปวางระเบีย บ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดีสําหรับใชกับขาราชการในสวนราชการของ
ตนภายใตหลักเกณฑตามขอ 2.
5. กําหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหนง ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป น ประธาน และให ขาราชการในสํานักงาน ก.พ. คนหนึ่ งเปน เลขานุ การ โดยมี ห น าที่
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเทียบตําแหนงและกําหนดหลักเกณฑกลางสําหรับเปนแนวทางโดยไมขัดตอราง
พระราชบัญญัตินี้
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2. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเทศกาลปใหม
ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไป
ได
คค. เสนอวา
1. เนื่ อ งจากในช ว งเทศกาลป ใหม พ.ศ. 2562 มี วั น หยุ ด ต อเนื่ อ งหลายวัน คาดหมายไดว าจะมี
ประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลําเนาเปนผลใหการจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเขากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทางการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชวงเทศกาลปใหมจะมีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทําใหการจราจรมีความคลองตัว รวมทั้งเปนการลดการใชพลังงานของประเทศ
2. การกําหนดชวงระยะเวลาใหยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชวงเทศกาลปใหม ตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปนประจําทุกป พ.ศ.
2550 ยั งไม เหมาะสมกั บ ช ว งระยะเวลาการเดิ น ทางของประชาชน ดังนั้ น สมควรกําหนดระยะเวลาการยกเวน
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษดังกลาว ในชวงเทศกาลปใหมของป พ.ศ. 2562 เสียใหม ซึ่งเปน
ชวงเวลาทํานองเดียวกันตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยยกเวนคาธรรมเนียมการใชยาน
ยนตรบนทางหลวงพิเศษดังกลาวตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของ
วันที่ 3 มกราคม 2562
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หนดให ย กเว น ค า ธรรมเนี ย มการใช ย านยนตร บ นทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 สาย
กรุงเทพมหานคร – บานฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข
34 (บางวัว ) ทางแยกเข าชลบุ รี ทางแยกเข าท าเรื อแหลมฉบัง และทางแยกเขาพั ท ยา ตามกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 และ
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บาง
พลี ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่
27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2562
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3. เรื่อง รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนด
จํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได และให มท. รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มท. เสนอวา
1. ปจจุบันการเขามาอยูในประเทศไทยของชาวตางชาติมีความสําคัญตอสังคมไทย โดยเหตุผลที่
ชาวตางชาติตองการเขามาอยูถาวรในประเทศไทยมีหลายประการ เชน เขามาเพื่อทํางาน เพื่อการลงทุน หรือเพื่ออยู
กับครอบครัว คูสมรส หรือบุตรที่อยูในประเทศไทย ประกอบกับการสนับสนุนชาวตางชาติที่มีความรูความสามารถให
เขามาดําเนินธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย จะทําใหเกิดการสรางงาน สรางรายได อันเปนการสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศ ดังนั้น จึงสมควรใหถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรแกคนตางดาวเพื่อเปนการดึงดูดและสรางความ
เชื่อมั่นใหกับชาวตางชาติที่ตองการเขามาลงทุน และเปนการสงเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุน รวมทั้งยัง
เป น ปจ จัยหนึ่งที่ จะสรางความเชื่อมั่ นให กับ ชาวต างชาติที่ตองการเขามาอยู ในประเทศไทยไดอยางปลอดภั ยและ
สะดวกสบาย
2. โดยที่ ม าตรา 40 วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข า เมื อ ง พ.ศ. 2522 บั ญ ญั ติ ใ ห
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดจํานวนคน
ตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกินประเทศละ 100 คนตอป และสําหรับคนตางดาวไร
สัญชาติมิใหเกิน 50 คนตอป และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่บัญญัติใหคนตางดาวจะเขามามีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักรมิได เวนแตจะไดรับ อนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองและดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การ
แกไขเพิ่ มเติมผูรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ อํานาจหน าที่ของเจาพนักงานตํารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2557 ที่บัญญัติใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดมีการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่น
ที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2561 กําหนดจํานวนคนตางดาวที่มีสัญชาติของแตละประเทศ จํานวนประเทศ
ละไมเกิน 100 คน และคนตางดาวไรสัญชาติ จํานวนไมเกิน 50 คน ใชบังคับสําหรับป 2561 แลว และ มท. เห็นควร
ประกาศกําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2562 ตอไป
3. คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
มีมติเห็นชอบรางประกาศดังกลาวแลว
สาระสําคัญของรางประกาศ
กําหนดจํานวนคนตางดาวที่มีสัญชาติของแตละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป
พ.ศ. 2562 ไดประเทศละจํานวนไมเกิน 100 คนตอป และคนตางดาวไรสัญชาติ จํานวนไมเกิน 50 คนตอป
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4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงวาดวยที่ดินที่ไดรับ
การยกเวนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางกฎกระทรวงวาดวยที่ดินที่ไดรับการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และสง
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดําเนินการตามขั้นตอนการเสนอรางกฎหมาย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญั ติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ เปนการกําหนดใหทรัพยสิน และ
ที่ดินของสํานักงานเศรษฐกิจและการคาของตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกรณีในความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
ตางประเทศไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการ
ประเมินภาษี บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษี บํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ.
2562 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
มท. เสนอวา
1. ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่โดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2521ถึง พ.ศ.
2524 มาใชในการประเมินภาษีบํ ารุงทองที่ สําหรับป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะสิ้นสุดการใชบังคับ ในวัน ที่ 31
ธันวาคม 2561
2. โดยที่มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน สําหรับการประเมิน
ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2529 บัญญัติใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2529 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่
สําหรับป พ.ศ. 2530 และในปตอ ๆ ไป ตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด และเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาตาม
ขอ 3.1 จะสิ้นสุดการใชบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบกับรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. .... ซึ่งเปนกฎหมายที่ปรับปรุงโครงสราง หลักเกณฑ และอัตราการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ใหม และขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับกับการจัดเก็บภาษีในอัตราใหมตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2563 เปนตนไป
3. ดังนั้น หากไมสามารถประกาศใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 ไดทัน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป จะสงผลกระทบตอการประเมินการคํานวณและการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดเก็บรายไดของแผนดินและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จึง
จําเปนตองดําเนินการตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยการนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ สําหรับป พ.ศ.
2561 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในฐานะผู
รักษาการตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบใน
หลักการของรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาแลว
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สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง
พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2561 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป
พ.ศ. 2562 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการ
ประเมินภาษี บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษี บํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ.
2562 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
มท. เสนอวา
1. ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่โดยอาศัยอํานาจตามความในพระ
ราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ ประจําป พ.ศ. 2521ถึง พ.ศ. 2524
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะสิ้นสุดการใชบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2. โดยที่มาตรา 3 แหงพระราชบัญญั ติกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน สําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. 2529 บัญญัติใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2529 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่
สําหรับป พ.ศ. 2530 และในปตอ ๆ ไป ตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด และเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาตาม
ขอ 1. จะสิ้นสุดการใชบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบกับรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. .... ซึ่งเปนกฎหมายที่ปรับปรุงโครงสราง หลักเกณฑ และอัตราการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ใหม และขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับกับการจัดเก็บภาษีในอัตราใหมตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2563 เปนตนไป
3. ดังนั้น หากไมสามารถประกาศใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุง
ทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 ไดทันตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2562 เปนตนไป จะสงผลกระทบตอการประเมินการคํานวณและการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการจัดเก็บรายไดของแผนดินและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จึงจําเปนตอง
ดําเนินการตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยการนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ สําหรับป พ.ศ. 2561 มาใชใน
การประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในฐานะผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบในหลักการของราง
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาแลว
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง
พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2561 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป
พ.ศ. 2562 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
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7. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติตรวจพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. .... มีจํานวนทั้งสิ้น
69 มาตรา แบงออกเปน 8 หมวด มีสาระสําคัญดังนี้
1. หมวด 1 บททั่วไป (รางมาตรา 6 – รางมาตรา 11)
(1) กําหนดให การดําเนิน การภายใตพระราชบั ญญั ตินี้ ตองเปน ไปเพื่ อบรรลุเปาประสงค
ความสอดคลองกับแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน ความเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชน การรักษาวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ การใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการใหบริการสาธารณะของ
โครงการรวมลงทุน และการถายทอดความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังหนวยงานและบุคลากรของ
ภาครัฐ มีความโปรงใสและตรวจสอบได และสิทธิและประโยชนของผูรับบริการจากโครงการรวมลงทุน (รางมาตรา 6)
(2) กําหนดโครงการที่ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนโครงการลงทุนของรัฐ
ในกิจการที่หนวยงานของรัฐหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงานรวมกันมีหนาที่และอํานาจตองทําตาม
กฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหนาที่และอํานาจตองทําตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง และเปนกิจการเกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะตามที่กําหนดในรางมาตรา 7 โดยแบงการดําเนินโครงการเปน 2 ระดับ ไดแก
1) โครงการที่มีมูลคาตั้งแตหาพันลานบาทขึ้นไปหรือมูลคาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 8)
2) โครงการที่มีมูลคาต่ํากวาหาพันลานบาทหรือต่ํากวามูลคาที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา 9)
(3) กําหนดมาตรการแกไขปญหากรณีโครงการรวมลงทุนใดมีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
มากกวาหนึ่งหนวยงาน และไมสามารถตกลงกําหนดหนวยงานเจาของโครงการได โดยใหคณะกรรมการนโยบายการ
รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนพิจารณากําหนดหนวยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบในโครงการรวมลงทุนนั้นมาก
ที่สุดเปนหนวยงานเจาของโครงการ (รางมาตรา 10)
(4) กําหนดมาตรการแกไขปญหาในกรณีที่เกิดปญหาหรืออุปสรรค หรือเกิดความลาชาใน
การจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน โดยใหหนวยงานเจาของโครงการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหา
อุปสรรรค หรือความลาชาดังกลาว เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาตอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หรือ
เสนอกรอบระยะเวลาเรงรัดการดําเนินการใด ๆ เพื่อความสําเร็จของโครงการรวมลงทุนตอคณะกรรมการนโยบายฯ
พิจารณา และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป (รางมาตรา 11)
2. หมวด 2 แผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน (รางมาตรา 12)
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวม
ลงทุ น ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ทด า นการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและด า นสั ง คมของประเทศ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําขึ้น และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนตอไป
3. หมวด 3 คณะกรรมการนโยบายรวมลงทุ น ระหว างรั ฐและเอกชน (รางมาตรา 13 – รา ง
มาตรา 21)
(1) กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการนโยบายการร ว มลงทุ น ระหว า งรั ฐ และเอกชน โดย
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
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พั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุ น อัยการสู งสุด ประธานสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนกรรมการ
และเลขานุการ (รางมาตรา 13)
(2) กําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจใหความเห็นตอรัฐมนตรีกอนมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหความเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการ
รวมลงทุน พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําโครงการรวมลงทุนที่มีมูลคาต่ํากวาหาพันลานบาท ให
ความเห็นชอบหลักการของโครงการรวมลงทุน วินิจฉัยกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึง
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (รางมาตรา 20)
(3) กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิ จ รับ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการ และมีหนาที่และอํานาจจัดทําและนําเสนอแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน ใหความเห็น คําแนะนํา
หรือวางแนวทางปฏิบัติแกหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รายงานปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการตอคณะกรรมการ และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย (รางมาตรา 21)
4. หมวด 4 การจัดทําและดําเนินโครงการ (รางมาตรา 22 – รางมาตรา 49)
(1) สวนที่ 1 การเสนอโครงการ
กําหนดขั้นตอนการเสนอโครงการที่จะใหมีการรวมลงทุน ดังนี้
1) หนวยงานเจาของโครงการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม
รายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา 22) และอาจเสนอมาตรการสนับสนุนเพื่อใหโครงการรวม
ลงทุ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค (ร า งมาตรา 23) และกรณี ท่ี เห็ น วาไม ค วรใช วิธีก ารคัด เลือ กเอกชนโดยวิธี ป ระมู ล ให
หนวยงานเจาของโครงการระบุเหตุผลและความจําเปน ขอดีและขอเสีย และประโยชนที่ภาครัฐและประชาชนจะ
ได รั บ ไว ในรายงานการศึ ก ษาและวิ เคราะห โครงการด ว ย (ร างมาตรา 25) ทั้ งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ อาจ
กําหนดให หนวยงานเจาของโครงการจัด ตั้งคณะทํ างานเพื่ อพิ จารณาให ความเห็ นในการจัดทํารายงานศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ หรือกําหนดกรอบระยะเวลาการจัดทําโครงการสําหรับโครงการใดเปนการเฉพาะดวยก็ได (ราง
มาตรา 26)
2) หน ว ยงานเจาของโครงการจัด ทํ าหลัก การของโครงการรว มลงทุ น เสนอต อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ (ราง
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง)
3) เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็น ชอบหลักการของโครงการรว ม
ลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดสงหลักการของโครงการรวม
ลงทุ น และรายงานการศึ กษาและวิ เคราะห โครงการที่ ไดรับ ความเห็ น ชอบให สํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาตอไป (รางมาตรา 28 วรรคสาม)
4) เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ ใหความเห็นชอบหลักการของโครงการรวมลงทุน
ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดนําเสนอหลักการของโครงการรวมลงทุนดังกลาว
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินโครงการรวมลงทุนตามหลักการนั้นตอไป (รางมาตรา 29)
ทั้งนี้ ในสวนของหลักเกณฑ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการไดกําหนดให
คณะกรรมการประกาศกําหนดตอไป
(2) สวนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน
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กําหนดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน ดังนี้
1) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินโครงการรวมลงทุนแลว ใหหนวยงานเจาของ
โครงการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง (รางมาตรา 36) โดยมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางประกาศเชิญชวน รางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญารวมลงทุน กําหนดคาธรรมเนียม
กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญารวมลงทุน เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชน และดําเนินการอื่น ๆ ที่
เกียวของกับการคัดเลือกเอกชนของโครงการรวมลงทุนตามที่เห็นสมควร (รางมาตรา 38)
2) ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารางประกาศเชิญชวน รางเอกสารสําหรับ
การคัดเลือกเอกชน และรางสัญญารวมลงทุน เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง
มาตรา 35)
3) เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนรางเอกสาร
สําหรับการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญารวมลงทุน แลว ใหหนวยงานเจาของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกเอกชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด (รางมาตรา 39)
4) เมื่อไดผลการคัดเลือกเอกชนแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการนําสงรางสัญญา
รวมลงทุนที่ผานการเจรจากับเอกชนที่ไดรับคัดเลือกแลวใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุน (รางมาตรา 41)
5) ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอผลการคัดเลือกเอกชน รางสัญญารวมลงทุน
ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และเงื่อนไขสําคัญของสัญญารวมลงทุนตอรัฐมนตรีกระทรวงเจา
สังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสําคัญของ
สัญญารวมลงทุน และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานเจาของโครงการลงนามในสัญญา
รวมลงทุนกับเอกชนที่ไดรับการคัดเลือกตอไป (รางมาตรา 42)
(3) สวนที่ 3 การกํากับดูแลโครงการรวมลงทุน
เมื่อมีการลงนามในสัญญารวมลงทุนแลว กําหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้นคณะหนึ่ง (รางมาตรา 43) โดยมีหนาที่และอํานาจกํากับดูแลและติดตามโครงการ
รวมลงทุน เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการรายงานผลการดําเนินงาน ความ
คื บ หน า ป ญ หา และแนวทางการแก ไขต อ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ า สั ง กั ด เพื่ อ ทราบ และพิ จ ารณาให ค วามเห็ น
ประกอบการแกไขสัญญารวมลงทุน (รางมาตรา 44)
(4) สวนที่ 4 การแกไขสัญญารวมลงทุนและการทําสัญญาใหม
1) กรณีที่ตองมีการแกไขสัญญารวมลงทุน ไดกําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการ
เสนอเหตุ ผ ลและความจํ า เป น ประเด็ น ที่ ข อแก ไ ข ผลกระทบจากการแก ไข และข อ มู ล อื่ น ๆ ที่ จํ า เป น ต อ
คณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาใหความเห็น กอนนําสงรางสัญญารวมลงทุนใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณา และเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
ใหความเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นวาการแกไขสัญญารวม
ลงทุนมีหลักการแตกตางจากหลักการของโครงการวมลงทุนหรือทําใหเงื่อนไขสําคัญของสัญญาแตกตางจากเงื่อนไข
สํ าคั ญ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได อ นุ มั ติ ไว ให รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ าสั งกั ด เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณา และนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดวย (รางมาตรา 46 – รางมาตรา 48)
2) กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการมีการจัดทําแนวทางการดําเนินโครงการ
ตอเนื่องจากโครงการรวมลงทุนภายหลังจากสัญญาสิ้นสุด โดยใหเปรียบเทียบกรณีที่หนวยงานของรัฐดําเนินการเอง
และกรณีที่ใหเอกชนรวมลงทุน เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดอยางนอย 5 ป กอนที่สัญญารวมลงทุนจะสิ้นสุดลง
(รางมาตรา 49)
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5. หมวด การใชอํานาจเพือ่ ประโยชนสาธารณะ 5
ในกรณีเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
การปองกันภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ หรือมีเหตุที่ทําใหการดําเนินโครงการหยุดชะงักลงจนทําใหมี
ผลกระทบอยางรายแรงตอประชาชนหรือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหหนวยงานเจาของโครงการโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเขาดําเนินโครงการหรือมอบใหผูอื่นเขาดําเนินโครงการเปนระยะเวลาชั่วคราว
แกไขสัญญารวมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญารวมลงทุน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุไมไดมาจาก
ความผิดของเอกชนคูสัญญา ใหหนวยงานเจาของโครงการจายคาชดเชยแกเอกชนคูสัญญาอยางเปนธรรมดวย (ราง
มาตรา 50)
6. หมวด กองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน 6
กําหนดใหจัดตั้งกองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อสนั บสนุน การปฏิบั ติตามพระราชบั ญญั ตินี้ ในการวาจางที่ป รึกษา การพัฒ นาฐานขอมู ลและองคความรู การ
เผยแพร อบรม ใหความรู และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน หรือเปนคาใชจายในการ
บริห ารกองทุ น (ร า งมาตรา 51 – ร างมาตรา 59) ซึ่งกระทรวงการคลั งได ให ความเห็ น ชอบตามมาตรา 25 แห ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลว
7. หมวด บทเบ็ดเตล็ด 7
(1) กําหนดให ห น วยงานเจาของโครงการดําเนิน การจัดสงสําเนาสัญ ญารวมลงทุน หรือ
สําเนาสัญญารวมลงทุนฉบับแกไข ใหกระทรวงเจาสังกัดและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการรวมลงทุนเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบสามารถตรวจเขาดูได และเปดเผยสรุปขอมูลโครงการ
ในรูปแบบที่เขาใจงายตอสาธารณชนใหทราบเปนการทั่วไป (รางมาตรา 60)
(
2) กํ า หนดให ค ณะกรรมการ คณะกรรมการคั ด เลื อ ก คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี (รางมาตรา 61)
(3) กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนงานพัฒนาฐานขอมูล
และองคความรูที่เกี่ยวของกับการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน และแผนงานดําเนินการเผยแพรอบรม ใหความรู
และใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (รางมาตรา 62)
8. หมวด บทกําหนดโทษ 8
กําหนดบทกําหนดโทษในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกผาฝนราง
มาตรา การหามเปนกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในเอ 37กชน ที่ไดรับการคัดเลือกใหรวมลงทุน
ในโครงการรวมลงทุนที่ตนเปนกรรมการคัดเลือก หรือถือหุนในเอกชนที่ไดรับคัดเลือก (รางมาตรา 63)
9. บทเฉพาะกาล
(1) กํ าหนดบทบั ญ ญั ติรองรับ ให บ รรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบีย บ ที่ออกจาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ.2556 ที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับ (รางมาตรา 64)
(2) กําหนดบทบัญญัติรองรับใหกรรมการผูเทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ.2556 ซึ่งดํารง
ตํา แหน งอยู ในวั น ก อนวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใชบั งคั บ คงอยูในตําแหน งตอ ไปจนกวาจะมี การแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 65)
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(3) กําหนดใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนสงเสริมการ
ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและ
เอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 66)
(4) กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ ร องรั บ ในกรณี ที่ ก ฎหมายใดที่ มี ผ ลใช บั งคั บ อยู ในวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมีการอางอิงถึงกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใหถือวาการอางอิง
ดังกลาวในกฎหมายนั้นเปนการอางอิงถึงพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 67)
(5) กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ.2556 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และโครงการนั้นเปนโครงการ
ภายใตพระราชบัญญัตินี้ โดยใหการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว (รางมาตรา 68)
(6) กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนตามหมวด
.การดําเนินโครงการ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ 52556 แตโครงการนั้นไม
เปนโครงการภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว
ตอไปจนกว าจะแล ว เสร็จ และให ดํา เนิ น การในขั้น ตอนตอไปตามกฎหมายอื่น ที่ เกี่ย วของกับ การจัดทํ าแลดํ าเนิ น
โครงการนั้น (รางมาตรา 69)
(7) กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ ร องรั บ ให ค ณะกรรมการซึ่ ง แต ง ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา แห ง 72
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให เอกชนร วมลงทุ น ในกิ จ ก ารของรั ฐ พ .ศ .2556 และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ยู ใ นวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปได จ นกว า คณะรั ฐ มนตรี จ ะสั่ ง การตามข อ เสนอของ
คณะกรรมการดังกลาว (รางมาตรา 70)
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพด
หลังฤดูทํานา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ การขยายพื้ น ที่
ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา เพื่อใหเกษตรกรที่มีความสนใจ
พรอมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเขารวมโครงการฯ ไดอยางทั่วถึง จากพื้นที่เปาหมาย 2 ลาน
ไร ใน 33 จังหวัด เพิ่มเติม ดังนี้
1. จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ ซึ่งสมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพรอมและยินดีที่จะสนับสนุนในการเขา
รวมโครงการฯ
2. จังหวัดอื่นที่เกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการฯ พื้นที่มีศักยภาพในการปลูกขาวโพดและมี
น้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกขาวโพด พรอมทั้งมีผูประกอบการที่มีความพรอมในการรับซื้อผลผลิต สามารถที่จะเขา
รวมโครงการฯ ได โดยตองไดรับความยินยอมจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. กอน
ทั้งนี้ ภายใตพื้นที่เปาหมาย และวงเงินงบประมาณตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลู กข าวโพดหลังฤดู ทํานาที่ ได รั บ การอนุ มัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 25 กัน ยายน 2561 และเมื่ อวัน ที่ 24
ตุลาคม 2561
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สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
1. กษ. ดําเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพด
หลังฤดูทํานา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เป น 15 มกราคม 2562 และพบว ามี จั งหวั ดที่ มีศั กยภาพในการปลูกขาวโพดและมีน้ํ าเพี ย งพอตอการเพาะปลู ก
ขาวโพด โดยมี ผูป ระกอบการที่ มีความพรอมในการรับ ซื้อผลผลิต พรอมทั้งเกษตรกรมีป ระสบการณ ในการปลูก
ขาวโพด ประกอบดวย จังหวัดเลย อํานาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร เกษตรกร จํานวน 8,214 ราย พื้นที่ จํานวน
49,147 ไร
จังหวัด
จํานวนเกษตรกร (ราย)
พื้นที่ (ไร)
เลย

5,057

31,146.25

อํานาจเจริญ

976

5,941.25

มุกดาหาร

736

3,500.00

ยโสธร

1,445

8,559.50

รวม

8,214

49,147.00

2. กษ. เห็นวา การขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพด
ดังกลาว นั้น สงผลใหลดพื้นที่การปลูกขาว ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพียงพอตอความตองการของตลาด สรางรายได
ใหแกเกษตรกรจากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกขาว และสรางโอกาสใหเกษตรกรไดเรียนรูการปลูกพืชอื่นในนา
เปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่นในระยะยาว โดยคาใชจายจะดําเนินการภายใตวงเงินของโครงการฯ ที่ไดรับการอนุมัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (25 กันยายน 2561 และ 24 ตุลาคม 2561)
3. สมาคมประกัน วิน าศภั ย ไทยและ ธ.ก.ส. พิ จ ารณาแลวเห็นวา มีความยิน ดีที่จ ะขยายพื้น ที่รับ
ประกั น ภั ย เพิ่ มเติ มอีก 4 จั งหวัด โดยสมาคมประกัน วิน าศภัย ไทยจะไดยื่น แกไขแบบและขอความของกรมธรรม
ประกั น ภั ย ข าวโพดเลี้ ย งสั ตว เพื่ อขยายพื้ น ที่ การรับ ประกัน ภั ย ใหค รอบคลุม 4 จั งหวัด เพิ่ม เติ มกั บ นายทะเบีย น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ทั้งนี้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรที่มีความประสงคจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวมาเปนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในนาชวงฤดูแลง
เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมาย 2 ลานไร
ใน 33 จั งหวัด ตาม Zoning by Agri – Map ของกรมพัฒ นาที่ ดิน ครอบคลุมเกษตรกรผู เอาประกัน ภัยประมาณ
150,000 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการฯ จํานวน 86,074 ราย รวมเปนพื้นที่ 744,362.75 ไร (ขอมูล
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
9. เรื่อง แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเปนของขวัญปใหม (ปพุทธศักราช 2562) ใหแกประชาชน (กห.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป น
ของขวัญปใหม (ปพุทธศักราช 2562) ใหแกประชาชน ภายใตการดําเนินโครงการ “เติมความสุข ใหคนไทย จากใจ
ทหาร” ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยแบงเป น 3 กลุมงานหลัก ไดแก งานสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน งานการชวยเหลือประชาชน และงานใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดย
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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กลุมงานหลัก
โครงการ/กิจกรรม
งานสรางความปลอดภัยในชีวิตและ การจัดเตรียมความพรอมของกําลังพล เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน
และทรัพยสิ นให กับประชาชนในพื้ นที่ต ามแนวชายแดนและพื้ นที่ ที่มี
ความสําคัญดานความมั่นคงของประเทศ
งานการชวยเหลือประชาชน
การจัดตั้งจุดบริการชวยเหลือประชาชนและนักทองเที่ยว โดยจัดจุดพัก
รถเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ โดยบูรณาการรวมกับทุกภาค
สวนในพื้ นที่ ซึ่งจะมี การให บริการสุขาเคลื่อนที่ การบริการเครื่องดื่ ม
และอาหารวาง การบริการทางการแพทย การบริการตรวจสภาพและ
ซอมแซมยานพาหนะตามถนนสายหลักดานหนาที่ตั้งของหนวยทหาร
รวมถึ งถนนสายรองที่ มีความเสี่ ย งตอการเกิดอุบัติเหตุ การจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาพื้ นเมืองราคาถูก การแสดงดนตรีและ
สั น ทนาการ จุ ด บริ ก ารสั ญ ญาณอิ น เทอร เน็ ต และชาร จ แบตเตอรี่
โทรศัพทเคลื่อนที่ และการบริการนวดผอนคลาย จํานวนกวา 600 จุด
ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนและนักทองเที่ยว
ทางทะเล
งานให บ ริ ก ารและอํ า นวยความ การจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคราคาถูก ภายในพื้นที่ของหนวย
สะดวกตาง ๆ
ทหารทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในการลดคา
ครองชีพ
เปดแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑในเขตทหารทั่วประเทศ ใหประชาชน
สามารถเขาชมโดยไมคิดคาบริการ
ใหบริการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ดําเนินการใหบริการประชาชนในหนวยทหารทั่วประเทศ
10. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรายการ
ค าก อสร างและค า ควบคุ ม งานก อสร า งอาคารที่ ทํ าการศาลอุท ธรณ ภ าค 5 พรอมที่ พั กอาศั ยและสิ่งกอสรา ง
ประกอบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการกอสรางอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ
ภาค 5 พรอมที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ บริเวณศูนยวิจัยพืชสวนเชียงรายภายในกรอบวงเงิน 859,050,000
บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการแลว โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 171,810,000 บาท สวนที่เหลืออีก
จํา นวน 687,240,000 บาท ให ข อรั บ การจั ด สรรงบประมาณตามความจํ าเป น ที่ ต อ งใช จ ายในแต ล ะป ตามนั ย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของและ
ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ สํานักงบประมาณ โดยให ถือปฏิ บัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ 5 เมษายน
2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดําเนินการออกแบบและกอสรางอาคารสถานที่และสิ่งกอสรางตาง ๆ ของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐดวย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
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ตางประเทศ
11. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหวางกระทรวงยุติธรรม
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานกิจการยุติธรรมและกฎหมาย
ระหวางกระทรวงยุติธรรมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ใหกระทรวงยุติธรรมหารือกับ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายลงนามฝายไทยในบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ สรุปไดดังนี้
1. ข อบทที่ 1 สถานะของบั น ทึกความเข าใจ ซึ่ งวางหลั กการให บั น ทึ กความเข าใจฉบั บ นี้ ไม เป น
สนธิสัญญาระหวางประเทศ และมิไดมีขอกําหนดผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศ
2. ขอบทที่ 2 ขอบเขตและกิจกรรมความรวมมือ โดยกําหนดรูปแบบของความรวมมือ อาทิ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย การศึกษาดูงานระหวางเจาหนาที่ของทั้งสอง
ประเทศ การใหความชวยเหลือทางการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน การจัดการประชุมและสัมมนารวม ตลอดจน
การเสริมสรางศักยภาพของเจาหน าที่ผูป ฏิบัติงาน ทั้งนี้อยูภายใตเงื่อนไขของขอจํากัดดานขีดความสามารถ และ
เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ ตลอดจนความตกลงอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีพันธกรณีอยู
3. ขอบทที่ 3 เงินทุน โดยกําหนดใหภาคีแตละฝายจะตองรับผิดชอบคาใชจายสวนตนที่อาจเกิดจาก
ปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ โดยอาจสรรหาเงินทุนจากฝายที่สามเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามความรวมมือได
4. ขอบทที่ 4 การรักษาความลับขอมูลและเอกสาร ซึ่งกําหนดใหภาคีแตละฝายตองรักษาความลับ
ของขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากภาคีอีกฝายหนึ่งและหามสง หรือแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารดังกลาว โดยมิไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
5. ขอบทที่ 5 การดําเนินงาน โดยไดกําหนดใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานของ
ฝายไทย คือ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และฝายลาว คือ กรมรวมมือสากลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ข อ บทที่ 6 การทบทวนและแก ไข ซึ่ งกํ าหนดให บั น ทึ ก ความเข าใจฉบั บ นี้ อาจมี ก ารทบทวน
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขได เมื่อภาคีไดตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร
7. ขอบทที่ 7 การระงับขอพิพาท
8. ขอบทที่ 8 บทบัญญัติสุดทาย ซึ่งกําหนดใหความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช ณ วันที่มีการลงนาม
และมีผลตอเนื่องสืบไปโดยไมมีกําหนด และหากภาคีตองการยกเลิกใหแจงแกหนวยงานตามขอบทที่ 5 โดยใหผล
ยกเลิกหลังจากสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับแจงยกเลิก ทั้งนี้ การยกเลิกจะไมกระทบดําเนินการของโครงการหรือ
กิจกรรมแตอยางใด
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามรางบันทึกความรวมมือดานการคมนาคมขนสงระหวางกระทรวงคมนาคม
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนสงแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร างบั น ทึ ก ความร ว มมื อ ด า นการคมนาคมขนส งระหว างกระทรวง
คมนาคมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนสงแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจดังกลาวใน
สวนที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ และเป น ประโยชน ตอประเทศไทย ใหก ระทรวงคมนาคมดําเนิน การต อไปได โดยไมตอ ง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลง
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นามรางบันทึกความรวมมือฯ ฝายไทย โดยใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)
ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกลาว
สาระสําคัญ
1. ทั้ งสองฝ า ยจะร ว มมื อ กั น ผลั ก ดั น การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานด านการคมนาคมขนส ง เพื่ อ
ประโยชนในการสงเสริมการคาการลงทุน การคมนาคมขนสง และการทองเที่ยว อาทิ โครงการสะพานมิตรภาพไทย –
ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) การศึกษาความเปนไปไดและออกแบบรายละเอียดโครงการสะพานมิตรภาพไทย
– ลาว แหงที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดลอม
โครงการเชื่อมตอทางรถไฟเสนทางอุบลราชธานี-ปากเซ โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง เมืองหลวงพระบาง –
เมืองจอมเพ็ด โครงการปรับปรุงเสนทางหมายเลข 12 เสนทางทาแขก-ยมมะลาด-นาเพา และโครงการกอสรางทาง
เลียบแมน้ําโขง เสนทางบอแกว-ปากทา-กอนตื้น ระยะทาง 74 กิโลเมตร
2. ทั้งสองฝายจะรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงรัดการดําเนินการตามความตกลงวาดวยการ
อํ า นวยความสะดวกในการขนส ง ข า มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง (GMS Cross Border Transport
Facilitation Agreement : GMS CBTA) เพื่ อ อํ านวยความสะดวกในการขนส งข ามแดนและผ านแดนระหว า ง
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว และเพื่อแสดงใหประเทศสมาชิกเห็นความสําคัญ
และประโยชนของ GMS CBTA ทั้ งสองฝ ายจะผลั กดัน การเพิ่มเส น ทางหมายเลข 12 เป น เส น ทางขนสงระหวาง
ประเทศภายใตความตกลง GMS CBTA เพื่อสงเสริมการคา การลงทุน และการคมนาคม ของทั้งสองประเทศ รวมถึง
จะรวมกันเรงรัดการเปดใชพื้นที่ควบคุมรวมกัน (Common Control Area : CCA) บริเวณดานสะพานมิตรภาพไทยลาว แหงที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเปนโครงการนํารองภายใตความตกลง GMS CBTA เพื่ออํานวยความ
สะดวกและชวยลดระยะเวลาการขนสงสินคาระหวางทั้งสองประเทศภายในไตรมาสที่หนึ่งของป พ.ศ. 2562
3. ฝายลาวแสดงความขอบคุณฝายไทยในการใหความชวยเหลือการกอสรางทางรถไฟระยะที่ 2 (ทา
นาแลง-เวียงจันทน) โดยทั้งสองฝายจะรวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อเรงรัดการพัฒนาการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟระหวาง
ไทย-สปป.ลาว โครงการกอสรางสะพานรถไฟแหงใหมระหวางหนองคาย-เวียงจันทน ใหสามารถรองรับรถไฟขนาด
ราง 1 เมตร และขนาดรางมาตรฐาน และโครงการความรวมมือสามฝายในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหวาง
ไทย-สปป.ลาว-จีน เพื่อประโยชนในการลดตนทุนการขนสง การอํานวยความสะดวกทางการคา และสนับสนุนการ
ทองเที่ยว
4. ทั้งสองฝายจะใชความพยายามสูงสุดในการพัฒนาระบบการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
ระหวางประเทศรวมกับประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกันทางบก เพื่ อสงเสริมการทองเที่ยวระหวางไทย-สปป.ลาวเวียดนาม
5. ทั้ งสองฝ า ยจะหารื อ ร ว มกั น อย างใกล ชิ ด เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทํ าความตกลงด านการค น หาและ
ชว ยเหลืออากาศยานที่ ป ระสบภั ย (Search and Rescue) ระหวางไทยกับ สปป.ลาว เพื่ อเป น การสงเสริมความ
รวมมือดานการคนหาและชวยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหวางทั้งสองประเทศ
6. ทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูลในสาขาการขนสง โดยเฉพาะ
ดานการขนสงทางถนน ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ และดานโลจิสติกส
7. ทั้งสองฝายจะรวมกันพัฒนาบุคลากรดานคมนาคมขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายไทยมีความยินดี
ที่จะจัดใหมีโครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อถายทอดประสบการณและแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มี
ความทันสมัย
8. ทั้งสองฝายเห็นชอบใหจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพื่อใหสามารถติดตามความคืบหนาโครงการความรวมมือตาง ๆ ไดอยางใกลชิด โดยสลับกันเปนเจาภาพ
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แตงตั้ง
13. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายทองลักษณ หาญศึ กผู แ ทน
สหกรณการเกษตรผูถือหุน เปนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
แทน นายสมคิด พรหมเจริญ ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เปนตนไป และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนนี้
อยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
…………………….
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