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วันนี้ (24 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกฉนวนตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชน
มีและใชเพื่อชวยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตาม
มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการ และการนําสงขอมูล
ภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส)
รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ ในการแตงตั้งและการให
ออกจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ตั้งและวันเปดทําการศาลแพงตลิ่งชัน ศาลแพง
พระโขนง ศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และ
ศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. (กําหนดวันเปดทําการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562)
รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราตาม
มาตรา 12 (1) ประเภทนักทองเที่ยว ชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน เรื่อง
กิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แหงพระราชบัญญัติการ
รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
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ขอเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดยอย
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น
มาตรการการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการ
ลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
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ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ
ขอผอนผันยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อกอสราง
ถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ สําหรับโครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน
4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง
ความกาวหนามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 – 2570
ตางประเทศ
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การตออายุความตกลงประเทศเจาภาพระหวางไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหวางประเทศ
ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional in International
Law) ประจําป 2562
รายชื่อประเทศคูเจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความ
ตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางไทยกับตางประเทศ องคประกอบคณะ
ผูแทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการ
เวนการเก็บภาษีซอนผานชองทางการทูต
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวาง
ประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่
ตกคางยาวนาน สมัยที่ 9
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาดวยเรื่อง
อนาคตของงาน : การสงเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม
รางปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งที่ 16
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยการเชื่อมตอเสนทางรถไฟระหวาง
หนองคาย – เวียงจันทน
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบั ญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิ จารณา แลวส งให คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญ ญั ติ แห งชาติ พิจ ารณา กอนเสนอสภานิติ บัญ ญั ติ
แหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. แก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกํ าหนดหลั ก เกณฑ เกี่ ย วกั บ การจ ายเงิ น บางประเภทตาม
งบประมาณรายจ าย พ.ศ. 2518 ให ก ารจ ายเงิ น ตามงบประมาณรายจ ายที่ เกี่ย วข องกั บ ตั ว บุ ค คลโดยตรงและที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานของสวนราชการดังตอไปนี้ กระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
1.1 คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
1.2 คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
1.3 คาตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไมมีกฎหมายอื่นกําหนดไวเปนการเฉพาะ
1.4 คาใชจายอื่นที่กระทรวงการคลังเสนอโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. กํ าหนดบทเฉพาะกาลกรณี ที่ มี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ หรื อ ประกาศที่ เกี่ ย วกั บ
คาใชจายตาง ๆ หรือเงินประเภทอื่น ๆ ที่ใชบังคับกอนวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผล
ใชบังคับจนกวาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตอไป
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ อ นุ มัติ ห ลั กการรางพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
แกไขรางมาตรา 6 (3) เปน “ใหองคการสวนสัตวกูยืมเงิน ซึ่งถาเปนจํานวนเงินเกินกวา 50 ลานบาท ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน” ตามมติท่ีประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน แลว
ดําเนินการตอไปได และให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรับความเห็น ของสํานั กงาน ก.พ. และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดใหจัดตั้งองคการสวนสัตว เรียกโดยยอวา “อสส.” มีวัตถุประสงคในการจัดดําเนินการ
สงเสริม รวบรวมสัตวนานาชนิดไว เพื่อประโยชนในการอนุรักษ การศึกษา การวิจัย และอํานวยบริการแกประชาชน
ในระดั บ มาตรฐานสากล มี อํ านาจกระทํ า กิ จ การต าง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัต ถุป ระสงค และสามารถกูยื มเงิน
ซึ่งถาเป นจํานวนเงินเกิน กวา 100 ลานบาท ตองไดรับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน (ตามมติ สรุป ผลการ
ประชุมของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) เห็นวา ควรใหแกไขเปน “ให อสส. กูยืมเงิน ซึ่งถาเปนจํานวนเงินเกินกวา
50 ลานบาท ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน”)
2. กําหนดให อสส. มีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นตามความเหมาะสมและ
จะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได และใชชื่อภาษาอังกฤษวา “THE ZOOLOGICAL
PARK ORGANIZATION” เรี ย กโดยย อ ว า “ZPO” และจะให มี ต ราเครื่ องหมายของ อสส. ตามที่ ค ณะกรรมการ
กําหนดก็ได
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3. กําหนดใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการองคการสวนสัตว ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอืน่ อีกไมนอยกวา 6 คน แตไมเกิน 10 คน เปนผูบริหารกิจการองคการและใหผูอํานวยการเปน
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
4. กํ าหนดให ค ณะรั ฐ มนตรี เป น ผู กํ าหนดเงิ น ผลประโยชน ต อบแทนสําหรับ ประธานกรรมการ
กรรมการ และผูอํานวยการ โดยประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการและพนักงาน อาจไดรับเงินบําเหน็จ หรือ
เงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
5. กําหนดใหรายไดที่ไดรับในปหนึ่ง ๆ ใหนําไปใชเปนคาใชจายตาง ๆ เงินลงทุนหรือเงินรวมทุนเพื่อ
กิจการของ อสส. และเงินสมทบกองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงานในองคการ เงินบําเหน็จและรางวัล ในกรณี
มีกําไรเบื้องตน แกกรรมการและพนักงาน เงินสะสมไวเปนเงินสํารอง ตลอดจนเงินทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐ มนตรีแล ว เหลื อเท าใดให นํ าส งเป น รายไดของรัฐ แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับ รายจายและ อสส.
ไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐบาลพึงจายเงินใหแก อสส. เทาจํานวนที่จําเปน (ในประเด็นนี้กระทรวงการคลัง
(กค.) ชี้แจงวา รายไดที่ อสส. ไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนของ อสส. สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ นั้น เปน
หลักการเดียวกันกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 จึงเห็นชอบดวย)
6. กําหนดใหพนักงานและลูกจางของ อสส. ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว
พ.ศ. 2497 ที่มีอยูกอนวันที่จะมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวขึ้นใหม ใหผูนั้นเปนพนักงาน
และลูกจางขององคการตอไป และผู ใดดํ ารงตํ าแหน งขั้น หรือระดับ ใดตามที่ ระบุ ไวกอนวัน ที่จ ะมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวขึ้นใหม ใหผูนั้นดํารงตําแหนง ขั้น หรือระดับนั้นตอไป
7. กํ าหนดให ถายโอนบรรดากิจ การ ทรัพ ยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานั กงานพั ฒ นา
พิงคนคร (องคการมหาชน) (สพค.) ในสวนของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีไปเปนของ อสส. ทส.
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกฉนวนตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจก
ฉนวนตองเป น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงอุต สาหกรรมเสนอ และให สงสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกฉนวนตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1231 – 2560
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกฉนวน ลงวันที่
24 กั น ยายน พ.ศ. 2561 โดยให มีผ ลใช บั งคั บ เมื่ อ พ น กํ าหนด 365 วั น นั บ แต วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เปนตนไป
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
ของหน ว ยราชการและรั ฐวิ ส าหกิ จ และการมอบให ป ระชาชนมี แ ละใช เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ราชการ (ฉบั บ ที่ .. )
พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงการมี แ ละใช อ าวุ ธ ป น เครื่ อ งกระสุ น ป น
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชนมีและ
ใชเพื่ อชวยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ
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เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน ของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชนมีและใชเพื่อชวยเหลือราชการ
พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยราชการที่ไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 เพื่อใหพนักงานอัยการสามารถมีหรือใชอาวุธ
ปน เครื่องกระสุ นปน ดังกลาวได ซึ่งสอดคลองกับ หนาที่และอํานาจของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญาและพระราชบั ญ ญั ติ ป องกั น และปราบปรามการมี สว นร วมในองค กรอาชญากรรมข ามชาติ
พ.ศ. 2556 อั น จะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ห น าที่ ของพนั ก งานอัย การในการป อ งกัน และรัก ษาความสงบเรีย บรอ ยของ
ประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(การยกเวน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสิน คาและ
บริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการ
ชํ า ระเงิ น เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค า และบริ ก าร และการนํ า ส ง ข อ มู ล ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. โดยที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการ และการนําสง
ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการจายเงินชดเชยใหแกผูชําระเงินที่ใชบัตรเดบิตของตนเอง
ทุ กประเภทที่ ออกในประเทศไทยและมี การใชจายในประเทศไทย (ไมร วมถึงบัตรสวัส ดิการแหงรัฐ) หรือวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ในการซื้อสินคาและบริการที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม (ไมรวมถึงสินคาและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) กับ
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่ใชระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาสินค าและบริการได ในช วงระหวางวันที่ 1 – 15 กุมภาพั น ธ 2562 โดยแยกจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 ออกจากราคาสินคาและบริการที่ไดชําระ และจายเงินชดเชยเปนจํานวนเทากับรอยละ 5
โดยจะจายเงินชดเชยสูงสุดไมเกิน 1,000 บาทตอคน ผานระบบพรอมเพย อันเปนการสนับสนุนการดําเนินตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (National e – Payment Master
Plan) และนโยบายพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานการชําระเงินกลางของประเทศไทย โดยสงเสริมการชําระเงินดวย
การใช บั ต รอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ทนการใช เงิ น สด ทั้ งนี้ เป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2561 และ
วันที่ 2 มกราคม 2562
2. กค. พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม
2561 และวันที่ 2 มกราคม 2562 นั้น จะทําใหมีการสงเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเงินสด และ
เพื่ อบรรเทาภาระภาษี แกผูได รับ เงิน ชดเชย เนื่องจากเงิน ชดเชยดังกลาวเปน เงิน ไดพึงประเมิน ที่อยูในบังคับ ตอง
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จึงเห็นควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดที่เปนเงินชดเชยที่ผูมีเงินได
ไดรับเนื่องจากการชําระเงินดวยบัตรเดบิตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อซื้อสินคาหรือรับบริการในราชอาณาจักร
จากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงดังกลาวมีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ
เนื่องจากไดสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อสินคาหรือบริการแลว ประกอบกับจะมีการจายเงินชดเชยให แกผูชําระเงิน
ภายในป 2562 ซึ่งผู ได รับ เงิน ชดเชยจะต องรั บ ทราบเกี่ย วกับ การยกเวน ภาษีเงิน ไดดังกลาวกอนถึงกําหนดเวลา
ในการยื่นชําระภาษี
3. กค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยรายงานวาการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสินคา
และบริการเปนการสงเสริมมาตรการของรัฐ ในการสนับสนุนการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและลดการใชเงินสด
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ทํ าให กรมสรรพากรมี ข อมู ล การชํ าระเงิ น ซื้ อสิ น ค าและบริก าร และข อมู ล ภาษี มู ล ค าเพิ่ ม เพื่ อนํ าไปใช ป ระโยชน
ในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ ยังเปนการชวยบรรเทาภาระภาษีของผูที่ไดรับเงินชดเชย แตอยางไรก็ตาม การยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดังกลาวคาดวาจะมีภาษีสูญเสียในป 2563 ประมาณ 4 ลานบาท
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หนดให เ งิ น ชดเชยที่ ได รั บ ตามมาตรการส ง เสริ ม การชํ า ระเงิ น ด ว ยบั ต รเดบิ ต หรื อ วิ ธี ก าร
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส อื่ น สํ าหรั บ การซื้ อ สิ น ค าหรื อ รั บ บริ การจากผู ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค าเพิ่ ม ตั้ งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งไดมีการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มจากการซื้อสินคาหรือรับ
บริการนั้นใหกรมสรรพากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกลาวตองมีจํานวนไมเกินหนึ่งพันบาท
6. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ ในการแตงตั้งและการใหออกจากตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….
คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ น ชอบในหลั กการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ในการแต ง ตั้ ง และการให อ อกจากตํ า แหน ง ของกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาไปประกอบการพิ จารณาด ว ย แลว ดํ าเนิ น การต อไปได และให กค. เรงดํ าเนิ น การเสนอ
กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อให
มีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา
กค. รายงานวา
1. ด วยพระราชบั ญ ญั ติการจั ด ประชารัฐสวั สดิ การเพื่ อเศรษฐกิ จ ฐานรากและสั งคม พ.ศ. 2562
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (4) บัญญัติใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน
ซึ่งประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ ด า นเศรษฐศาสตร สั งคม การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย หรือดานอื่น อัน จะเป น ประโยชน แกการจัด
ประชารัฐสวัส ดิการ และมาตรา 4 วรรคสาม บัญ ญั ติให ห ลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ตาม
(4) และการให พน จากตํ าแหน งของกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ ตามมาตรา 7 (3) ใหเป น ไปตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีว า
การกระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบมาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการออก
ระเบี ย บหรือประกาศตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ตองดําเนิน การใหแลวเสร็จ เพื่อใหมีผลใชบังคับภายในเกาสิบ วัน นับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ครบกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันในวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
2. กระทรวงการคลังไดดําเนินการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ ในการ
แตงตั้งและการใหออกจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. …. เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
จึงไดเสนอรางระเบียบฯ มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กํ า หนดบทนิ ย าม “กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว า กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั งคม “สํ า นั ก งาน” หมายความว า สํ า นั ก งาน
ปลั ดกระทรวง กระทรวงการคลัง และ “ประธานกรรมการ” หมายความวาประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
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2. กําหนดใหสํานักงานจัดทําประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามและเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือดานอื่นอันจะเปน
ประโยชน แ ก ก ารจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร เพื่ อ เข า รั บ การแต ง ตั้ ง เป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พร อ มทั้ ง ทํ า การ
ประชาสัมพันธใหทราบเปนการทั่วไป โดยประกาศรับสมัครดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม อํานาจหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วันและเวลาทําการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
3. กํ าหนดให เมื่ อครบกําหนดระยะเวลาประกาศรับ สมัครแลว ใหสํานักงานดําเนิน การรวบรวม
รายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร รวมทั้งเสนอรายชื่อผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังกลาว พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
4. กําหนดใหประธานกรรมการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิออกจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
5. กํ าหนดให ในกรณี ที่กรรมการผูทรงคุ ณ วุฒิ พน จากตําแหน งก อนวาระ และจําเป น ต องแตงตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหสํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบนี้โดยอนุโลม
7. เรื่ อง ร า งพระราชกฤษฎี กากํ าหนดที่ ตั้ งและวัน เป ด ทํ าการศาลแพ งตลิ่งชัน ศาลแพ งพระโขนง ศาลแพ ง
มี น บุ รี ศาลอาญาตลิ่ งชั น ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามี น บุรี พ.ศ. …. (กํา หนดวัน เป ด ทําการตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ตั้งและวันเปดทําการศาลแพง
ตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง ศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ….
(กํ า หนดวั น เป ด ทํ า การตั้ งแต วั น ที่ 1 สิ งหาคม 2562) ตามที่ สํ านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเสนอ และให ส งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีศาลแพงตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชัน ตั้งอยู ณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ใหมี
ศาลแพงพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง ตั้งอยู ณ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ใหมีศาลแพงมีนบุรีและศาลอาญา
มีนบุรี ตั้งอยู ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใหศาลทั้ง 6 ศาล เปดทําการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักทองเที่ยว ชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลง
ตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนั ก ท อ งเที่ ย ว ชนิ ด ใช ได ค รั้ งเดี ย ว เป น การชั่ ว คราว (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เป น การยกเลิ ก การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท องเที่ย ว ชนิ ด ใชไดครั้งเดีย ว เปนการชั่วคราว ใหแกคนตางดาวซึ่ งมี สัญ ชาติ ของประเทศที่ รัฐมนตรีป ระกาศ
กําหนด ตามขอ 6 วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเวน และ
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 สําหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดาน
ตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนระยะเวลาที่
ต อ เนื่ อ งกั บ กฎกระทรวงยกเลิ ก การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักทองเที่ยว ชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว พ.ศ. 2562
9. เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3)
แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงการสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
กําหนดกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตุประสงคของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปถือปฏิบัติในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ดังนี้
1. ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะของทาอากาศยานตามมาตรา 7 (3) แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ
ป 2562
1.1 ครัวการบิน (Catering Services)
1.2 คลังสินคา
1.3 ระบบใหบริการเชื้อเพลิงอากาศยานอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการซอมบํารุง
1.4 อุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง
1.5 การบริการขนสงสัมภาระที่เกิดการตกคางระหวางเดินทาง
1.6 การใหบริการดานผูโดยสาร (Passenger Handling Services)
1.7 การใหบริการรักษาความปลอดภัย
1.8 การติดตั้งปายประชาสัมพันธแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงขอมูลและบอกทิศทางแก
ผูโดยสารและผูมาใชบริการทาอากาศยาน
1.9 การใหบริการลางเครื่องบินดวยระบบเคลื่อนที่
1.10 การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
1.11 การกอสรางหรือการติดตั้งอุปกรณเพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช
สนามบิน
1.12 การรักษาสิ่งแวดลอมและลดมลพิษที่เกิดจากการใชสนามบิน
2. ใหกิจการบริการซองบํารุงอากาศยาน เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะของการขนสงทางอากาศตามมาตรา 7 (3) แหง
พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562

เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง ขอเสนอการปรับปรุงอัต ราและหลักเกณฑ การจายค าตอบแทนรายเดื อนและเบี้ ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้

10
1. เห็ น ชอบร างอั ต ราและหลั ก เกณฑ ก ารจ ายค าตอบแทนรายเดื อ นและเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ
รัฐ วิ ส าหกิ จ และกรรมการอื่ น ในคณะกรรมการชุ ด ยอ ย คณะอนุ ก รรมการ หรือ คณะทํ างานอื่น (รางอั ต ราและ
หลักเกณฑ) เพื่อให กค. ดําเนินการแจงเวียน และสรางความรูความเขาใจใหกับรัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติตอไป โดยให
รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามรางอัตราและหลักเกณฑฯ
2. ยกเลิ กมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุ มของคณะกรรมการ
กํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ในสวนของอัตรา
และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. ปจจุบันกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 2 ก รก ฎ าค ม 2 5 5 6 โด ย มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค าต อ บ แ ท น ใน 3 ส ว น ด ว ย กั น ซึ่ งป ระ ก อ บ ด ว ย
(1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนการไดรับแตงตั้งเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ (2) เบี้ยประชุม
กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ตอบแทนการเข าร ว มและการปฏิ บั ติ ห น าที่ ในการประชุ ม กรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ (3) โบนัสในฐานะกรรมการซึ่งเปนการตอบแทนการทําหนาที่เปนกรรมการ (หลักเกณฑการจัดสรร
โบนัสใหกับกรรมการ ใหรัฐวิสาหกิจไปถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ) อยางไรก็ดี การใช
อั ต ราและหลั ก เกณฑ การจ า ยค า ตอบแทนดั งกลา วปรากฏขอจํา กัด บางประการจนเปน เหตุให มีขอหารือจาก
รัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง เชน การบังคับใชมติคณะรัฐมนตรีกับบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เปนตน ประกอบกับปจจุบัน
มี รัฐวิ ส าหกิ จ หลายแห งที่ ตองปรั บ เปลี่ ย นหรือเพิ่ มบทบาทในการจัดทํ าบริการสาธารณะตามภารกิจ หน าที่ และ
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือดําเนินกิจการในอุตสาหกรรมที่สภาพการแขงขันมีความเปลี่ยนแปลงและความเขมขน
มากขึ้น รวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจที่อยูในระหวางการฟนฟูกิจการ จึงจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถของกรรมการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเป น พิ เศษอย า งใกล ชิ ด ซึ่ ง อั ต ราค า ตอบแทนและเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ
รัฐวิสาหกิจในปจจุบันยังไมสามารถดึงดูดบุคคลที่มีความรูความสามารถจากภาคเอกชนได ดังนั้น กค. (สคร.)
จึงได ดํ า เนิ น การจั ดทํ าข อเสนอการปรับ ปรุ งอั ต ราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ ย ประชุ ม
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น ใหชัดเจนและ
สอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบรางอัตราและหลักเกณฑฯ ตามที่ กค. (สคร.) เสนอ
2. รางอัตราและหลักเกณฑดังกลาว (ตามขอ 1) ใชบังคับรัฐวิสาหกิจทุกแหง (รัฐวิสาหกิจภายใต
การกํากับดูแลของ กค. และกระทรวงเจาสังกัดโดยตรง ทั้งที่ไดเคยรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในอดีต
หรือที่จัดตั้งขึ้นกอนหรือหลังอัตราและหลักเกณฑดังกลาวที่มีผลใชบังคับ) และใหมีผลใชบังคับในเดือนถัดไปหลังจาก
วันที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ รวมทั้งให กค. กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้
ตามสิทธิของผูถือหุน

กรรมการ

1

2.1 รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่แบงกลุมสําหรับการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

กลุม 1
รัฐวิสาหกิจที่
จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

กลุม 2
รัฐวิสาหกิจ
ประเภท
สถาบันการเงิน
ธนาคารออมสิน

กลุม 3 รัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค

กลุม 4
รัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลาง

กลุม 5
รัฐวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก

สํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล

บริษัท
อูกรุงเทพ กํากัด
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2

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

3

บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)**
บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

4

5
6

7

8
9
10

11

บริษัท อสมท จํากัด มหาชน

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม
บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอาศัย

การไฟฟานครหลวง การทองเที่ยวแหง องคการสวนสัตว
ประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)**

บริษัท ขนสง
องคการจัดการน้ํา
จํากัด
เสีย
องคการขนสง
องคการสะพานปลา
มวลชนกรุงเทพ**

บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)**
การประปาสวน
ภูมิภาค

องคการสงเสริม องคการตลาด
กิจการโคนมแหง
ประเทศไทย
องคการตลาดเพื่อ สถาบันการบิน
เกษตรกร
พลเรือน

การประปานคร
หลวง

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม
การรถไฟแหง
การกีฬาแหง
แหงประเทศไทย* ประเทศไทย**
ประเทศไทย
องคการเภสัชกรรม องคการ
อุตสาหกรรมปา
ไม
การเคหะแหงชาติ สํานักงาน
ธนานุเคราะห
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
การรถไฟฟาขนสง องคการสุรา กรม
มวลชน
สรรพสามิต
แหงปรเทศไทย

12

การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย

13

การทาเรือแหง
ประเทศไทย
การยาสูบแหง

14

องคการ
พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร
แหงชาติ
องคการ
คลังสินคา
บริษัท ธนารักษ

โรงพิมพตํารวจ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
องคการสวน
พฤกษศาสตร
โรงงานไพ
กรมสรรพสามิต
บริษัท สหโรงแรม
ไทยและ
การทองเที่ยว จํากัด*
บริษัทบริหาร
สินทรัพย ธนาคาร
อิสลาม
แหงประเทศไทย
จํากัด*
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ประเทศไทย
15
16
17
18

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย
จํากัด
บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด
การนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
การยาง
แหงประเทศไทย*

พัฒนาสินทรัพย
จํากัด*

*รัฐวิสาหกิจที่ไมปรากฏชื่อในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ไดแก บริษัท ธนารักษ พัฒนาสินทรัพย จํากัด บริษัท
บริหารสินทรัพยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด การยางแหงประเทศไทย และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
**บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
การรถไฟ
แหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ปจจุบันอยูในกลุมรัฐวิสาหกิจที่ตองฟนฟูกิจการหรือ
อยูในแผนการแกไข
ปญหารัฐวิสาหกิจ (27 กุมภาพันธ 2562)

2.2 การจายคาตอบแทนรายเดือนกรรมการฯ
2.2.1 อัตราคาตอบแทนรายเดือน
กลุมรัฐวิสาหกิจ
คาตอบแทนรายเดือนฯ ไมเกิน (บาท/เดือน)
1. รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน
2. รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน
10,000
3. รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ
10,000
4. รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
8,000
5. รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก
6,000
2.2.2 ใหรัฐวิสาหกิจจายคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามสัดสวนระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงเพื่อเปนการตอบแทนการดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจายใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา 2
เทาของคาตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ

2.3 การจายเบี้ยประชุมกรรมการฯ

2.3.1 อัตราคาเบี้ยประชุม
กลุมรัฐวิสาหกิจ
เบี้ยประชุมกรรมการฯ ไมเกิน (บาท/เดือน)
1. รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน
2. รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน
20,000
3. รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ
20,000
4. รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
16,000
5. รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก
12,000
2.3.2 ใหรัฐวิสาหกิจจายเบี้ยประชุมใหประธานในที่ประชุมในอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ของเบี้ยประชุมกรรมการ
2.3.3 กรณี การประชุมคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น ที่แตงตั้งโดยบทบัญญัติแหง
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กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐสาหกิจจายเฉพาะเบี้ยประชุมใหกับกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นที่เขารวมประชุมเปนจํานวนเทากัน ในอัตรา 0.5 เทาของเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
2.3.4 กรณีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจจายเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต
ละคณะเปนรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจายเบี้ยประชุมไดเกินกวา 1 ครั้งตอ
เดือน แตตองไมเกิน 15 ครั้งตอป
2.3.5 กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่นฯ ใหรัฐวิสาหกิจจายเบี้ยประชุม
ใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นที่ไมใชบุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เขารวมประชุมเปนจํานวนเทากัน รวมแลว
ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งต อเดื อน เวน แตกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี ไดกําหนดอัตราหรือ
หลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทนเปนอยางอื่น
2.3.6 หากกรรมการอื่นนั้นเปนบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ และการประชุมนั้นในทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจถือไดวาเปน
การปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรนั้น บุคลากรนั้นไมไดรับเบี้ยประชุมเนื่องจากเปนการปฏิบัติงานในหนาที่
2.4 กรณี ที่รัฐวิสาหกิจประสบปญ หาและตองอยูในแผนการแกไขป ญ หารัฐวิสาหกิ จ
ตามมติ คนร. หรือโดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรีใหรัฐวิสาหกิ จจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุ ม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามขอ 2.2 และ 2.3 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหรัฐวิสาหกิจจายเบี้ ย
ประชุ ม กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เดื อ นละไม เ กิ น 2 ครั้ ง ต อ เดื อ น และในการประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย อ ย
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น ใหรัฐวิสาหกิจจายเบี้ยประชุมกรรมการ รวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไม
เกิน 2 ครั้งต อเดื อน เมื่อ คนร. หรือคณะรัฐมนตรี หรือ คนร. โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
มี ม ติ ให รั ฐ วิ ส าห กิ จพ น จาก แ ผ น ก ารแก ไข ป ญ ห ารั ฐ วิ ส าห กิ จ แ ล วให รั ฐ วิ ส าห กิ จจ าย ค าต อ บ แ ท น
ราย เดื อ น แ ล ะ เบี้ ย ป ระชุ ม ก รรม ก ารต าม ห ลั ก เก ณ ฑ ใน ข อ 2 .2 แ ล ะ 2 .3 ใน เดื อ น ถั ด ไป นั บ จ าก
วันที่ไดมีมติ
2.5 กรณีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราและ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนี้
2.6 กรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหมเปนการเฉพาะโดยกฎหมายหรือจัดตั้งเปนบริษัทซึ่ง
กค. ถือหุนเกินกวารอยละ 50 ให กค. กําหนดกลุมใหกับรัฐวิสาหกิจเพื่อใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามอัตราและ
หลักเกณฑดังกลาวนี้
2.7 หากรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห ง ใดจะไม ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณ ฑ นี้ ห รื อ จะเปลี่ ย น
กลุมรัฐวิสาหกิจจากที่กําหนดไว จะตองขอความเห็นชอบจาก กค. หรือตองดําเนินการตามหลักเกณฑการเปลี่ยน
กลุ มรัฐวิ สาหกิ จ ตามที่ กค. กํ าหนด แลว แต กรณี กอนดําเนิน การตามกฎหมายจัด ตั้ งรัฐวิ สาหกิจ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของตอไป
2.8 อัตราขางตนเปนอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณากําหนดและปรับปรุงคาตอบแทนราย
เดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะตองพิจารณาถึงฐานะการเงินและ
ความสามารถในการจายขององคกรเปนหลักโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใชเงินงบประมาณ ขอใหพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด ว ย เพื่ อมิ ให มี ผ ลกระทบต อฐานะการเงิน ขององคก ร ทั้ งนี้
การพิจารณากําหนดและปรับปรุงคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑนี้จะไมมีผลใช
บังคับจนกวาจะไดดําเนินการที่จําเปนตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลว
2.9 กรณีมีปญหาการตีความการใชบังคับอัตราและหลักเกณฑนี้ใหรัฐวิสาหกิจเสนอเรื่อง
มายัง กค. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
11. เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยใน
จังหวัดสตูล
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐนําหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับ
ผลกระทบอั น เนื่ องมาจากเหตุ อุท กภั ย ในจั งหวัดสตูล ไปถือปฏิ บั ติในแนวทางเดีย วกัน กั บ มาตรการการให ค วาม
ช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการก อ สร า งที่ ได รั บ ผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อุ ท กภั ย ในภาคใต และมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทย (มท.) นํามาตรการนี้ไปใชบังคับในการจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยอนุโลม
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) มีมติในการประชุม กวพ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่
ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใตที่เกิดขึ้นในชวงเดือนธันวาคม 2559 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2560 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2560) นั้น ตอมา สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ขอใหพิจารณาความชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบทางออมจากเหตุอุทกภัยในภาคใต
เพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะจั งหวั ด สตู ล ที่ มี ก ารประกาศพื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ด ว ยเหตุ อุ ท กภั ย และได รั บ
ผลกระทบทางอ อ มอั น เป น เหตุ ทํ าให งานตามสั ญ ญาในช ว งเวลาดั งกล าวต อ งหยุ ด ชะงั ก ลง และเป น เหตุ ทํ าให
ผูประกอบการสงมอบงานลาชากวาแผน ดังนั้น จังหวัดสูตลจึงเขาเงื่อนการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสราง
ที่ไดรับผลกระทบทางออมจากเหตุอุทกภัยดังกลาวขางตนดวย แตไมไดถูกระบุใหเปนจังหวัดที่ไดรับความชวยเหลือ
ทางออมจากมาตรการดังกลาว
2. ในการประชุ ม กวพ. ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2561 กวพ. ได พิ จ ารณาแนว
ทางแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใตขางตนแลว มีมติเห็น
ควรใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงระหวางวันที่ 1 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560 ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
ผูมีสิทธิ์ไดรับความ  เปนการใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดสตูล
ชวยเหลือ
 เปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการสรางเทานั้น
 ผูประกอบการกอสรางที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาขยายระยะเวลากอสรางตองเปนผูรับจาง
ที่ไดลงนามในสัญญาจางกอสรางกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ โดย
บังคับใชกับ (1) สัญญาจางกอสรางที่ไดลงนามกับทางราชการกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2559
หรือ (2) สัญญาจ างกอสรางที่ได ลงนามไวกับ ทางราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ธัน วาคม 2559
จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธอยูและยังมิไดมีการสงมอบงานงวด
สุด ท า ยหรื อ (3) สั ญ ญาดังกลา วยังมีนิติสัมพัน ธอยูแ ตไดมีการสงมอบงานงวดสุด ทา ย
ในช วงระยะเวลาที่ เกิด อุท กภัย (ระหว างวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2559 ถึงวัน ที่ 12 ภุมภาพั น ธ
2560)
แนวทางการใหความ  ใหหนวยงานขยายระยะเวลาของสัญญาจางกอสรางที่เขาขายหลักเกณฑผูมีสิทธิ์ไดรับ
ชวยเหลือ
ความชวยเหลือออกไปอีก จํานวน 70 วัน
แนวปฏิบัติ
 กรณีสัญญาจางกอสรางไดดําเนินการลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาและได
ถู กปรั บ ไว ในช ว งก อ นหน า วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2559 ยังคงเป น หน า ที่ข องผูรับ จา งที่ ตอ ง
รับผิดชอบในสวนของคาปรับในชวงกอนหนาที่จะไดรับการชวยเหลือฯ แตจะไดรับการลด
หรืองดคาปรับเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ไดรับการชวยเหลือตามมาตรการนี้เทานั้น
 กรณี สัญ ญาจางกอสรางที่ยังอยูภ ายในระยะเวลาตามสั ญ ญา ให ขยายระยะเวลาโดย
นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม
 ผู ป ระกอบการจะต องยื่ น คํ า รองขอรับ ความช วยเหลื อต อหน วยงานคู สัญ ญาภายใน
60 วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมมี ติ
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 กรณีคูสัญญาใดเห็นวา การไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑขางตนแลวยังไมสามารถ
ปฏิบัติ ตามสัญ ญาได หากหน วยงานพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลสมควรที่จะไดรับการ
ขยายระยะเวลา ก็ใหเสนอตอ กวพ. เพื่อพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
 กรณีสัญญาจางกอสรางที่รับความชวยเหลือฯ มีการจางเอกชนควบคุมงานคาจางควบคุม
งาน และหรือคาจางที่ปรึกษา ใหผูรับจางเปนผูรับภาระคาจางควบคุมงานและหรือคาจาง
ที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ไดขยายออกไป เนื่องจากผูรับจางไดรับประโยชนจากการไดรับ
การขยายระยะเวลาดังกลาวแลว
 กรณีที่เขาขายไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑดังกลาว หากการขยายระยะเวลาออกไป
มีผลทํ าใหผู รับจ างไมถูกปรับ ก็ให งด ลดค าปรับ หรือคืน เงิน ค าปรับ ตามความเป น จริง
แลวแตกรณี
 ให กวพ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
มีอํานาจหนาที่ในการตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือดังกลาว
 เพื่อความเปนธรรมในการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการกอสรางในภาคใตที่ไดรับ
ผลกระทบดังกลาว เห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและมีมติใหสวนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
 มอบหมายให มท. นํามาตรการนี้ไปใชบังคับกับ อปท. โดยอนุโลม
12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกูให
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มี
ภาระหนี้และไมไดเปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 3 ตอป ระยะเวลา 1 ป (ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) จํานวนทั้งสิ้น 1,232,595,640
บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ที่นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กษ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ย
เงิน กู ให เกษตรกรสมาชิ กสหกรณ /กลุ ม เกษตรกรที่ มี ภ าระหนี้ ซึ่ งมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อช ว ยลดภาระดอกเบี้ ย และ
ลดตน ทุ น ในการประกอบอาชี พ การเกษตรแก ส มาชิ กสหกรณ /กลุ ม เกษตรกร และเพื่ อ ให ส มาชิ ก สหกรณ /กลุ ม
เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนําเงินสวนที่ไดรับการชวยเหลือไปฟนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมี
เงินทุนไวใชจายในครัวเรือน โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 1 ป (ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2561 ถึ งวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562) จํ านวนทั้ งสิ้ น 1,232,595,640 บาท โดยใช งบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อดําเนินการในสวนที่ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของมูล
หนี้รวมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู วัตถุประสงคของการกูยืมเพื่อการเกษตร และความซ้ําซอนกับโครงการของภาครัฐ
ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันแลวและมีความจําเปนตองใหการชวยเหลืออยางเรงดวนกอน สําหรับสวนที่เหลือขอ
ตั้ งงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามความจํ า เป น และเหมาะสมต อ ไป ตามความเห็ น ของสํ านั ก งบประมาณที่
นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวไมมีขอขัดของ
2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรรายยอยที่มีภาระหนี้และไมไดเปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งเปนการขยาย
กลุมเป าหมายเพิ่ มเติ มจากโครงการลดดอกเบี้ ยเงินกู ให แก เกษตรกรรายยอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31
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กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเปาหมายใหความชวยเหลือเกษตรกรรายยอยเฉพาะที่เปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สรุปได ดังนี้
หัวขอ

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู
ใหแกเกษตรกรรายยอย
(คณะรัฐมนตรีมีมติ 31 กรกฎาคม 2561)

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูให
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/
กลุมเกษตรกร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
เสนอในครัง้ นี้
หนวยงานรับผิดชอบ
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สหกรณการเกษตร)
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรรายย อ ย ซึ่ งเป น ลู กค าของธนาคาร สมาชิ ก สห กรณ /กลุ ม เกษ ตรกร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดรับสิทธิ์ ที่ มี ห นี้ เ งิ น กู ใ นวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ลดดอกเบี้ ย เงิ น กู เ ฉพ าะต น เงิ น กู ที่ ไ ม เ กิ น การเกษตรตนเงินกูขอรับการชดเชย
300,000 บาท
ไม เกิ น 300,000บาทแรก จํ านวน
428,647 ราย
อั ต ราชดเช ยดอกเบี้ ย รวมรอยละ 3 แบงเปน
รัฐชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
เงินกู
- รัฐชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
รับภาระดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 0.5 ตอป
งบประมาณ
16,305 ลานบาท
1,232.60 ลานบาท
กรมส งเสริ ม สหกรณ จ ะดํ า เนิ น การ
ปรับแผนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาดํ า เนิ น การในส ว นที่ ไ ด รั บ การ
ตรวจสอบแลว สําหรับสวนที่เหลือจะ
ขอรั บ จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป
ตอไป
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใชน้ํามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟา
ตามมาตรการปรับ สมดุ ล น้ํ ามั น ปาล มในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิ กจายเงิน งบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 525 ลานบาท ออกไป
จากเดิม สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เปนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงพาณิชยแจงวา คณะมนตรีมีมติ (20 พฤศจิกายน 2561 และ 4 ธันวาคม 2561) อนุมัติ
การใชงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 525 ลานบาท สําหรับการ
ดํ าเนิ น มาตรการปรั บ สมดุ ล น้ํ ามั น ปาล ม ในประเทศโดยการนํ าน้ํ ามั น ปาล ม ดิ บ ไปผลิ ต เป น กระแสไฟฟ า ตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ ซึ่งมาตรการดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2562 แตเนื่องจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะรับมอบน้ํามันปาลมดิบจากผูทําสัญญาซื้อ
ขายน้ํ ามั นปาลมดิบและชําระเงินคาน้ํามันปาลมดิบแลวเสร็จประมาณเดื อนตุลาคม 2562 และมี ขั้นตอนการ
ขอรับเงินชดเชยสวนตางระหวางตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชน้ํามันปาลมดิบ 160,000 ตัน เปนเชื้อเพลิง
กับรายไดจากการขายกระแสไฟฟากับสํานักงบประมาณในวงเงิน 525 ลานบาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
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ดังนั้น กระทรวงพาณิชยจึงเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการใชน้ํามันปาลมดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพื่อให
สอดคลองกับสภาพการการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มาตรา 56 ใหงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง เงินสํารองจายเพื่ อ
กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ าเป น ที่ ยั งมิ ได ก อ หนี้ ผู ก พั น แต ได มี ก ารกั น เงิ น และขอขยายเวลาขอเบิ ก เงิ น จากคลั งไว ต าม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติมใหดําเนินการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว
14. เรื่อง ขอผอนผันยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อกอสรางถนนในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ สําหรับโครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4
สายชุมพร – ระนอง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อ
กอสรางถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ สําหรับโครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2)
ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) (กรมทางหลวง) เสนอ ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน EIA)
รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการแลวดวยแลว
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4
สายชุมพร – ระนอง เป น การขยายถนนจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร เพื่อรองรับ และส งเสริมการคาและ
การทองเที่ยวในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง ซึ่งเปน
โครงการส ว นหนึ่ งในการสนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต (Southern Economic Corridor : SEC)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 มกราคม 2562) รับทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวและใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงรัดดําเนิ นโครงการในพื้ นที่ ดั งกลาว ซึ่งในสวนของการขยายถนนเสน ดังกล าวมีระยะทางรวมทั้งสิ้ น
102.52 กิโลเมตร แบงการกอสรางออกเปน 5 ตอน โดยดําเนินการแลวเสร็จและเปดใชงานแลว 3 ตอน ระยะทาง
52.32 กิ โลเมตร อยู ระหวางการก อสราง 2 ตอน ระยะทาง 50.20 กิโลเมตร โดยมีถนนชวงหนึ่งตัด ผานพื้น ที่
อุทยานแหงชาติลําน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตร ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึง
ตองขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี (13 พฤศจิกายน 2550) เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนดหามมิให
ขยายชองจราจรของถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา 2. ที่ ผ าน ม าก ระท รว งค ม น าค ม
(กรมทางหลวง) ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน EIA) ของโครงการเรงรัดขยายทาง
สายประธานใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ทั้งสาย ซึ่งไดรับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ แ ลว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2553
ซึ่งรวมถึ งโครงการฯ ช ว งที่ ตั ด ผ านพื้ น ที่ อุ ท ยานแห งชาติ ลํ าน้ํ ากระบุ รี จั งหวัด ระนอง ระยะทางประมาณ 2.47
กิโลเมตร ในเรื่องนี้ดวย นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมไดหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการนี้แลว โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ
โดยขอให ก รมทางหลวงปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กํ า หนดไว ในรายงาน EIA ของโครงการ และดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะที่ ได ห ารือกั น เมื่ อวั น ที่ 7 มิ ถุน ายน 2561 เชน การปรับ ปรุงแนวเสน ทางชว งที่ผานน้ํ าตกปุญ ญบาล
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เห็นควรใหกรมทางหลวงปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไวในรายงาน EIA และตามมาตรการขอเสนอแนะของการประชุมหารือเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ทั้งนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ โดยใหกรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่ไดกําหนดไวในรายงาน EIA รวมทั้งรับขอสังเกตเพิ่มเติม
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (การสํารวจและศึกษาสัตวปาใน
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บริเวณใกลกับแนวการกอสรางถนนดังกลาว เพื่อการจัดทําเสนทางเชื่อมสัตวปาและกําแพงบังคับสัตวปาที่เหมาะสม)
ไปดําเนินการอยางเครงครัดตอไป
15. เรื่อง ความกาวหนามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 - 2570
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานภายใตมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย ป พ.ศ. 2561-2570 และรับทราบการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่อื่นที่เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเรงดําเนินการ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานใหเห็นผลเปนรูปธรรมตอไป
สาระสําคัญ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ขอรายงานความก าวหน ามาตรการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพของไทย
ป พ.ศ. 2561 – 2570 โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผลการดําเนินการภายใตมาตรการฯ ประกอบดวย
1.1 มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสรางปจจัยสนับสนุน มีการดําเนินการ ดังนี้
1) กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดย สํ านั ก งานคณะกรรมการอ อ ยและน้ํ าตาลทราย ได เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2) กระทรวงอุ ตสาหกรรม โดย สํ านั กงานคณะกรรมการอ อยและน้ํ าตาลทราย ร วมกั บ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานที่ใชออยเปน
วัตถุดิ บในทุ กทองที่ ทั่วราชอาณาจักร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ อให สามารถตอยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้ นที่
ใกลเคียงโรงงานเดิม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ไดพิจารณารางดังกลาวเสร็จสิ้นแลว โดยจะนํารางประกาศฯ
ที่พิจารณาแลวเสร็จเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ซึ่ งเป นอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายรั ฐบาล ในบั ญชี ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่ อแยกอุ ตสาหกรรม
ชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ซึ่งไดรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของแลว และจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอไป
4) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงใหใชบั งคับผัง
เมืองรวม เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล ใน
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการผังเมือง ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาปรับปรุงผังเมืองรวมใหสอดคลอง
กับมาตรการฯ โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ดานผังเมืองเปนสําคัญ
1.2 มาตรการเรงรัดการลงทุนภายในประเทศ ในเขตพื้นที่นํารอง 3 เขต ดังนี้
1) เขตระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั นออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดํ าเนิ นการ
ระหวางป พ.ศ. 2560-2564 เกิดมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้น 9,740 ลานบาท ประกอบดวย
(1) โครงการผลิตน้ํายาลางไต มูลคาการลงทุ น 2,240 ลานบาท เปดดําเนินการผลิตแลว
โดยบริษัท แบ็กซเตอร เฮลธแคร (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
(2) โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพ มูลคาการลงทุน 3,500 ลานบาท เปดดําเนินการผลิต
Poly Lactic Acid (PLA) แล ว ขนาดกํ าลั งการผลิต 75,000 ตันตอป โดยการรวมทุ นระหวาง บริษัท โททาล จํากัด และ
บริษัท คอรเบียน พูแลค (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยูที่นิคมเอเซีย จังหวัดระยอง
(3) โครงการ Palm Biocomplex มูลคาการลงทุน 4,000 ลานบาท เริ่มตน Phase 1 โดย
สรางโรงหีบน้ํามันและทําการผลิตเมทิลเอสเทอรจากน้ํามันปาลมบริสุทธิ์แลว ขณะนี้อยูระหวางทดลองเดินเครื่องจักร และมี
แผนจะผลิ ตผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ร างมู ล ค าเพิ่ มจากการสกั ดสารตั้ งต น ใน Phase 1 ต อยอดไปสู Phase 2 เช น Specialties,
Surfactants, วิตามิน E ซึ่งเป นความรวมมือระหวาง บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GGC และกลุม
บริษัท ไทยอีสเทิรน ตั้งอยูที่ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
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2) เขตพื้ นที่ ภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดนครสวรรค และกํ าแพงเพชร) ดําเนินการระหวางป พ.ศ.
2560-2569 เกิดมู ลค าการลงทุ นในโครงการ Biorefinery Complex จํ านวน 41,000 ลานบาท (ป พ.ศ. 2561-2564) ใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค โดยแบ งการลงทุนเปน Phase 1 จะทํ าการผลิตเอทานอล โรงไฟฟา และปรับพื้ นที่โครงการเพื่ อ
รองรั บ การลงทุ น ใน Phase 2 ประกอบด ว ย โครงการผลิ ต Poly Lactic Acid, Bio-succinic Acid (BSA) Bio -1,4Butanediol, Furfural และ Lactic Acid สํ าหรั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร ขณะนี้ อ ยู ร ะหว างรอร างประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานที่ใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อดําเนินการ
ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานตอไป
3) เขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (จังหวัดขอนแกน) ขณะนี้นักลงทุนไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินแลว
รอยละ 90 ซึ่งคาดวาภาพในป พ.ศ. 2564 จะมีมูลคาการลงทุน 29,735 ลานบาท
1.3 ม าต รก ารก ระ ตุ น อุ ป ส งค เป น ก ล ไก สํ าคั ญ สํ าห รั บ อุ ต ส าห ก รรม ชี ว ภ าพ โด ย
ในระยะแรกจะเปนการกระตุนตลาดภายใน สรางการรับรูใ หผูใช และสรางทักษะใหผูผลิตสามารถผลิตสินคา เพื่อตอบสนอง
ความตองการตลาดภายในประเทศ และยังตอบสนองกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจสีเขียวที่เริ่มเปนกติกาสากล
ซึ่งมีผลการดําเนินการสําคัญ ดังนี้
1) กระทรวงการคลัง โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมกับกรมสรรพากร อยูระหวางขั้นตอน
การนํ าเสนอมาตรการให สิ ทธิ ประโยชน ทางภาษี เพื่ อส งเสริมการใช บรรจุ ภั ณฑ พลาสติ กที่ เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อม ต อ
คณะรัฐมนตรี โดยมีผลิตภัณฑเปาหมาย ไดแก ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แกวพลาสติก จาน/ชาม/ถาดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง
ชอน/สอม/มีดพลาสติก และหลอดกาแฟ ซึ่งจะกําหนดใหผูใชที่เปนนิติบุคคล สามารถนํารายจายไปหักคาลดหยอนภาษีได
ภายในระยะเวลา 3 รอบบัญชี
2) กระทรวงอุ ตสาหกรรม โดย กรมส งเสริมอุ ตสาหกรรม รวมกั บ สถาบั นพลาสติ ก รณรงค /ให
ความรูและสรางกระแสใหผูบริโภคเลือกใชผลิตภัณฑชีวภาพ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรม Bio-Corner ในหัวขอสัมมนาเรื่อง “การประยุกตใชนวัตกรรมฐานชีวภาพ
เพื่ อคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี : Application of Innovative Biomaterials for Better Life” เมื่ อวันที่ 5 สิ งหาคม 2561 และจั ด
แสดงผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ เพื่อสรางการรับรูของผูที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ภายในงาน Thailand
Industry Expo 2018
(2) กิจกรรม Bio-Tourism สงเสริมการใชผลิตภัณฑ Bioplastic ในสถานที่ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดแก ตลาดน้ําตกกวางโจว อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี พรอมมอบจาน/ชอน/สอม ที่
ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ จํานวน 5,000 ชุด ใหนายอําเภอเพื่อใชในงานตอไป
3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชีวภาพ จํานวน 2 เรื่อง คือ ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสลายตัวได เลม 1 : โพลิแลคติกแอซิด (PLA) และเชื้อเพลิงชีวมวล
แข็ง นอกจากนี้มีการจัดประชุมสัมมนาระหวางวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2562 เพื่อทบทวนมาตรฐานเดิม 1 รายการคือ มอก.
17088-2555 ขอกําหนดพลาสติกสลายตัวได และพิจารณาการจัดทํารางมาตรฐานใหม 5 รายการ ไดแก ถุงหูหิ้วสลายตัวได
ถุงกลาเพาะชําสลายตัวได ฟลมคลุมดินสลายตัวไดสําหรับงานเกษตรกรรม อีพอกซี่เรซิ่นชีวฐาน และวัสดุทดแทนไมพลาสติก
ผสมชีวมวล
1.4 มาตรการสร างเครื อข ายในรู ป แบบของศู น ย กลางความเป น เลิ ศด านชี วภาพ (Center of Bio
Excellence: CoBE) โดยใหสถาบันพลาสติก เปนหนวยงานกลาง ทําหนาที่ประสานเชื่อมโยง เตรียมความพรอม และบริหาร
งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมดานชีวภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสูเศรษฐกิจชีวภาพ โดยไดดําเนินการภายใตภารกิจ
หลัก 4 ดาน คือ
1) R & D สรางเครือขายเชื่อมโยงงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม CoBE ไดดําเนินการสรางเครือขายกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การประชุมหารือรวม 3 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันพลาสติก และ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (TCELS) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
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เพื่อเชื่อมโยงเครือขายดานงานวิจัยชีวภาพ ซึ่ง TCELS รับเปนหนวยงานดําเนินการดานงานวิจัย Bio Pharmaceuticals
เพื่อเชื่อมโยงเครือขายกับ CoBE
(2) การประชุมหารือรวม 3 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันพลาสติก และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเชื่อมโยงเครือขายดานงานวิจัย
ชีวภาพ และรวมกันพิจารณาหัวของานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับสูเชิงพาณิชย โดยเบื้องตน สถาบันพลาสติกไดจัดทํา
Facebook CoBE เพื่อนําเสนอกิจกรรมดานงานวิจัยของหนวยงานตาง ๆ และจะตอยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพผานเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และขยายผล ยกระดับสูภาคอุตสาหกรรม
(3) สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ร ว มกั บ สถาบั น พลาสติ ก ลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาเพื่อยกระดับ Palm City ตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงการ
สงเสริมการผลิตวัตถุดิบปาลมน้ํามันตามโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเบื้องตน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะประสานกับสถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห งชาติ และ Industry Transformation Center (ITC) เพื่ อรวมดําเนิ นการและสนับสนุนดาน R&D ตามแนวทางพัฒนา
Palm City ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะเปนหนวยงานเครือขายของ CoBE ในสวนภูมิภาคตอไป
2) Prototype/Scale up เชื่ อมโยงงานวิ จั ย ให คําปรึ กษา สนั บสนุ นเงินทุ นในการยกระดั บสถาน
ประกอบการชีวภาพสู Factory 4.0 ผาน Industry Transformation Center (ITC) ไดดําเนินการ ดังนี้
(1) กรมส งเสริ มอุ ต สาหกรรม ร วมกั บ สถาบั น พลาสติ ก พั ฒ นาต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ
Bioplastic จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก ถุงซักผาแบบใชแลวทิ้ง แกว/ ถาดอาหาร/ ชอนและสอม/ ถุงขยะ แบบยอยสลายได
(2) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันพลาสติก เพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมพลาสติกสูพลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม โดยการใหคําปรึกษาแก SMEs จํานวน 52 กิจการ พัฒนา
กระบวนการผลิตพลาสติกจากเม็ดพลาสติกชีวภาพใหมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
3) Human Resource Development สร างผู ป ระกอบการด าน Bio Industry สถาบั น พลาสติ ก
รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม พั ฒนาบุ คลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกสู พลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม โดย
ฝกอบรมบุ คลากร จํ านวน 163 ราย (18 ชั่ วโมง) ในหลั กสู ตรความรูเบื้ องตนเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ ขอจํากัด และการ
นําไปใช รวมถึงเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป การปรับตั้งเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4) Bio Intelligence Unit พั ฒนาศูนยขอมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันพลาสติก รวมกั บ
สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทํ าโครงการศู นยขอมูลเชิงลึ กอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดศู นยกลางในการ
เชื่ อมโยงข อมู ลที่สําคั ญในลั กษณะ Bio Innovation Linkage สําหรั บการพั ฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในด านต าง ๆ อาทิ
เทคโนโลยีการผลิต ผลงานวิจัย/หนวยงานวิจัย หองปฏิบัติการทดสอบ และกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนการสรางโครงสรางพื้นฐานและวางระบบบริหารจัดการขอมูลดานชีวภาพของ
ประเทศไทย โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณในป พ.ศ. 2563 จํานวน 15 ลานบาท
2. ผลการดํ าเนิ น งานขยายผลมาตรการฯ เชิ งพื้ น ที่ กระทรวงอุ ต สาหกรรมได ดํ าเนิ น การขยายผล
Bioeconomy ในพื้นที่สวนภูมิภาคที่มีศักยภาพของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
2.1 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ)
กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการเชิงบูรณาการ ดังนี้
1) กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเป นทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และจัดทําโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมในการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบ
เกษตรเปนสินคาอุตสาหกรรม
2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2561 เพื่อประชุมหารือหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/การศึกษา ในการติดตามความคืบหนาการขับเคลื่อนกลุมจังหวัด
ใหเปนคลัสเตอรตนแบบดานเกษตรอินทรีย และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร เพื่อยกระดับเปน Bio Hub ตาม
นโยบายรัฐบาล และไดเข ารวมประชุ มคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐกิจกลุ มจั งหวั ด
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(กรอ. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นอกจากนี้ไดจัดประชุมหารือหนวยงาน
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนระยะ เพื่อใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชทั้งในภาค
การเกษตรและภาคอุ ตสาหกรรม อาทิ ต นแบบระบบควบคุ มเกษตรอั จฉริยะหรื อ Real Time Monitoring และแขนกล
รวมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) การจัดทําโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพอินทรียของภาคเอกชนรวมกับอุทยาน
วิทยาศาสตร และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อใหเกิดการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สอดรับกับความตองการของนักลงทุนและตอบสนองความตองการของตลาดอินทรียในระยะตอไป
3) ผังเมื องรวมจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการ
แกไขปรับสีผังเมืองของพื้นที่โรงงาน ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ และตําบลนาดี อําเภอนาเยีย จากพื้นที่สีเขียวเปน
สีมวงแลว ทําใหภาคเอกชนสามารถวางแผนการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ เชน อาหารทางการแพทย Organic Maltodextrin,
Organic Sugar Syrup and Sweetener, Organic Modified Starch for Pharmaceuticals, Organic Amino Acid for
animal feeds, Organic Soluble Fiber สารสกั ด จากพื ช ผั ก และสมุ น ไพรอิ น ทรี ย ทั้ ง นี้ ในส ว นการจั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ 2,313 ไร 215 ตารางวา มูลคาการลงทุน 2,990 ลานบาท ในตําบลนากระแซง อําเภอ
เดชอุดม กําลังดําเนินการปรับผังเมืองจากพื้นที่สีเขียวเปนสีมวง โดยอยูระหวางการพิจารณาของกรมโยธาธิการและผังเมือง
4) ภาคเอกชน ไดแก กลุมบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ไดนํารองการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรียตลอดห วงโซอุปทานในพื้ นที่ตามหลัก ตลาดนําการผลิต โดยมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเคมีอินทรีย
(Organic Biochemicals) ระยะ 10 ป ตั้งแตตนน้ํา คือ การสงเสริมการปลูกพืชอินทรียตามความตองการของตลาด การ
รวมมือกับภาครัฐในการถายทอดความรูดานเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกร การตรวจรับรองโดยผูตรวจสอบตามมาตรฐาน
ระดั บสากล และการแปรรูปเป นผลิ ตภั ณฑ ที่มีมูลคาสูง เพื่ อตอบสนองความตองการของลูกคาทั่วโลกที่ รักสุขภาพและ
ตองการอาหารปลอดภัย
2.2 ผลักดันโครงการลงทุนจัดตั้ง Bio Hub ในพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศเพิ่มเติม ไดแก
1) จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา กระทรวงอุ ตสาหกรรม โดย สํ านั กงานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม ทํ าหน าที่
ประชาสัมพันธมาตรการฯ และประสานงานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรวมผลักดันโครงการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ EEC ของภาคเอกชน จํานวน 2
โครงการ เพื่อประกาศเขตสงเสริมฯ โครงการลงทุนในพื้นที่และปรับสีของผังเมืองใหเหมาะสม ขณะนี้ภาคเอกชนไดยื่นรายงาน
การศึ ก ษาต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกแล ว อยู ร ะหว างรอนํ าเรื่ อ งเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่ออนุมัติตอไป ประกอบดวย
(1) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิตี้ ขนาด 998 ไร มูลคาการลงทุน
12,500 ลานบาท ตั้งอยูที่ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง โดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) มีแผนการลงทุน
ผลิ ตอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชี วภาพ ที่เปนอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม ไดแก นอรมอลพาราฟน (Normal
Paraffin) สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material: PCM) ไฮโดรเจน (H2 Generation) ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันปาลม
ดิ บ (CPO Preparation) ไบโอดี เซลและกลี เซอรี น (B100+Glycerin) สารโพรเพนไดออล (Propanediol Product) และ
ไตรอะซิติน (Triacetin Product)
(2) โครงการไบโอ ฮับ เอเซีย ขนาด 3,500 ไร มูลคาการลงทุน 50,000 ลานบาท ตั้งอยูที่
ตําบลเขาหิ นซ อน อํ าเภอพนมสารคาม โดย บริ ษั ท อิ มเพรส เทคโนโลยี จํ ากั ด มี แผนการลงทุ นผลิ ต Bio Energy, Bio
Refinery, Pharmaceutical & Cosmetics, Food & Feed for future, Social Enterprise and Tourism, R&D
Innovation Center รวมถึงการพัฒนาระบบ BioMatlink ในการรวบรวมมันสําปะหลังจากเกษตรกร ผานศูนยรวบรวมรับ
ซื้อ ตรวจสอบคุณภาพ แปรรูป เก็บสตอก และกระจายสินคา
2) จังหวัดลพบุ รี ภาคเอกชนร วมกั บกลุ มเกษตรกรเสนอแผนการลงทุ นโครงการลพบุ รี ไบโอคอม
เพล็กซ ขนาด 2,500 ไร มูลคาการลงทุน 32,000 ลานบาท ตั้งอยูที่ตําบลหนองเมือง ตําบลดอนดึง อําเภอบานหมี่ โดย บริษัท
อุตสาหกรรมน้ําตาลชาวไร จํากัด มีแผนการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงดานการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรและพลังงานทดแทน ไดแก เอทานอลจากน้ํ าออย เชื้ อเพลิ งชี วมวล กาซชีวภาพ ปุยชีวภาพ และ
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สารเคมีชีวภาพ เชน กรดแลกติก ยีสตและเอนไซมตาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการจัดการเกษตรขั้นสูง เพื่อลดตนทุนใหกับ
เกษตรกรโดยสนับสนุนหลักการเกษตรสมัยใหม (Modern Farm)
3. การดําเนินงานในระยะตอไป
1) กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย ป พ.ศ. 2561-2570 จะเรงดําเนินการในแตละมาตรการฯ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
2) ประชาสัมพันธมาตรการดังกลาว เพื่อใหเกิดการขยายผลการดําเนินงานในพื้นที่สวนภูมิภาคที่มี
ศักยภาพของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการผลักดันโครงการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดตั้ง Bio Hub ใน
พื้ น ที่ ใหม ๆ เพิ่ มเติ ม ซึ่ งจะทํ าให เกิ ดรู ป แบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จชี วภาพ (Bioeconomy) กลไกสํ าคั ญ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเปาหมายใหมในอนาคต (New S-Curve) ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะตอไป
3) ผลั กดั นการขยายผลมาตรการฯ เชิ งพื้ นที่ ในโครงการลงทุ น Bio Hub ตามความพรอมของ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี และลพบุ รี เพิ่ มเติม จากพื้ นที่นํารองเดิมในเขต EEC เขตพื้นที่ ภาคเหนือ
ตอนลาง (นครสวรรคและกําแพงเพชร) และเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน) เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาคดําเนินการตามระเบียบใหเอื้อตอการลงทุน เพื่อใหเกิดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ภายใตมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561-2570 ตอไป
ตางประเทศ
16. เรื่ อ ง การต อ อายุ ค วามตกลงประเทศเจ า ภาพระหว า งไทยกั บ สหประชาชาติ ใ นรู ป แบบของหนั ง สื อ
แลกเปลี่ยนสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหวางประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United
Nations Regional in International Law) ประจําป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตออายุความตกลงประเทศเจาภาพระหวาง
ไทยกั บ สหประชาชาติ ป 2560 สํ าหรั บ การจั ด ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รกฎหมายระหว างประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคของ
สหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจํ าป 2562 ระหวางวั น ที่ 18
พฤศจิ ก ายน – 13 ธั น วาคม 2562 ณ กรุ งเทพมหานคร ทั้ งนี้ หากมี ค วามจํ าเป น ต อ งปรั บ เปลี่ ย นร า งหนั งสื อ
แลกเปลี่ยนดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวง
การตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมทั้งใหชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่
ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง
การจัด ทําหนังสือสั ญญาเกี่ยวกั บความสัมพั น ธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย โดยอนุ มัติให
เอกอั ครราชทูต ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปน ผูลงนามใน
หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝายไทยสําหรับการฝกอบรมฯ ประจําป 2562 ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานกฎหมายสหประชาชาติไดรวมกันพิจารณายกรางหนังสือ
แลกเปลี่ยนสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหวางประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ประจําป 2562
โดยมีสาระสําคัญเปนการตอบรับฝายสหประชาชาติ เพื่อตออายุความตกลงระหวางไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหวางประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ที่มีผล
บั งคั บ ใช เมื่ อป 2560 เพื่ อให ส ามารถจั ด การฝ กอบรมฯ ที่ ป ระเทศไทยไดในระหวางวัน ที่ 18 พฤศจิก ายน – 13
ธันวาคม 2562
ภายหลังจากที่ไดตออายุความตกลงฯ สหประชาชาติจะเริ่มประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรม
เป ด รั บ สมั ค ร และดํ า เนิ น การคั ดเลื อ กผู เข า ร ว มและนั ด หมายผูบ รรยาย ในส ว นของประเทศไทยกระทรวงการ
ตางประเทศจะตองเตรียมการดานงบประมาณ สถานที่ และดานโลจิสติกสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป เพื่อใหสามารถ
เตรียมการจัดการฝกอบรมฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยกับสหประชาชาติจะแบงสวนความรับผิดชอบ
คาใชจายสําหรับการจัดการฝกอบรมขางตนดวย
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ทั้งนี้ การคงความรวมมือกับสหประชาชาติในการจัดการฝกอบรมฯ นอกจากเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายดานการตางประเทศของไทยแลว จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ในสายงานดานกฎหมายระหวาง
ประเทศของไทยที่ จะไดรับ การถายทอดองคความรู แลกเปลี่ ยนประสบการณ และสรางเครือขายกับ นักกฎหมาย
ระหวางประเทศจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก
17. เรื่อง รายชื่อประเทศคูเจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวน
การเก็บภาษีซอนระหวางไทยกับตางประเทศ องคประกอบคณะผูแทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแกไข
อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนผานชองทางการทูต
คณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบรายชื่อประเทศคูเจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญา
หรือความตกลงเพื่ อการเวน การเก็บ ภาษี ซอนระหวางไทยกับตางประเทศ และรับ ทราบองคป ระกอบคณะผูแทน
รัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนกับตางประเทศผาน
ชองทางการทูต ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการคา
การลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุนในตางประเทศสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการ
ปองกันการหลีกเลี่ยนการเสียภาษีระหวางประเทศทั้งสอง ตลอดจนมีการจัดสรรรายไดภาษีระหวางประเทศดวยการ
กําหนดสิทธิการเก็บภาษีสําหรับเงินไดประเทศตาง ๆ ประเทศไทยไดดําเนินการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลง
เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนกับตางประเทศ และขณะนี้มีผลบังคับใชแลว จํานวน 16 ฉบับ
โดยรายชื่อประเทศคูเจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทําหรือแกไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการ
เวนการเก็บ ภาษีซอนระหวางไทยกับตางประเทศ รวม 8 ประเทศ โดยจําแนกออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย (1)
ประเทศที่ขอเปดการเจรจาใหม ซึ่งยังไมเคยเปดการเจรจามากอน ไดแก ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐแทนซาเนีย
และมัลดีฟส (2) กลุมประเทศที่อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนมีผลใชบังคับแลว แตตองการ
เจรจาแกไขเพื่อปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนทั้งฉบับหรือบางสวนใหเปนปจจุบัน
และสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ไดแก สาธารณรัฐเซเชลส สหพันธรัฐรัสเซีย และโรมาเนีย และ (3)
กลุมประเทศที่มีการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนเสร็จสิ้นแลว แตรางอนุสัญญาหรือ
ความตกลงฯ ยังไมมีผลใชบังคับ จึงทําใหตองมีการปรับปรุงรางอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ที่ไดลงนามยอกํากับไว
แลว ไดแก สาธารณรัฐลิทัวเนียและมองโกเลีย
ในสวนของประเทศที่ขอเปดการเจรจาใหมแมวาจะเปนประเทศที่มีขนาดเล็กแตก็ลวนเปนประเทศที่
มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน สําหรับกลุมประเทศที่ไดเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนไป
แลวทั้งที่มีผลใชบังคับแลวและยังไมมีผลใชบังคับ แตตองการเจรจาเพื่อแกไขปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ใหม
นั้น สวนใหญมีสาเหตุจากที่ทั้งสองฝายตองการปรับปรุงอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติใหมที่
เป น มาตรฐานสากลขององค การเพื่ อ ความร ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Organization for Economic
Cooperation and Development : OECD) ซึ่งมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิก
สําหรับองคประกอบคณะผูแทนรัฐบาลไทยและการแตงตั้งคณะผูแทนฯ สําหรับการเจรจาจัดทํา
อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางไทยกับตางประเทศ (เนื่องจากการปรับเปลี่ยนชื่อ
หนวยงานจากนักเปนกอง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 ลงวันที่
17 มีนาคม 2560 ) มีองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ
อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร
หรือที่ปรึกษาฯ กรมสรรพากร

ตําแหนง / จํานวน
การเจรจาภายในประเทศ
การเจรจาภายนอกตางประเทศ
หัวหนาคณะ
หัวหนาคณะ
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ผูอํานวยการกองวิชาการแผนภาษี
กรมสรรพากร หรือผูแทน
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
กรมสรรพากร หรือผูแทน
เจาหนาที่กองวิชาการแผนภาษี
กรมสรรพากร
ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กค.
ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ (กต.)
ผูแทนกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กต.

จํานวน 1 คน

จํานวน 1 คน

จํานวน 1 คน

จํานวน 1 คน

จํานวนไมเกิน 4 คน

จํานวนไมเกิน 2 คน

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

จํานวน 1 คน
-

จํานวน 1 คน

-

18. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
และการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนา
สําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ สมัยที่ 9
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 9
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวา
ดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่
ตกคางยาวนาน สมัยที่ 9 และเห็นชอบตอทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลม สมัยที่ 9 ทั้งนี้ หาก
มีความจําเปนจะตองปรับปรุงแกไขทาทีของไทยดังกลาวที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย
ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหมจน
สิ้นสุดการประชุม ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. องค ป ระกอบคณะผู แ ทนไทยที่ จ ะเข ารว มการประชุ มรั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาบาเซลฯ สมั ย ที่ 14
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลม สมัยที่ 9 รวมทั้งสิ้น
21 คน ประกอบดวย 1) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หัวหนาคณะผูแทนไทย 2) ประธานในคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
บาเซลฯ และอนุสัญญาสตอกโฮลม ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 3) ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ 4) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 5) ผูแทนกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 6) ผูแทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 7) ผูแทนศูนย นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพั ฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 8) ผูแทนกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและผูแทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี
อนุ สั ญ ญารอตเตอร ดั ม ฯ สมั ย ที่ 9 และการประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสตอกโฮล ม สมั ย ที่ 9 จะสนั บ สนุ น
การดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายของทั้ง 3 อนุสัญญาฯ ในการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษย
และสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงสภาพการณตาง ๆ และความตองการจําเพาะของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะความ
จําเปนที่จะตองเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศดานการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีอยางเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมตลอดวงจร โดยผานการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและทางดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี
และการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีต าง ๆ รวมทั้ งสนั บสนุน ความรวมมือและการบูรณาการรวมกัน ในการ
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ดําเนิ นงานตามพั นธกรณี ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของที่ ประเทศไทยเปนภาคีและขอตกลงที่ สอดคลองกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาดวยเรื่องอนาคตของงาน :
การสงเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาดวยเรื่องอนาคตของงาน : การ
สงเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายลงนามรับรองถอยแถลงดังกลาว หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยแถลงขางตน ที่ไมสงผลกระทบ
ตอสาระสําคั ญ หรือไม ขัด ตอผลประโยชน ของประเทศไทย ให กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการไดโดยไมต อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และเห็นชอบยกระดับถอยแถลงของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาดวยเรื่องอนาคต
ของงานฯ เพื่อเสนอตอผูนําเพื่อรับทราบ ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ
สาระสําคัญ
ถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาดวยเรื่องอนาคตของงาน : การสงเสริมเทคโนโลยีและการ
เจริญเติบโตแบบมีสวนรวม มีสาระสําคัญ คือ การขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
รองรับประเด็นทาทายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสรางประชากรและทางเทคโนโลยี โดยทําใหมั่นใจวา
แรงงานและภาคธุรกิจจะมีขีดความสามารถในการปรับตัวตลอดจนมีการคุมครองเพื่อไมใหไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของไตรภาคีและหุนสวนทางสังคม และเปนไปโดยสอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของรายงานของคณะกรรมการโลกวาดวยอนาคตของงานและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ทั้งนี้ รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) จะตองลงนามรับรองถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวา
ดวยเรื่องอนาคตของงาน : การสงเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม ในที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซี ย นสมั ย พิ เศษ (Special Session of ALMM) ว าด ว ยเรื่องอนาคตของงาน ในวั น ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
20. เรื่อง รางปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งที่ 16
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบต อ ร างปฏิ ญ ญาโดฮา (Doha Declaration) โดยให รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางปฏิญญาโดฮา หากมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขรางปฏิญญาโดฮาในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน ของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญ
รางปฏิญญาโดฮาเนนย้ําถึงความสําคัญของ “หุนสวนที่กําลังกาวหนา” (Partner in Progress)ของ
ความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวยการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
การรักษาสิ่งแวดลอม และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ รางปฏิญญาโดฮา ยังไดกําหนดทิศทางความรวมมือ โดย
ยึด มั่น ต อหลั กการเดิ มของ ACD ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ อนําไปสูการมีอุดมการณ รวมกัน ของประเทศ
สมาชิก พรอมทั้งผลักดันความรวมมือทั้ง 6 เสา และวิสัยทัศนของ ACD ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสราง
ความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงโครงการและความคิดริเริ่มตางๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกในการขนสง
ดานการคาในภูมิภาค เพิ่มการลงทุน และสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นอกจากนี้ รางปฏิญญาโดฮายังใหความสําคัญในเรื่องการตอตานการกอการรายทุกรูปแบบ การ
เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในโลกไซเบอร การตอตานการคามนุษย การสงเสริมสิทธิมนุษยชน การ
สนับสนุนโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การสงเสริมการคาเสรี การรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อสงเสริม
การลงทุนในเอเชีย การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒ นาสําหรับประเทศสมาชิก ACD การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
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วัฒนธรรม การจัดตั้งคณะทํางานระดับสูงเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการในการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคม
เอเชียภายในป ค.ศ. 2030 การสงเสริมความปลอดภัยดานน้ําและอาหาร และการสนับสนุน การวิจัยดานพลังงาน
สีเขียวและเทคโนโลยีการเกษตร
21. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย รัฐบาล
แห งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยการเชื่อมตอ
เสนทางรถไฟระหวางหนองคาย – เวียงจันทน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า และลงนามร า งบั น ทึ ก ความร ว มมื อ ระหว า รั ฐ บาลแห ง
ราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน วา
ดวยการเชื่อมตอเสนทางรถไฟระหวางหนองคาย – เวียงจันทน ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุง
แก ไขร างบั น ทึ ก ความร ว มมื อดั งกล าวในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ าคั ญ หรื อ ไม ขัด ต อ ผลประโยชน ข องประเทศไทย ให
กระทรวงคมนาคมหารือรวมกั บ กระทรวงการตางประเทศโดยไม ต องนํ าเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อพิ จารณาอีกครั้ ง
รวมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย โดยใหกระทรวงการ
ตางประเทศออกหนั งสื อมอบอํ านาจเต็ ม (Full Powers) ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายสําหรับการลงนามดังกลาว ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ
สาระสําคัญของรางบันทึกความรวมมือฯ ทั้งสามฝายไดรวมกันจัดทํา ดังนี้
1. การเชื่อมตอโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย – จีน และโครงการรถไฟระหวางจีน –
ลาว จะเปนการสนับสนุนการเชื่อมโยงดานระบบรางในภูมิภาค
2. ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (standard gauge) ของโครงการเชื่อมต อเสน ทางรถไฟระหว าง
หนองคาย – เวียงจันทน จะใชมาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน โดยจะมีการสรางสะพานรถไฟแหงใหม ซึ่งจะตั้งอยู
ทางดานทายน้ําของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน) และจะมีทางรถไฟทั้งขนาดทาง
มาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร
3. พิธีการศุลกากรและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณชายแดนจะตั้งอยูทั้งในบริเวณชายแดนของฝง
ไทยและฝงลาว โดยจะมีการพิจารณาความเปนไปไดในการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรบริเวณชายแดน
4. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย – จีนและโครงการ
รถไฟจีน – ลาว ไมตรงกัน จึงมีการแบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ คือ
4.1 ระยะที่ 1 จะพิจารณาใหมีการจัดตั้งสถานีทาและสถานีเปลี่ยนถายสินคาทั้งในฝงไทย
และฝงลาว เพื่อเชื่อมตอโครงการรถไฟจีน – ลาว มายังโครงขายรถไฟขนาดทาง 1 เมตรที่มีอยูของประเทศไทย
4.2 ระยะที่ 2 โครงการความร ว มมื อ ด านรถไฟระหว า งไทย – จี น ช ว งนครราชสี ม า –
หนองคาย จะเชื่อตอกับสถานีดังกลาวตาม 4.1 เพื่อเชื่อมตอโครงการรถไฟจีน – ลาว และโครงการความรวมมือดาน
รถไฟระหวางไทย – จีน
5. ไทยและลาวจะดําเนินการตามกระบวนการภายในเพื่อขอความเห็นชอบในการกอสรางเสนทาง
เชื่อมตอระหวางหนองคาย – เวียงจันทน ของแตละฝายโดยเร็ว และจะพยายามใหการกอสรางโครงการเชื่อมตอ
เสนทางรถไฟระหวางหนองคาย – เวียงจันทน แลวเสร็จในชวงเวลาเดียวกับโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวาง
ไทย – จีน ชวงนครราชสีมา – หนองคาย โดยฝายจีนจะเขามามีสวนรวมดําเนินโครงการเชื่อมตอฯ ในงานที่เกี่ยวของ
ตามที่ไทยและลาวเห็นชอบและเปนไปตามขั้นตอนภายในของประเทศตน
6. อาจพิจารณาจัดใหมีการประชุมประสานงานสามฝายเพื่อแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินโครงการเชื่อตอฯ
7 โครงการเชื่อมตอฯ จะไมกระทบสิทธิของประเทศไทยและ สปป.ลาว เกี่ยวกับเขตแดนของทั้งสอง
ประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศ
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ทั้ งนี้ นายกรั ฐ มนตรี มี กํ า หนดเข า ร ว มประชุ ม Belt and Road Forum for International
Cooperation ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 25 -27 เมษายน 2562 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และในระหวาง
การประชุมดังกลาวจะมีพิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห งสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยการเชื่อมตอเสนทางรถไฟระหวาง
หนองคาย – เวียงจันทน โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสามฝายจะรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนาม
แตงตั้ง
22. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต งตั้ ง นางรมณี ย
ขัดเงางาม ทันตแพทยเชี่ยวชาญ (ดานทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย ใหดํารงตําแหนง ทันตแพทย
ทรงคุณวุฒิ (ดานทันตกรรม) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2561
ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นางตองฤดี
มากบุญ ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงาน
ปลัด กระทรวง กระทรวงการต างประเทศ ตั้ งแต วัน ที่ ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน ตน ไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง

24. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอชื่อ นายชาติชาย สุทธิกลม เปนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีสรรหา
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2562 เปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เสนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) แทนผูที่ลาออก จํานวน 2 คน ดังนี้ 1. นายปติพงศ พึ่งบุญ
ณ อยุธยา 2. นายเทวิน ทร วงศ วานิช ทั้ งนี้ ตั้งแตวัน ที่ 24 เมษายน 2562 เปน ตน ไป และใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนในครั้งตอไปใหเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง
การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย)
26. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร แทนตําแหนงที่วาง จํานวน 3 คน ดังนี้
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1. นายนิวัฒน มนตรีวสุวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานชีววิทยาศาสตร
2. นางศันสนีย ไชยโรจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานชีววิทยาศาสตร
3. นายสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2562 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว และใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
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