มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (27 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้ อ มด้ ว ย พั น เอก อธิ สิ ท ธิ์ ไชยนุ วั ติ ผู้ ช่ ว ยโฆษกประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ ร่ ว มแถลงผลการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
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9.
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ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่ างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่ งชัน
ศาลอาญาตลิ่ ง ชั น ศาลแพ่ ง พระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
และร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาโดยที่
ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม ตามระเบี ยบที่ ค ณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด)
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ- สังคม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษา
เสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
การลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ
ประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2561
การกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ขออนุ มั ติ โ ครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น และการก าหนด
“พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม
การปรับเพิ่มระยะเวลาการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa)
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทางาน และจัดทา/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ต่างประเทศ
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ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเชีย
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพ
ของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงาน
ต ารวจเนเธอร์ แ ลนด์ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นอาชญากรรมข้ า มชาติ (Letter of
Intent between the Royal Thai Police and the Netherlands Police
on Combating Transnational Crime)
การเพิ่ ม ทุ น ของหน่ ว ยงานค้ าประกั น เครดิ ต และการลงทุ น แห่ ง ภู มิ ภ าค
อาเซียน+3
การเปิ ดตลาดสิ นค้ าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์ การการค้ าโลก (WTO)
ปี 2561 –ปี 2563
การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก
ประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น าแผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่ ม แม่ น้ าโขง 6 ประเทศ (6 thGMS Summit) ณ กรุ ง ฮานอย สาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
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ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการ
1.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และสานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
1.2 ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลั งเสนอ และให้ ส่ งส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ รับความเห็ นของ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
3. ให้ ก ระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
4. อนุ มั ติ ใ ห้ ถ อนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ แ ละการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ออกจากชั้นการตรวจพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. .... แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ
พ.ศ. 2518 เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยแก้ไขเพิ่มเติมคานิยามให้มีความชัดเจน
ยิ่ งขึ้น กาหนดข้อยกเว้น อสั งหาริ ม ทรั พย์ ที่ มิ ใช่ที่ร าชพัส ดุ แก้ไขเพิ่มเติม องค์ ประกอบและอานาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กาหนดวิธีการของการโอนกรรมสิทธิ์ของที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุอื่น และที่ราชพัสดุซึ่ง
ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย กาหนดให้ กค. มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บารุงรักษา และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ไม่ถือเป็นการร่วม
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเพิ่มเติมบทกาหนดโทษในกรณีที่บุคคลเข้า
ไปในที่ราชพัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาต
2. ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... เป็นการนา
เนื้ อ หาในหมวด 11 แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์
(มาตรา 105-105 อัฏฐ) มาบัญญัติเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีสาระสาคัญคือ กาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน มูล ค่าทรั พย์ สิ น กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินมูล ค่าทรัพย์สิ นและคณะกรรมการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมิน
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ของทรัพย์สิน กาหนดสิทธิคัดค้านของเจ้าของที่ดินในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน กาหนดอานาจในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน และกาหนดให้กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
2. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มัติห ลั กการร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี (9 สิงหาคม 2559) ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคั ญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
พณ. เสนอว่า
1. เนื่องจากบทบัญญัติในส่วนของการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน พ.ศ. 2542 มีโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การ
อุดหนุนภายใต้ WTO ส่งผลให้ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขเพื่ อใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing
Measures: CVD) มากกว่าที่ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO กาหนด
เป็นภาระต่ออุตสาหกรรมภายในผู้ ได้รั บความเสี ยหายและต่อหน่วยงานไต่สวนของไทย ดังนั้น สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับหมวดการ
อุดหนุน ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO ดังนี้
1.1 แก้ไ ขเพิ่มเติ มลักษณะของการอุดหนุน ที่ มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64 ให้
รวมถึง 1) การให้การอุดหนุนแก่ การส่งออก และ 2) การให้การอุดหนุนเพื่อให้มีการใช้สินค้าในประเทศมากกว่า
สินค้านาเข้า เนื่องจาก Article 2 (2.3) ของความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้
WTO กาหนดให้การอุดหนุนทั้ง 2 ลักษณะเป็นการอุดหนุนที่เจาะจงโดยไม่ต้องพิสูจน์เงื่อนไข (deemed to be
specific)
1.2 แก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ ตามมาตรา 65 ให้ประกอบด้วย
(1) การให้อุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64 และ (2) การให้การอุดหนุนที่มีผลเสียต่อประโยชน์ของ
ประเทศที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน เพื่อ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาใช้มาตรการ
ตอบโต้ การอุดหนุนตามความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO
2. การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะทาให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ลดปัญหา
และอุป สรรคให้ กับอุตสาหกรรมภายในและหน่วยงานไต่สวนของไทย อีกทั้งสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาความ
เสียหายของอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เกิดจากสินค้าต่างประเทศที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศ
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะทาให้การปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
ภายใต้ WTO
3. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่าง
พระราชบัญญัติ นี้ผ่า นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้า ต่า งประเทศ www.dft.go.th และของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th โดยได้มีการวิเคราะห์ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว โดยได้นาผลการวิเคราะห์นั้นเผยแพร่
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศ ตามแนวทางของมติ คณะรัฐมนตรี (4 เมษายน 2560)
เรื่อง แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะการอุดหนุนที่เจาะจงตามมาตรา 64 ให้รวมถึงลักษณะการอุดหนุนอีก
2 ลักษณะ คือ การให้การอุดหนุนแก่การส่งออกไม่ว่าโดยทางนิตินัย หรือโดยทางพฤตินัยตามลักษณะที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และการให้การอุดหนุนเพื่อให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านาเข้า
2. แก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ตามมาตรา 65 ให้ประกอบด้วย
2.1 การให้การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64
2.2 การให้การอุดหนุนที่มีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง
(ก) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน
(ข) ทาให้ผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมของประเทศต้องสูญสิ้ น หรือ
เสื่อมเสียโดยเฉพาะผลประโยชน์ของข้อลดหย่อนที่ผูกพันไว้ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก หรือ
(ค) ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของประเทศตามลักษณะที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และกาหนดให้การใช้บทบัญญัติตามมาตรานี้กับสินค้าเกษตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาล
แพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติห ลั กการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี
ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และ
ให้ ส่ งส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ ว ส่ งให้ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญั ติ
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณา ก่ อ นเสนอสภานิ ติบั ญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ต่อ ไป และให้ ส านั ก งานศาลยุติ ธ รรมรั บความเห็ น ของ
สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
เรื่อง
1. การจัดตั้งศาล

สาระสาคัญ
- ให้จัดตั้งศาลแพ่งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า “ศาลแพ่งมีนบุรี” “ศาลแพ่งตลิ่งชัน”
และ “ศาลแพ่งพระโขนง”
- ให้จัดตั้งศาลอาญาขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า “ศาลอาญามีนบุรี” “ศาลอาญา
ตลิ่งชัน” และ “ศาลอาญาพระโขนง”
- กาหนดให้การเปิดทาการของศาลดังกล่าวประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
- เมื่อศาลดังกล่าวเปิดทาการแล้ว ให้ยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาล
จังหวัดพระโขนง
2. อานาจศาล
- กาหนดให้ ศ าลดัง กล่ าวเป็ น ศาลชั้น ต้น ตามพระธรรมนูญ ศาลยุ ติธ รรม และมีอ านาจ
พิพากษาคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรมอื่น แล้วแต่กรณี
- กาหนดให้เมื่อมีการเปิดศาลดังกล่าวแล้ว ให้โอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรี ศาล
จังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนงไปยังศาลที่จัดตั้งตามร่างพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่
กรณีกาหนดให้บรรดากระบวนพิจารณาที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาล
จั ง หวั ด พระโขนงที่ ไ ด้ ด าเนิ น การก่ อ นวั น เปิ ด ท าการของศาลที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ ต ามร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้ เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กาหนดให้กฎหมายที่อ้างถึงศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระ
โขนง ที่มีอยู่ ก่อ นวันเปิดทาการศาลที่จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ ถือว่า
กฎหมายดังกล่าวอ้างถึงศาลที่จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แล้วแต่กรณี
2. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยเขตอานาจของศาลแพ่งและศาลอาญา ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศาล
ในร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1. รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการรับพิจารณาและการโอนคดีในกรณีที่คดีในศาล
ชั้นต้นเป็นคดีที่อยู่ในอานาจของศาลแขวงให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศาลดังกล่าว และรองรับศาลที่จ ะจัดตั้งขึ้นใหม่
ในอนาคตที่มีฐานะเป็นศาลชั้นต้นด้วย
4. เรื่ อง ร่ า งพระราชบัญญัติ แ ก้ไ ขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และ
ศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกาหนด)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะให้มีการ
วินิจฉัยปัญหาในคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได้ หรือถ้ามีกฎหมายกาหนดให้วินิจฉัยปัญหาใด
หรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีก็ให้วินิจฉัยได้ แล้วแต่กรณี
2. กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาประกอบด้วย
ผู้พิพากษาทุกคนซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือในแผนกคดีที่มี
การประชุม และให้ประธานแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ประธานของศาลชั้นอุทธรณ์ห รือประธาน
ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี หรือผู้ทาการแทน เป็นประธาน คาวินิจฉัยของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คาวินิจฉัยของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน
3. กาหนดให้ผู้ซึ่งมีห น้าที่เข้าร่ว มประชุมในที่ประชุมใหญ่และที่ป ระชุมแผนกคดีของศาลชั้น
อุทธรณ์และศาลฎีกาได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ตามที่สานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอานาจเพียงกรุงเทพมหานคร
2. กาหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีเขตศาลในจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง
3. กาหนดให้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิช อบภาค 7 มีเขตศาลในจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสุพรรณบุรี
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรื อและ
การประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
คค. เสนอว่า
1. ได้มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้
เรือและการประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 142 แห่งพระราช บัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2525 มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้
เรือและการประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร
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2. โดยที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
ทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช
2560 ข้อ 16 กาหนดให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันที่ออก และกาหนดให้ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตทาการประมง การต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้เรือต้องกาหนดให้สิ้นอายุพร้อมใบอนุญาตทาการประมงด้วย ประกอบกับปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการทา
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการประสาน
เชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างกรมเจ้าท่าและกรมประมงในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ ให้สอดคล้องกับ
ใบอนุญาตทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
3. ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งหั วหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว และเพื่อมิให้เกิดความสับสนและเหลื่อมล้ากันในเรื่องระยะเวลาระหว่างอายุ
ใบอนุญาตใช้เรือและอายุใบอนุญาตทาการประมง โดยให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตามที่
ประเทศไทยได้ รั บ ข้ อ สั ง เกตจากสหภาพยุ โ รป ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั นที่ 18-19 ธั น วาคม 2560
ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ทั้งนี้ คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ซึ่งเห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ดังนี้
ประเด็นการแก้ไข
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552
ร่างกฎกระทรวงฯ
การออกใบอนุญาตใช้เรื อ เอกสารและหลักฐานถูกต้อง เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้
ตามประเภทการใช้เรือ
แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว ใ ห้ อ อ ก ออกใบอนุญาตใช้เรือให้แก่ผู้ยื่นคาขอตามประเภท
ใบอนุ ญ าตใช้ เ รื อ ให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ค า การใช้เรือที่ระบุไว้ในใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
ขอตามประเภทการใช้เรือ
อายุใบอนุญาตใช้เรือและ
ใบอนุ ญาตใช้เรือให้ มี อ ายุ ไ ม่ ใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินสิบสองเดือนนั บ
เงื่อนไขการออก
เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ออก แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าต ส าหรั บ ใบอนุ ญ าตใช้ เ รื อ
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตสาหรับใบอนุญาตใช้ ส าหรั บ โดยสารให้ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น กว่ า ก าหนดความ
เรื อส าหรั บ โดยสารให้ มี อ ายุ ไ ม่ คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้
เกิน กว่ากาหนดความคุ้ ม ครอง ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ก ร ม ธ ร ร ม์ ใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมง นายทะเบียน
ประกั น ภั ย แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น ต้องกาหนดให้สิ้นอายุไม่เกินอายุใบอนุญาตทาการ
สิ บ สองเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ อ อก ประมง
ใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมง เรือ
ขนถ่ายสัตว์น้า และเรือสนับสนุนการประมงตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง ต้องได้รับหนังสือจาก
กรมประมงว่าผู้ยื่นคาขอไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะ
ได้รับใบอนุญาตทาการประมง หรือเรือประมงที่จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่อยูร่ ะหว่างถูกดาเนินคดี
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7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้อง
บรรจุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
พน. เสนอว่า
1. เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2542 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กาหนดนิยามคาว่า “น้ามันเชื้อเพลิง” ให้ครอบคลุม
ถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ
อนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ข้อ 44 (13) กาหนดให้
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้) ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
2. ประกอบกั บ มาตรา 7 (1) (2) (3) และ (7) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติค วบคุ ม น้ ามั น เชื้ อเพลิ ง
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลักษณะของถัง หรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งการอื่นใดอันจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้กระทาโดยการออกกฎกระทรวง
3. ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการประกอบกิจการก๊าซปิโ ตรเลี ยมเหลว และ
ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรือภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ ซึ่ง พน. ได้จัดให้มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้ค้าน้ามัน และผู้ประกอบการสถานที่บรรจุ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุแล้ว และได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ
ด้วยแล้ว
4. ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “ห้องบรรจุ” “กระป๋องก๊าซ” “ถังก๊าซหุงต้ม”
“ถังเก็บและจ่ายก๊าซ” “บริเวณอันตราย” “กาแพงกันไฟ” และ “พื้นที่บรรจุ”
2. กาหนดให้การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุงต้มให้คิดคานวณปริมาณ 1 ลิตร
เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม
3. กาหนดลักษณะของกระป๋องก๊าซ ถังก๊าซหุงต้ม การออกแบบ การผลิตหรือสร้างและการ
ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ
4. กาหนดลักษณะของแผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการคานวณความมั่นคง ความแข็งแรงของ
ห้องบรรจุ กังเก็บและจ่ายก๊าซ เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว กาแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ รวมทั้งกาหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของพื้นที่บรรจุและห้องบรรจุ
5. กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซหัวจ่าย ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ระบบท่อและอุปกรณ์ของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ วิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว รวมถึงการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซ
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6. กาหนดวิธีการป้ องกัน และระงับ อั ค คีภัย รวมถึงต้องจัดให้ มี พนั ก งานที่ผ่ านการฝึ ก อบรม
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงใน
การประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
8. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสานักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดขอบเขตการบังคับใช้ โดยร่างระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการกู้เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามกฎหมาย ยกเว้นการกู้เงินจากเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล เงินทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. อื่น หรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. กาหนดวัตถุประสงค์การกู้เงิน โดยให้ อปท. กู้เงินได้เฉพาะเพื่อการดาเนินโครงการลงทุน เพื่อปรับ
โครงสร้ างหนี้ และเพื่อใช้เป็ น ทุน หมุน เวียน โดยบรรดาเงินที่ได้รับจากการกู้เงินดังกล่าว ให้ นาไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
3. กาหนดกรอบเพดานการกู้เงิน โดยให้ อปท. จะกู้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีภาระชาระหนี้ในแต่ละปีไม่
เกินร้อยละ 15 ของรายได้เฉลี่ย (ประมาณการปีปัจจุบันและย้อนหลังสองปี) ทั้งนี้ อปท. สามารถกู้เงินเกินกรอบ
เพดานดังกล่าวได้หากเป็นการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการลงทุนและ อปท. มีความสามารถในการชาระหนี้โดยไม่
กระทบต่อรายจ่ายประจา โดยต้องขอความเห็นของกระทรวงมหาดไทยประกอบก่อนเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการกู้
เงิน
4. กาหนดรูปแบบการกู้เงิน โดย อปท. อาจกู้เงินเป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศใน
รูปแบบของสัญญาหรือพันธบัตรได้ แต่จะกู้เงินผ่านบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ให้กู้โดยตรงไม่ได้ ยกเว้นการกู้ต่อจาก กค.
ทั้งนี้ การออกพันธบัตรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
5. กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารหนี้ ดังนี้
5.1 การค้าประกัน เป็นไปตามหลักการในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้ส าธารณะโดย
รัฐบาลจะไม่ค้าประกัน รวมทั้งไม่รับผิดชอบหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว
ทั้งนี้ อปท. อาจแสวงหาการค้าประกันจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจได้ตามกฎหมาย
5.2 การชาระหนี้ อปท. ต้องชาระหนี้เงินกู้ตามกาหนดเวลาโดยเคร่งครัด โดยต้องจัดให้
มีการกากับดูแลการชาระหนี้ โดยกระจายภาระการชาระหนี้ และคานึงถึงต้นทุนในการชาระหนี้เพื่อไม่ให้กระทบ
กับความสามารถในการดาเนินการ ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณเพื่อชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต้องตั้งให้เพียงพอตาม
ความจาเป็นในการชาระหนี้ในปีนั้น ๆ โดยสภาท้องถิ่นจะแปรญัตติเพื่อลดหรือตัดทอนไม่ได้
5.3 การปรับโครงสร้างหนี้ สามารถดาเนินการได้โดยการกู้เงินรายใหม่เพื่อชาระหนี้เดิม
แปลงหนี้ ชาระหนี้ก่อนถึงกาหนดชาระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชาระหนี้ ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือทา
ธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้นากฎกระทรวงว่าด้วยการทาธุรกรรม
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ทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยวิธีการดังกล่าว
เทียบเคียงมาจากวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
มาตรา 14
6. กาหนดมาตรการการกากับดูแลและการรายงาน โดยให้ อปท. ที่จะกู้เงินต้องจัดให้มีแผนการ
เงินประจาปี ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด และระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารการเงิน
และการชาระหนี้
7. กาหนดบทบังคับ โดยในกรณีที่ อปท. ใดไม่ปฏิบัติ ตามร่างระเบียบ ให้สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่ง
การต่อไป
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎหมาย เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมงทะเลและกฎหมายว่าด้วยการประมงเพื่อ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม และแก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เศรษฐกิจ- สังคม
10. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เพื่ อ ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ตว์ ฤ ดู แ ล้ ง หลังนา
ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ กษ. ดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น กรอบวงเงิน 1,400 ล้านบาท ให้ กษ. ดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สั ต ว์ ฤ ดู แ ล้ ง หลั ง นา ปี 2561/61 ภายใต้ ม าตรการรั ก ษาเสถี ย รภาพสิ น ค้ า เกษตรและรายได้ เ กษตรกร :
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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สาระสาคัญของเรื่อง
กษ.รายงานว่า
1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 มีวัตถุประสงค์เพื่อลด
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องด้วยการส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้งหลังการทานา ซึ่ งนอกจากจะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องแล้ว
ยั ง ท าให้ ผ ลผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ตว์ อ อกสู่ ต ลาดสม่ าเสมอ ไม่ ก ระจุ ก ตั ว สร้ า งเสถี ย รภาพต่ อ วงจรการผลิ ตใน
อุตสาหกรรม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ากว่า
และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 กันยายน 2560) อนุมัติหลักการให้ กษ. ดาเนินโครงการดังกล่าวแล้ว
2. กษ. ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดาเนินการใน 31 จังหวัด พื้นที่
700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่าเสมอ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ากว่า และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว
2.2 เป้าหมายพื้นที่ดาเนินการ: ดาเนินการในพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปาน
กลางสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งทดแทนพื้นที่นาปรัง พื้นที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย ใน 31
จังหวัด
3. คุณสมบัติเกษตรกร: เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจที่จะเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
แล้งหลังนาในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา รายละไม่เกิน 15 ไร่
11. เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้
1. อนุมัติในหลักการโครงการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการ
ลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส่วน
รายละเอี ย ดโครงการที่ ด าเนิ น การในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ให้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ ให้ตกลงกับกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณต่อไป โดยให้คานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า
และต้องไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ด้วย
2. ให้ ศธ. ร่วมกับสานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เงื่อนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ
อัตราตาแหน่งรองรับครูของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา ให้เป็นไป
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ด้วยความรัดกุม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินการในลักษณะการร่วม
จ่าย (Co-sharing) หรือรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ
3. ให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการ
ลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้ องการของประเทศ และ
ทัน ต่อเทคโนโลยี การประกอบอาชีพ ที่มี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา โดยร่ว มมือกับภาคส่ ว นต่าง ๆ พัฒ นา
สถานศึกษาต้นแบบในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพ
ส าหรั บ การขยายผลต่ อ ไป และเพื่ อ สนั บ สนุ น การต่อ ยอดกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเดิ ม (First S curve) การเติ ม
อุ ต สาหกรรมอนาคต (New S Curve) และตอบสนองการพั ฒ นาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีมติเห็นชอบโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
12. เรื่อง การผ่อนผั นให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
สั ญชาติกัมพูช า ลาว เมีย นมา ที่ได้รั บ อนุ ญาตท างานในประเทศไทยในต าแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้า น
ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล และผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมา เดินทางกลับประเทศ
ต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2561 และต้องเดินทางกลับเข้ ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใน
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2561
และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย (มท.)
1.1 อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้น
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ออกประกาศกระทรวงโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1.2.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทยในตาแหน่ง
งานกรรมกร รั บใช้ใ นบ้า น ช่า งเครื่ องยนต์ใ นเรื อประมงทะเลและผู้ประสานงานด้ านภาษากัมพูชา ลาว
เมียนมา ดังต่อไปนี้ โดยให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวนที่ 30 เมษายน 2561 และกลับเข้าในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว
หากพ้นกาหนด ให้ดาเนินการตามกฎหมายปกติ
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(1)
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรสีชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งบัตรประจาตัวฯ
(บัตรสีชมพู) ดังกล่าวออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
โดยด้านหลังบัตรประจาตัวฯ (บัตรสีชมพู) ยังไม่สิ้นอายุการอนุญาตทางาน หรือระบุวันสิ้นอายุวันที่ 30 มิถุนายน
2561
(2)
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทน
หนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ เอกสารรั บ รองบุ ค คล ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ ชั่ ว คราว
(Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็น
บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารรั บ รองบุ คคล ที่ได้รั บ การตรวจลงตรา (Visa) ประเภทผู้ ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (แรงงานต่างด้าวที่นาเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความ
เข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์
สัญชาติ)
1.2.2
การเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ไม่ถือว่า
เป็นการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่จัดทาทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
1.2.3
กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจา ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมื อ งทุ ก แห่ ง ซึ่ ง แรงงานต่ า งด้ า วเดิ น ทางออกประทั บ ตรา วั น เดื อ น ปี ที่ แ รงงานต่ า งด้ า วเดิ น ทางออกจาก
ราชอาณาจักร และประทับตราวัน เดือน ปี ที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากราชอาณาจักร และประทับตราวัน
เดือน ปีที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ในเอกสารดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น
(1) หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ไ ด้รับ
การผ่อนผันฯ ตามข้อ 1.2.1 (1)
(2) หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.2.1 (2)
2. รง. โดยกรมการจัดหางาน หรือหน่วยงานในสังกัดออกหนังสือรับรองให้กับแรงงานต่าง
ด้าวตามข้อ 1.2.1 (1) ที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2561
เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างเดินทาง และให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประทับตรา เข้า –
ออก
3. สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ให้ ตม. ดาเนินการตามแนวทางดังกล่ าว และให้ ยกเว้นค่ าธรรมเนียมที่เกิดขึ้ น
ทั้งหมดจากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2561
และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2 ในระหว่างดาเนินการและสิ้ นสุ ดการดาเนินการแล้ ว ให้ ตม. รายงานผลการ
เดินทางให้ รง. ทราบ เพื่อสรุปสถิติการเดินทางเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2561 ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ หรือกระทา หรือไม่กระทาการอย่างใด
ในตาแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง
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หรือผู้อื่น ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาการหรือเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทาการหรื องดเว้นกระทาการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นดาเนินการ
ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นโดยทันที
5. กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 3 ประเทศ (กัมพูชา ลาว
และเมียนมา) เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กระทรวงสาธารณสุข ติดตาม เฝ้าระวัง โรคที่ติดมากับแรงงานต่างด้าว
7. ตช. และหน่วยงานด้านความมั่นคงแจ้งข้อมูลแนวทางการดาเนินการให้หน่วยงานในสังกัด
ได้รับทราบการดาเนินนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติให้ถูกต้อง
13. เรื่ อ ง การก าหนดหลั กเกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนในคู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละ
สองแสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
ทั้งนี้ ให้ มท. กาชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดหรือกากับหมู่บ้าน/ชุมชนให้เตรียมความพร้อม
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินโครงการของชุมชน หรือสามารถดาเนินโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามที่กาหนด โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าหรือกาจัดผักตบชวา/วัชพืชและขยะสิ่งปฏิกู ลเพื่อ
พัฒนาแหล่งน้าที่ควรต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน รวมทั้งให้พิจารณากาหนดมาตรการในการกากับ
ดูแลและติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
มท. รายงานว่า กรมการปกครอง สงป. และกระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) ได้ร่วมกัน
จัดทาคู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ” (หมู่บ้าน / ชุมชนละ 200,000 บาท) โดยโครงการฯ มีร ะยะเวลาดาเนินการ 120 วัน (เดือน
เมษายน-กรกฎาคม 2561) มีเ ป้า หมาย 82,371 หมู่บ้า น/ชุม ชน สนับสนุน งบหมู่บ้ า น/ชุ มชนละไม่ เ กิ น
200,000 บาท เป็นเงิน 16,474.20 ล้านบาท มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการที่จะเสนอขอรับเงินอุดหนุน มีดังนี้
1.1 ที่มาของโครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับข้อมูล
ปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
1.2 จานวนโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่งสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ
โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการเอง (หมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน 200,000 บาท)
1.3 ลักษณะของโครงการ โครงการที่จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.3.1 เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือเป็น
โครงการที่สามารถทาให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก
1.3.2 เป็ น โครงการที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ หรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนให้ดีขึ้น
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1.3.3 เป็นโครงการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปะรรม
1.3.4 เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
1.4 ความพร้อมและเงื่อนไขในการดาเนินโครงการ
1.4.1 โครงการ/กิจกรรมต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ดาเนินการ โดยต้องได้รับการ
อนุญาตใช้พื้นที่จากผู้มีอานาจหน้าที่ก่อนที่คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จะพิจารณาอนุมัติโครงการ และเป็นโครงการที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2561
1.4.2 กรณีเป็นโครงการที่จ้างแรงงาน ให้ใช้แรงงานคนไทยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หาก
ไม่เพียงพอให้ใช้แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว โดยต้องจ้างแรงงาน
ภายในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน
1.4.3 กรณีการดาเนินโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้ งแต่ 2 แห่ ง ขึ้นไป
ให้ดาเนินการร่วมกันได้เฉพาะกรณีเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่ วมกันและจะต้องมีพื้นที่ดาเนินการติดต่อกัน โดย
ให้ทาเป็น 1 สัญญาจ้าง และต้องใช้งปบระมาณของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ร่วมกัน ในจานวนที่เท่ากัน
1.5 โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามดาเนินการ
1.5.1 ห้ามนางบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือในลักษณะกองทุน
หมุนเวียน
1.5.2 ห้ามนางบประมาณไปดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีหารเฉลี่ยหรือแบ่งเงิน
สิ่งของ ให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
1.5.3 ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
1.5.4 ห้ามนาไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม
1.5.5 ห้ามดาเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ
1.5.6 ไม่เป็นโครงการที่ซ้าซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ/หน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจะดาเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.7 ห้ามมิให้ดาเนินการที่เป็นสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบกฎหมายก่อนดาเนินโครงการ
1.5.8 ห้ามก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เกี่ยวกับศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่ของ
ทางราชการ ยกเว้น การดาเนินโครงการโดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่ของทาง
ราชการเป็นที่ตั้งโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์และได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มีอานาจในสถานที่นั้น ๆ
ก่อน
1.5.9 ห้ามดาเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ ยกเว้น ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่
มีอยู่แล้วในที่สาธารณประโยชน์ หรือโครงการที่เป็นการดูแลป้องกันที่สาธารณประโยชน์
1.5.10 ห้ ามจั ดทาโครงการซื้ อ ครุภั ณ ฑ์ เว้ น แต่ เป็นการจัดซื้ อครุภั ณ ฑ์จาเป็ น เพื่ อ
ประกอบโครงการและจะต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ ง าน บ ารุ ง รั ก ษาและมี ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน หรื อ
คณะกรรมการกลุ่ ม หรื อคณะกรรมการบริห ารโครงการรับผิ ดชอบที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้
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ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
1.5.11 ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทใช้เครื่องยนต์หรือเครื่องไฟฟ้า รถยนต์
รถจั กรยานยนต์ อุป กรณ์สื่ อสาร (เช่น วิทยุสื่ อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ) กล้ องวงจรปิด แผงโซล่ าร์เซลล์
(พลังงานแสงอาทิตย์) วัสดุครุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วและเครื่องออกกาลังกานที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
2. ขั้นตอนการดาเนินโครงการฯ
2.1 กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน คู่มือการจัดทาโครงการฯ ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร อาเภอ/เขต และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการ
2.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เรียกประชุมประชาคมเพื่อนาปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตาม “โครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น ” มาพิจ ารณาคัดเลื อกปัญหาความต้องการที่ตรงกับหลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
โครงการตามข้อ 1 และจัดทารายละเอียดโครงการตามแบบที่กาหนด รวมทั้งคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 3
คณะ แต่ละคณะจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ซ้ากันเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะผู้รับผิดชอบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบการตรวจรั บ พั ส ดุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน และคณะ
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 คน
2.3 คณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอ หรื อ คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงการฯ
ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการให้ข้ อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย โดยการพิจารณางบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
กรณีที่ทางราชการมีการกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้แล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์ของทางราชการ
เป็นหลักในการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการฯ พิ จารณาโครงการเสร็จสิ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในอาเภอ/เขต
ให้ที่ทาการปกครองอาเภอ/สานักงานเขต จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่
สงป. กาหนด
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอให้ สงป. (กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ที่ทาการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
อิสลาม) และแจ้งคณะกรรมการระดับอาเภอ/เขตและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ
2.5 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ให้จัดประชุมประชาคม เพื่อให้ความเห็นชอบผลการดาเนินโครงการและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากธนาคาร การดาเนินโครงการให้เบิกจ่ายได้เท่าที่ใช้จ่ายจริง หากมีเงินเหลือจากการดาเนินโครงการให้ส่งคืน
ที่ทาการปกครองอาเภอ/สานักงานเขต เพื่อส่งคืนที่ทาการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2.6 ธนาคารแจ้งผลการเบิกจ่ายให้อาเภอ/เขตทราบ
2.7 อาเภอ/เขตรายงานผลการดาเนินโครงการให้ จั งหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ เพื่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานครรายงานกรมการปกครอง มท. สงป. และ กค. ทราย
2.8 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สงป.
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3. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทาและเสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งเสนอขอรับการจั ดสรร
งบประมาณโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้
สงป. จัดสรรงบประมาณ โดยให้กรมการปกครองและกรุงเทพมหานครขอทาความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อ
เบิกจ่ายแทนกันให้เป็นไปตามที่ กค. กาหนด
14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการกาหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ในฐานะกากับดูแล
สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐ
ลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่า
พัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งดาเนินงานบริหาร
และซ่อมบารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 50 ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและความ
เสี่ ย งด้ า นจ านวนผู้ โ ดยสารของโครงการ (Ridership Risk) จั ด เก็ บ รายได้ จ ากการพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้
ให้ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) และหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ งด าเนิน การตามขั้ นตอนของประกาศ กนศ.
โดยเคร่งครัดต่อไป
2. อนุมัติให้ รฟท. มีอานาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก โดยรายละเอียดของการร่วม
ลงทุนอยู่ภายใต้หลักการของโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่ได้รับอนุมัติไว้ในข้อ 1
3. อนุมัติค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงฯ ในกรอบวงเงินจานวน 3,570.29 ล้านบาท โดยให้สานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณให้
รฟท. ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป
4. อนุมัติกรอบวงเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน ในวงเงินไม่เกิน 119,425.75 ล้านบาท ที่เป็น
มูลค่าปัจจุบันตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลักจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้ง
ระบบแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกาหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ากว่า 10 ปี โดยให้กาหนดเงื่อนไขการชาระ
เงิ น ที่ รั ฐ ร่ ว มลงทุ น กั บ เอกชนตามผลการด าเนิ น งาน เกณฑ์ ป ระเมิ น ผลผลิ ต ที่ เ อกชนต้ อ งส่ ง มอบ
(Output Specification) ระดับในการบริการ (Level of Service) และระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ
ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจาเป็น อาจให้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ บางส่วน
โดยแบ่งจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนกับเอกชนตามระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ โดยในกรณี
ดังกล่าว กนศ. จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ของ รฟท.
เป็นจานวนเงิน 22,558.06 ล้านบาท
6. เห็นชอบให้พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และ
รวมถึ ง สถานี สุ ว รรณภู มิ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ภ ายนอกระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก เป็ น พื้ น ที่
“ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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7. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงการคลัง (กค.) สงป. รฟท. สกรศ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของหลักการของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ของ รฟท. ตามประกาศ สกรศ. เรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (ก) สรุปสาระสาคัญ ได้
ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ
1.1 เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1.2 เชื่ อ มต่ อ 3 ท่ า อากาศยานในเขตกรุ ง เทพฯ และระเบี ย บเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา แบบไร้รอยต่อ
1.3 พัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และบริการ
ผู้โดยสาร บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Gateway) และพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาเพื่อสนับสนุนบริการ
รถไฟและบริการผู้โดยสาร
2. ขอบเขตของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน
2.1 ส่วนของระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นระบบขนส่งทางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร รวมระยะทางประมาณ
220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ด้วยบริการรถไฟแบบด่วนพิเศษจอดบางสถานี และใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ด้วยบริการรถไฟแบบปกติจอดทุกสถานี ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร
ประมาณ 147,000 คนต่ อ วั น ในปี ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร (ปี 2566) ซึ่ ง ส่ ว นของระบบขนส่ ง ทางรถไฟดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย
(1) โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์เดิมช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน 8 สถานี ใช้ความเร็วรถไฟในเมืองสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(2) โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนต่อขยายช่วงท่าอากาศยานดอนเมืองถึง
พญาไท จานวน 2 สถานี ใช้ความเร็วรถไฟในเมืองสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(3) โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา จานวน
5 สถานี ใช้ความเร็วรถไฟระหว่างเมือง สูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีศูนย์ซ่อมบารุงจานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน [ศูนย์ซ่อม
บารุงที่มีอยู่ ในปั จ จุบั น ภายใต้โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และสถานีรั บส่ ง
ผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal: ARL)] และศูนย์ซ่อม
บารุงในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์ซ่อมบารุงแห่งใหม่)
2.2 ส่วนของการพัฒนาพื้ น ที่เพื่อสนับสนุน บริการรถไฟและบริ การผู้โดยสารและ
การดาเนินกิจการทางพาณิชย์ ประกอบด้วย
(1) บริเวณสถานีแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสันขนาดพื้นที่รวมประมาณ 150
ไร่ เป็นสถานีศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Main
Station for EEC Gateway) โดยพื้นที่ดังกล่าวติดกับบริเวณโดยรอบ ดังนี้ ด้านทิศเหนือติดกับถนนจตุรทิศ ด้าน
ทิศตะวันออกติดกับถนนอโศกมนตรี ด้านทิศใต้ติดกับถนนกาแพงเพชร 7 และด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดิน รฟท.
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ในส่ ว นศูน ย์ ซ่อมบ ารุ งของ รฟท. ทั้งนี้ รู ป แบบการพัฒ นาที่ดินดังกล่ าวจะเป็นลั กษณะการเช่า ซึ่งมีกาหนด
ระยะเวลาการเช่าเท่ากับ 50 ปี ซึ่งไม่เกินกว่าระยะเวลาของโครงการ
(2) บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ เป็น
ที่ดิน ว่างเปล่ าของ รฟท. โดยพื้น ที่ดังกล่ าวติดกับบริเวณโดยรอบ ดั งนี้ ด้านทิศ เหนือติดกับทางหลวง 3241
ที่ เ ชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ ตั ว เมื อ งของอ าเภอศรี ร าชา ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ ที่ ดิ น เอกชน ด้ า นทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ ถนน
ศรีราชา-หนองยายบู่ และด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชน ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นลักษณะ
การเช่าซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการเช่าเท่ากับ 50 ปี ซึ่งไม่เกินกว่าระยะเวลาของโครงการ
3. ระยะเวลาโครงการที่เหมาะสม คือ 50 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและ
ประหยัดงบประมาณ แบ่งเป็น
3.1 ระยะการพัฒนาโครงการฯ ได้แก่ งานการออกแบบและงานการก่อสร้าง
เป็นระยะเวลา 5 ปี
3.2 ระยะการด าเนิ น งานของโครงการและงานการบ ารุ ง รั ก ษา เป็ น ระยะ
เวลา 45 ปี
ทั้งนี้ เงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการนับระยะเวลาดังกล่าว เป็นไป
ตามที่ รฟท. และเอกชนตกลงกัน
15. เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดาเนินการของเจ้าหน้า ที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร ขออนุญาตทางาน และจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. ให้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ใช้อานาจตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัติคนเข้ าเมื อ ง
พ.ศ. 2522 ออกประกาศ ดังนี้
1.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติและได้ยื่นเรื่องขอจัดทา/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2561 เพื่อจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ พิสูจน์สัญชาติ ขอรับตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้
อยู่ในราชอาณาจักร
1.2 ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่
ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับ
กรมการจั ด หางานภายในวัน ที่ 31 มี น าคม 2561 แล้ ว โดยยกเว้น ค่ าปรับ ฐานอยู่ ใ นราชอาณาจัก รเกิ นกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีจานวนมาก ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจลงตรา (Visa)
และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทันในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2. ให้ ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งสามารถตรวจลงตรา (Visa) และประทั บ ตราให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางานภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว โดยให้ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรให้แก่แรงงานต่าง
ด้าวดังกล่าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือ 1 พฤศจิกายน 2562 ในกรณีแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
และแปรรูปสัตว์น้า
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3. ให้ ก รมการจั ด หางานก าหนดสถานที่ รั บ ค าร้ อ งขอจั ด ท า/ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นประวั ติ ณ
ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service : OSS) ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ส านั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รวมถึงการยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
4. ให้กรมการปกครองจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรชมพู) แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่
31 มีนาคม 2561 แล้ว
5. เพื่อให้การบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ รง.
(กรมการจัดหางาน) สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนกาหนดสถานที่ในการดาเนินการจัดทา/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้ตามความเหมาะสม
16. เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์การดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายสาคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้กาหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนินการเรื่องดังกล่าว
ให้เกิดผลมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบการทุจริตในระบบ
ราชการ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระบบราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระบวนการยุ ติ ธ รรม และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา
42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงกาหนดหลั กเกณฑ์การดาเนิน การเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ
ราชการดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล
ความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทาที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่อง
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ร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในอัตรากาลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสานัก นายกรัฐมนตรี และดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดขึ้น
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิ ด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้า
และเร่งรัดการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดย
ทันที
กระบวนการพิจ ารณาดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็น ไปตามกฎหมาย กฎ และระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลาดับตามความสาคัญ ความสนใจของ
ประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่ าง
ร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการปรับย้าย
จากตาแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทาให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรคสอง
ด้วย
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือ
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า มี ก ารจงใจให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใส่ ร้ า ยหรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ มี ก าร
ดาเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ต่างประเทศ
17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเชีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบต่ อ ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ านศุ ล กากรระหว่ างรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย ( Memorandum of Understanding Between the
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Malaysia Concerning Cooperation
and Mutual Assistance in Customs Matters) และให้ กค. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคาหรือสาระสาคัญ
ในภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่ าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
2. อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย และอนุมัติให้ กต.
จั ด ท าหนั ง สื อ มอบอ านาจเต็ ม (Full Powers) ให้ แ ก่ ผู้ ล งนามตามหลั ก การของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
2 กรกฎาคม 2556 [ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)]
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซียให้เกิ ดความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร กฎหมาย
ข้อบังคับ และพิธีการต่าง ๆ การแจ้งข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เป็นต้น
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์แ ละการ
ให้สัตยาบันข้อแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญา โดยไม่รับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการเสนอ
เรื่องสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ดาเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน
การภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ และการให้สัตยาบันข้อแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ
3. มอบหมายให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติของการ
ดาเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว
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4. อนุ มัติในหลั กการส าหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ ให้แก่ ปส. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ และหน่วยงานราชการไทยที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามพันธกรณีของอนุสั ญญาว่าด้ว ยการคุ้มครองทาง
กายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ วท. (สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดาเนินการเป็นลาดับแรกก่อน สาหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
สาระสาคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกของวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติและของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติ ตลอดจนเพื่อป้องกันและต่อต้านการกระทาความผิดเกี่ยวกับวัสดุ
และสถานประกอบการ
ขอบเขตของอนุสัญญาฯ ใช้บังคับกับวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติในขณะใช้งาน เก็บรักษาและ
ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศและสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติ แต่ไม่ใช้บังคับกับวัสดุ
นิวเคลียร์ที่ใช้หรือเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร (ข้อ 2 ของอนุสัญญา)
19. เรื่อง ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงานตารวจเนเธอร์แลนด์ว่า
ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นอาชญากรรมข้ า มชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the
Netherlands Police on Combating Transnational Crime)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่าง ตช. และสานักงานตารวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the Netherlands
Police on Combating Transnational Crime) (หนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ)
2. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ
ดังกล่าว
3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ หากมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้าโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบอีกครั้งทั้งนี้ ในกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสานักงานตารวจ
แห่งชาติและสานักงานตารวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between
the Royal Thai Police and the Netherlands Police on Combating Transnational Crime) ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือมีมติ
อนุมัติไปแล้ว ให้ ตช. สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
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สาระสาคัญของร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย เพื่อสร้าง
กรอบการทางานพื้นฐานเพื่อความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและใน
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของตารวจ
รูปแบบของกิจกรรมความร่วมมือ ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) การแลกเปลี่ ยนข้อมูลเชิง
กลยุทธ์และปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมาย และการวิเคราะห์ (2) การปฏิบัติการประสานงาน (3) การสร้าง
ความเข้มแข็งและเป็ น ปึกแผ่น ให้กับ เครื อข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ และ (4) ความร่ว มมือกันอย่างใกล้ชิดและ
การสนับสนุนร่วมกัน โดยผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานและที่ปรึกษาทางด้านเอกสาร
20. เรื่อง การเพิ่มทุนของหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+3
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเพิ่มทุนของหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาค
อาเซียน+3 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบกรอบวงเงินสาหรับ การเพิ่มทุนของหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่ง
ภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF) ตามสัดส่วนที่ประเทศได้รับจัดสรร
จ านวน 9 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ (หรื อ ภายในกรอบวงเงิ น ไม่ เ กิ น 360 ล้ า นบาท) โดยให้ กค. ท าความตกลง
ในรายละเอียดกับสานักงบประมาณต่อไป
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนลงนามในแบบแสดงความจานงในการ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรร (Instrument of Subscription) โดยกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดทา
หนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 [เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)] ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
การเพิ่มศักยภาพในการค้าประกันด้วยวิธีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จะส่งผลให้ CGIF สามารถให้บริการค้าประกันบริษัทเอกชนในภูมิภาคต่อไปได้โดยไม่กระทบอันดับความน่าเชื่อถือ
และการเพิ่มทุนมีแนวโน้มจะทาให้ผลประกอบการและกาไรดีขึ้น และทาให้ในระยะต่อไป CGIF จะสามารถเพิ่ม
Leverage Ratio ได้เป็น 3.5 เท่า รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้ CGIF ประมาณการว่า
การเพิ่มศักยภาพการค้าประกันจะช่วยให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพิ่มขึ้น
จาก 3 เท่า เป็น 6 เท่าได้ เนื่องจากในปี 2560 – 2567 CGIF มีแผนการดาเนินงานซึ่งเน้นกิจกรรม ดังนี้
1. การขยายฐานนักลงทุน
2. การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ท างการเงิ น เช่น พันธบัตรส าหรับโครงการลงทุนโครงการพื้ น ฐาน
(Infrastructure Project) และพันธบัตรที่ใช้ในการรุมทุนเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน (Green Bond)
3. ส่ ง เสริ ม การท า Securitization เช่ น การท า Solar Bond โดยใช้ ก ระแสเงิ น สดจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
4. ผลักดันให้นักลงทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้ามาระดมทุนใน ASEAN6 (สิงคโปร์
ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์) มากขึ้น
5. จัดตั้งและส่งเสริมให้มีการออก Local Bond ในตลาด BCLM (บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมา)
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21. เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2561 – ปี 2563
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบการเปิด ตลาดสิ น ค้า เกษตร ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2560 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอดังนี้
1. สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ภายใต้กรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ให้เปิด
ตลาดนาเข้าในช่วงปี 2561 – 2563 ปริมาณในโควตาปีละ 3.15 ตัน (6,944 ปอนด์) อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 0
และอัตราภาษีน อกโควตาร้ อยละ 218 (เปิดตลาด ปริมาณนาเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่ว งปี
2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง WTO)
2. สินค้าหอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิด
ตลาดนาเข้าในช่วงปี 2561 -2563 ปริมาณในโควตาปีละ 764 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษี
นอกโควตาร้อยละ 142 (เปิดตลาด ปริมาณนาเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วน
อัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง WTO)
3. หัวพันธุ์มันฝรั่ง ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดนาเข้าในช่วงปี 2561 – 2563
ปริมาณในโควตาไม่จากัดจานวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 (เปิดตลาด ปริมาณ
นาเข้าในโควตา และอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพัน
ภายใต้กรอบความตกลง WTO)
4. หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดนาเข้าในช่วงปี 2561 – 2563
ปริมาณในโควตาปีละ 52,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 (เปิดตลาด ปริมาณ
นาเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับปี 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความ
ตกลง WTO)
ทั้งนี้ การบริหารการนาเข้าให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิต
และการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กาหนด
22. เรื่อง การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกาหนดระยะเวลาการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ทุกประเทศ รวมทั้งไทยออกไปรอบละ 1 ปี
และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. สมากชิก WTO ทุกประเทศจะต้องได้รับการทบทวนนโยบายการค้าผ่านที่ประชุมองค์กร
ทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review Body : TPRB) เป็นระยะ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก
WTO อื่น ๆ ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายการค้า มาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกที่ได้รับการ
ทบทวนฯ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยลดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศลงได้ โดย
กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความโปร่งใสของการดาเนินนโยบายและมาตรการทางการค้าของประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ สานักเลขาธิการ WTO จะประกาศกาหนดการและรายชื่อสมาชิกที่จะมีการทบทวนนโยบายการค้าเป็น
ประจาทุกปี และสมาชิกที่มีการเปลี่ยนกลุ่มจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนที่จะมีการทบทวน
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2. โดยที่จานวนสมาชิก WTO เพิ่มขึ้นจากเดิมจนถึงปัจจุบันมีจานวน 164 ประเทศ ฝ่าย
เลขาธิการ WTO ซึ่งเป็นผู้จัดทารายการทบทวนนโยบายทางการค้ามีทรัพยากรและบุคลากรจากัดไม่สามารถ
จัดทารายงานฯ ได้ตามกรอบเวลาเดิม ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่ (General Council) อาศัยอานาจตาม
ความตกลงมาร์ราเกซเพื่อจัดตั้ง WTO ข้อ 10 วรรค 8 (กาหนดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่มีอานาจในการให้
ความเห็นชอบการแก้ไขภาคผนวก 3 ของความตกลงฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกาหนดระยะเวลาทบทวนนโยบาย
การค้า เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยที่ไม่ต้องมีการลงนามหรือให้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิก WTO เนื่องจากเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ WTO) และ ข้อ 4 วรรค 2 [กาหนดให้ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทนที่
ประชุมรัฐมนตรี] (Ministerial Conference) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบการดาเนินงานระหว่างช่วงที่ไม่มีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี] จึงมีมติเห็นชอบร่างรายงานการทบทวนกลไก การทบทวนนโยบายการค้า ครั้งที่ 6 (The 6th
TPRM Appraisal) และให้ขยายกาหนดระยะเวลาทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิก WTO ทุกประเทศออกไป
รอบละ 1 ปี ดังนี้
ประเทศสมาชิก
1. สมาชิกที่มีส่วนแบ่งการค้าในตลาดโลก 4 ลาดับแรก (สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น)
2. สมาชิกที่มีสั ดส่ ว นแบ่ งการค้าในตลาดโลกล าดับที่ 5 – 20
(อาทิ อินเดีย บราซิล ออสเตรเลีย แคนาดา ไทย ตุรกี เม็กซิโก
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย)
3. สมาชิกที่เหลือ

เดิม

ใหม่

ทุกระยะ 2 ปี

ทุกระยะ 3 ปี

ทุกระยะ 4 ปี

ทุกระยะ 5 ปี

ทุกระยะ 6 ปี

ทุกระยะ 7 ปี

ทั้งนี้ ไทยได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และการทบทวนนโยบายการค้าของไทย
ในครั้งต่อไป คือ ปี 2563
3. การขยายกาหนดระยะการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิก WTO มิได้ส่งผลกระทบในทาง
ลบแก่ไทย เนื่องจากเป็นการขยายระยะเวลาให้ไทยสามารถพิจารณาดาเนินการศึกษานโยบายการค้าของประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทารายงานการทบทวนนโยบายทางการค้าของไทยให้รอบครอบและรัดกุมยิ่งขึ้น
23. เรื่ อง ประชุมสุด ยอดผู้น าแผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภ าคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ
(6thGMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทยและเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม สุดยอดผู้นา
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Sub region
Economic Coordination : GMS) ครั้งที่ 6 ได้แก่
(1) ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้นา 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 6
(2) ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยปี 2561-2565
(3) กรอบการลงทุนในภูมิภาค ปี 2565

รวบรวม โดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

วันที่ 27 มีนาคม 2561

28

มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
ซึ่งจะได้มีการรับรองโดยไม่มีการลงนามในการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-31
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยให้ สศช. สามารถ
ปรับปรุงถ้อยคาในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบอีก
2. ให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นาประเทศของประเทศลุ่มแม่น้าโขงให้การรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมระดับผู้นา 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 6 ร่างแผนปฏิบัติการฮานอย ปี 2561-2565 และกรอบการลงทุนใน
ภูมิภาค ปี 2565
สาระสาคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า กาหนดการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามร่วมกับธนาคาร ADB จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561โดยประเด็นหารือ
และข้อเสนอของประเทศไทย สศช. ได้กาหนดท่าทีของไทยในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่
6 เพื่อแสดงถึงการผลักดัน การเน้นย้า และการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 ประเด็น
ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1. กรอบการลงทุ น ของภู มิ ภ าค ปี 2565 (Regional Investment Framework : RIF2022) 2.
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 3. นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 4. การซื้อ
ขายไฟฟ้าในอนุ ภูมิภ าค GMS 5. การส่ งเสริมการลงทุน ให้ กับภาคเอกชนในภู มิภ าค และ 6. การดูแลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติ
เอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่ 6 รวม 3 ฉบับ
มี ดังนี้
ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มระดั บ ผู้ น า 6 ประเทศลุ่ ม แม่ น้ าโขง ครั้ ง ที่ 6 (Joint Summit
Declaration: JSD) มีสาระสาคัญเป็นการแสดงความชื่นชมการดาเนินงานตามแผนงาน GMS ในช่วงระยะเวลา
25 ปี ที่ผ่านมา และแสดงถึงแนวทางการดาเนินงานของแผนงาน GMS ในอนาคต
ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฮานอยปี 2561-2565 (Hanoi Action Plan 2018-2022) GMSได้
ดาเนินการประเมินผลระยะกลางรอบของกรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2560) และนาผล
การประเมินดังกล่าวมาจัดทาเป็ นร่างแผนปฏิบัติการฮานอยเพื่ อปรับปรุงให้ การดาเนินการของ GMS ยังคงมี
ประสิ ทธิภ าพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิกในบริบทที่เปลี่ ยนแปลงไปได้ โดยร่าง
แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ 2. การปรั บ เปลี่ ย นยุ ทธศาสตร์ รายสาขาและการจัดล าดับส าคัญ ของแต่ล ะสาขา 3. การปรับปรุง
กระบวนการวางแผนและระบบการติดตามและประเมินผล และ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเชิงสถาบัน
และการเป็นหุ้นส่วน
กรอบการลงทุน RIF2022 ถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฮานอย ประกอบด้วย โครงการ
ความร่วมมือจานวน 227 โครงการ ในสาขาความร่วมมือ 10 สาขา (ประกอบด้วยโครงการลงทุนจานวน
143 โครงการ และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการอีก 84 โครงการ ซึ่งแผนงานด้านคมนาคมยังคงเป็นส่วน
ส าคั ญ ของกรอบการลงทุ น โดยกรอบ RIF2022 ถื อ เป็ น “แผนงาน/โครงการที่ มี ค วามเคลื่ อ นไหว”(Living
Document) ซึ่งสามารถทบทวน เพิ่มเติม และปรับปรุงได้
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24. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ระดับรัฐมนตรี
ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ า ยใดระดั บ รั ฐ มนตรี ครั้ ง ที่ 18 (18 thMid-Term Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement NAM) และร่างปฏิญญากรุงบากู (Draft Baku Declaration) และให้ กต. ร่วมรับรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับในการ
ประชุมดังกล่าวที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2561 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
2. หากถ้อยคาเรื่องทะเลจีนใต้ในเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของ
กลุ่มอาเซียนให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) ต่อถ้อยคา
ดังกล่าวในเอกสารสุดท้ายฯ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอด NAM ครั้งที่ 17 ณ เกาะมาร์การิตา
สาธารณรัฐโบลีวาร์ เวเนซุเอลา เมื่อปี 2559
3. หากถ้อยคาเกี่ยวกับ สถานการณ์ในรัฐ ยะไข่ที่ถูกบรรจุในเอกสารสุดท้ายของการประชุ มฯ
ไม่สอดคล้องกับท่าทีไทย แสดงท่าทีเชิงลบ หรือมีถ้อยคารุนแรงประณาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวนของไทย (reservation) หรือแสดงท่าทีที่อธิบาย
อย่างระมัดระวังถึงเหตุผลของไทย ซึ่งทาให้ไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับถ้อยคาดังกล่าวได้
4. หากมีการแก้ไขร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวที่มิใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ กต. ใช้ดุลยพินิจในการเจรจาและดาเนินการแก้ไขโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวนของไทย (reservation)
ด้วย หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีถ้อยคาที่อาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทยโดยรวมในสาระสาคัญ
สาระสาคัญของร่างเอกสารฯ และร่างปฏิญาฯ มีดังนี้
1. ร่างเอกสารสุดท้ายฯ เน้นให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ NAM
กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การเคารพในสิ ทธิ
มนุ ษยชนและเสรี ภาพขั้น พื้น ฐาน การปลดปล่ อยอาณานิคม การงดเว้นการใช้กาลั งในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี เป็นต้น เพื่อยับยั้งความพยายามในการชี้นาหรือครอบงาของประเทศ
พัฒนาแล้ว และมุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศกาลังพัฒนา โดยพยายามสร้างสมดุลระหว่างประเทศ
กาลังพัฒนาและพัฒนาแล้วในทุกมิติ และให้กลุ่ม NAM มีบทบาทในการปฏิรูปสหประชาชาติ
ร่างเอกสารแบ่งเป็น 3 บท คือ (1) ประเด็นระหว่างประเทศ (2) ประเด็นการเมืองภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค และ (3) ประเด็นด้านการพัฒนา สังคม และสิทธิมนุษยชน
2. ร่างปฏิญากรุงบากู เน้นย้าถึงหลักการต่าง ๆ ที่กลุ่ม NAM ให้ความสาคัญ เช่น การเคารพใน
อานาจอธิปไตย สิทธิการกาหนดใจตนเองของประชาชน (Self-Determination คือ สิทธิของประชาชนในการ
กาหนดสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของตนเอง มักใช้กับกรณีการเลือกที่จะปกครองตนเองของชน
กลุ่มน้อย) การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเว้นจากการคุกคามและใช้กาลัง การพัฒนาที่ยั่งยืน การคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร่างปฏิญญากรุงบากูยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับถ้อยคาและหาก
ประเทศสมาชิ ก ตกลงได้ จะเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ รั บ รองต่ อ ไป ในส่ ว นของไทย คณะผู้ แ ทนถาวรไทยประจา
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สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก แจ้งว่า หลักการของเอกสารดังกล่าวไม่ขัดกับท่าทีและผลประโยชน์ของไทย จึง
สามารถยอมรับเอกสารดังกล่าวได้
แต่งตั้ง
25. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งตั้ง นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ให้ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้า นนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง พระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ (นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนทรงคุ ณ วุ ฒิ ) กรมที่ ดิ น
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม ที่ ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ส น อ แ ต่ ง ตั้ ง
นางเกศินี วิฑูรชาติ ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง) ในคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แทน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ลาออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง นายกรีพงศ์ เทียมเศวต เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาศิลปะการแสดงในคณะกรรมการส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
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29. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจานงค์ เป็น
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ตามมติคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่
515/3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561) ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่กาหนดในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติ และให้ ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจานงค์ ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

……………………………………………..
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