


 

 

วนัที่  10  ตลุาคม  2560 

 

กฏหมาย-เศรษฐกจิ-สงัคม 

 

1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดประเภทสนิคา้ที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมมีสทิธิไดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษี 

ตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง ไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งมาตรา 23  

คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดประเภทสินคา้ที่ผูป้ระกอบ

อุตสาหกรรมมสีิทธิไดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง ไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งมาตรา 23 ตามที่

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิี่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจ

พจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

เน่ืองจาก  กค. โดยกรมสรรพสามติ ไดม้กีารปรบัปรุงกฎหมายทีใ่ชใ้นการบริหารการจดัเก็บภาษ ีโดยการยกเลกิ

กฎหมายที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั จ านวน 7 ฉบบั แลว้ออกกฎหมายฉบบัใหม่ โดยตราเป็นพระราชบญัญตัิภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 

2560 ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัแลว้เมือ่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 โดยที่มมีาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 

ก าหนดใหใ้นกรณีสนิคา้ที่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมไดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษตีามมาตรา 107 (3) และก าหนดใหร้ฐัมนตรีโดย

อนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอี  านาจประกาศก าหนดใหส้นิคา้บางประเภทหรือบางชนิดไดร้บัยกเวน้จากบทบญัญตัิตามมาตราน้ีที่จะ

ไม่ตอ้งเสียภาษีสรรพสามิตแมจ้ะมีการโอนไปยงับุคคลอื่ นที่ไม่มีเอกสิทธิ์หรือเอกสิทธิ์ของผูน้ ัน้สิ้นสุด โดยจะก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขใด ๆ ไวด้ว้ยก็ได ้ซึ่งเป็นบทบญัญตัิในลกัษณะเดียวกบัมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิภาษี

สรรพสามติ พ.ศ. 2527 ซึ่งในการเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลงัในคร ัง้น้ี ไม่มผีลกระทบต่อรายไดภ้าษีแต่อย่างใด 

เน่ืองจากเป็นการก าหนดประกาศตามหลกัเกณฑเ์ดิมของพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งถูกยกเลิกโดย

พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560  

 สาระส าคญัของร่างประกาศ  

ก าหนดใหส้ินคา้ดงัต่อไปน้ีไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ 1.สนิคา้ชนิดที่ใชส้ิ้นเปลอืงหรือใชส้่วนตวัซึ่งผูป้ระกอบอุตสาหกรรมไดร้บัคืน หรือยกเวน้ภาษตีามมาตรา 

107 (3) 2. สนิคา้ที่ใชใ้นบา้นเรือนที่ครอบครองเกินสองปี 3. สนิคา้ที่พสูิจนใ์หเ้ป็นที่พอใจอธิบดีว่าช ารุดหรือเสียหายจนไม่

อาจจะซ่อมเพือ่ใชก้ารต่อไปอกีได ้และ 4. สนิคา้อื่น ๆ ทีค่รอบครองเกนิหา้ปี  ท ัง้น้ี ร่างประกาศน้ีไมใ่ชบ้งัคบัแก่รถยนตแ์ละ

ยานพาหนะอย่างอื่นทีใ่ชเ้ครื่องยนต ์ 

 

2.เรื่อง  ขอความเหน็ชอบโครงการตลาดประชารฐั 

 คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบโครงการตลาดประชารฐัตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงัน้ี โดยใหด้ าเนิน

โครงการตลาดประชารฐัภายใตค้วามร่วมมือระหว่าง มท. กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงการคลงั กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษทั ประชารฐั 

รกัสามคัคี จ ากดั  โดยบูรณาการตลาดประชารฐัท ัง้ 8 ประเภท  ภายใตโ้ครงการตลาดประชารฐั และใหด้ าเนินการพรอ้มกนั

ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอียดคือ การพฒันาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่การตลาดเดิม และ/หรือ เพิ่มวนั 
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ท าการเพื่อใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ไดม้โีอกาสคา้ขายต่อไป เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร ผูม้รีายไดน้อ้ย  และผูป้ระกอบการที่

ไดร้บัความเดือดรอ้นจากการไม่มีสถานที่คา้ขายใหม้ีพื้นที่การคา้ขาย โดยใหส้่วนราชการที่ดูแลตลาดแต่ละประเภทรบั

ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการรายใหม่  ต ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ส าหรบัการด าเนินงานโครงการฯนัน้ใหใ้ชง้บประมาณ

ของแต่ละหน่วยงานที่ไดร้บัการจดัสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ท ัง้น้ี ส่วนราชการสามารถขอรบัการ

จดัสรรงบประมาณเพิม่เติมเพือ่ด าเนินโครงการฯ ตามกรอบและแนวทางที่ส  านกังบประมาณก าหนดไว ้และในระยะต่อไปให ้

รายงานผลการด าเนินงานให ้มท. เพือ่ประเมนิโครงการฯ ต่อไป  นอกจากน้ีให ้พณ. และบริษทั ประชารฐัรกัสามคัคี จ ากดั  

มหีนา้ที่ส่งเสริมการตลาด การประชาสมัพนัธ ์ การคา้ขาย การท่องเที่ยว รวมท ัง้การสรา้งแรงกระตุน้การขายภายใตก้าร

ส่งเสรมิตลาดประชารฐัตอ้งชมเพิม่ขึ้นใหค้รอบคลุมตลาดประชารฐัทกุประเภททีเ่ขา้ร่วมโครงการตลาดประชารฐั  

 

3. เรื่อง ร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการผ่านแดนสนิคา้ระหว่างกรมศลุกากรแห่งราชอาณาจกัรไทย และกรมศลุกากรและ

สรรพสามิตแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา 

คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ โดยเหน็ชอบร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการ

ผ่านแดนสนิคา้ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจกัรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามติแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา และ

อนุมตัิใหอ้ธิบดีกรมศุลกากรเป็นผูล้งนามในร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ และอนุมตัิใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จดัท า

หนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ในการลงนามร่างบนัทกึความเขา้ใจ 

ส าหรบัร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ไดก้ าหนดใหภ้าคีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งอ านวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้

ผ่านแดน โดยไม่ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในข ัน้ตอนการผ่านแดน ซึ่งสนิคา้ที่ด  าเนินพิธีการศุลกากรส าหรบัผ่านแดนจะไม่ตอ้ง

ช าระค่าอากร หากปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบของประเทศทีม่กีารผ่านแดน นอกจากค่าธรรมเนียมหรอืภาระที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการขนส่ง หรือบริการอื่น ๆ โดยสินคา้ผ่านแดนจะตอ้งขนส่งผ่านที่ท  าการพรมแดนที่ก  าหนดไวเ้ป็นคู่กนั ท ัง้น้ีการ

เปลี่ยนแปลงแกไ้ขภาคผนวกตอ้งไดร้บัความเห็นชอบร่วมกนั และเสน้ทางภายในประเทศส าหรบัการผ่านแดนของสินคา้

จะตอ้งก าหนดโดยภาคีแต่ละฝ่าย  

ตารางแสดงคู่พรหมแดนทีก่  าหนดไวเ้ป็นเสน้ทางขนส่งระหว่างประเทศกมัพชูาและประเทศไทย 

ล าดบั ประเทศกมัพูชา ประเทศไทย 

1 จามเยยีม (จงัหวดัเกาะกง) 

 

บา้นหาดเลก็ (จงัหวดัตราด) 

 2 ปอยเปต (จงัหวดับนัทายมชียั) บา้นคลองลกึ (จงัหวดัสระแกว้) 

3 ตวง (จงัหวดัพระตะบอง) บา้นแหลม (จงัหวดัจนัทบรุ)ี 

4 ปรม (จงัหวดัไพลนิ) บา้นผกักาด (จงัหวดัจนัทบุร)ี 

5 จวม (จงัหวดัอดุรมชียั) ช่องสะง  า (จงัหวดัศรสีะเกษ) 

6 โอรเ์สมด็ (จงัหวดัอดุรมชียั) ช่องจอม (จงัหวดัสุรนิทร)์ 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 
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ว ัน น้ี  ( 1 7  ตุ ล าคม  2560 )   เ ว ล า  09.00 น .  ณ ห ้อ งประชุม  501 ตึกบ ัญช าก า ร  1 ท า เ นี ยบร ัฐ บ า ล  

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

 ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านักนายกรฐัมนตรี  พรอ้มดว้ย  

พนัเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวตัิ ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี  ไดร่้วมแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตรี  ซึ่งสรุป

สาระส าคญัดงัน้ี 

 

 

กฎหมาย 

  

  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

  2.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่..)  

    พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิม่เตมิใหบ้รษิทัจ ากดัด าเนินการไดใ้นประเดน็หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

             การทยอยใหหุ้น้ (Vesting)สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ในราคาทีก่  าหนด (ESOP) และ 

    หุน้บรุมิสทิธ)ิ และร่างพระราชบญัญตักิ าหนดความผดิเกี่ยวกบั 

    หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน หา้งหุน้ส่วนจ ากดับรษิทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธ ิ 

    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จ  านวน 2 ฉบบั 

  3.  เรื่อง  ร่างประกาศสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และการ 

    ยกเลกิการประกาศสถานการณอ์นัเป็นภยัคุกคาม และการก าหนดระดบัความ 

    รา้ยแรงของภยัคุกคามในดา้นการก่อการรา้ย 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขายทอดตลาด  

    พ.ศ. .... 

  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัต ิ 

    พ.ศ. 2559 รวม 6 ฉบบั 

  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง  

              ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั  

  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดประเภทสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบ  

              อตุสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคืนหรอืยกเวน้ภาษ ีตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง ไดร้บั 

    ยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งมาตรา 23  

  8.  เรื่อง  ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการช่วยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจน  

    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....และร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยกองทนุหมนุเวยีน 

             เพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

  9.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรื่อง ก าหนดใหส้นิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางเป็นสนิคา้ที่ 

             ตอ้งขออนุญาตและก าหนดสนิคา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการ 

    ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. .... 
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เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  10.  เรื่อง  การเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหมข่องส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 

             และสงัคมแห่งชาต ิ

  11.  เรื่อง   ขอความเหน็ชอบโครงการตลาดประชารฐั 

 

ต่างประเทศ 

 

  12.  เรื่อง  การส่งกองก าลงัทหารช่างเขา้ร่วมในภารกจิ United Nations Mission in South  

              Sudan (UNMISS) 

  13.  เรื่อง  ร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการผ่านแดนสนิคา้ระหว่างกรมศุลกากรแห่ง  

             ราชอาณาจกัรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามติแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา 

  14.  เรื่อง  การประชมุสภารฐัมนตรสีมาคมแห่งมหาสมทุรอนิเดีย คร ัง้ที ่17 ณ เมอืงเดอรบ์นั  

             ประเทศแอฟรกิาใต ้

  15.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบหลกัเกณฑ ์รูปแบบ วธิกีาร และเงือ่นไขในการด าเนินการจดั 

    การศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศ 

  16.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชมุรฐัมนตรกีลาโหม 

    อาเซยีน และการลงนามในร่างปฏญิญาร่วมของรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน  

 

แต่งตัง้ 

 

  17.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ 

    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

  18.  เรื่อง  แต่งต ัง้รองประธานกรรมการคนทีส่องและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ 

             กองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ  

  19.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

 

 

 

******************* 

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

  

1.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และส านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่ง

ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 

  สาระส าค ัญร่างพระราชบัญญัติฯ  เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร                

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิการทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

สนับสนุนการพฒันาประเทศ เช่น การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร                 

ในการปฏิบตัิราชการหรือการด าเนินนโยบายของรฐั หรือส่วนราชการต่าง ๆ เป็นตน้ การจดัระเบียบสงัคมและรองรบัการ

จดัการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซยีน การก าหนดเลขประจ าบา้นและจดัท าทะเบยีนบา้นของบา้นทีป่ลูกสรา้ง

โดยไม่ถูกตอ้งเพื่อสนบัสนุนมาตรการป้องกนัการบุกรุกที่ดินของรฐั การก าหนดเลขประจ าตวัประชาชนใหแ้ก่ราษฎรไทยที่

เกิดในต่างประเทศ รวมถึงการพิสูจน์สิทธิของบุคคล การแกไ้ขปญัหาเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ ง เด็กเร่ร่อนและเด็กที่ไม่ปรากฏ

บพุการใีหไ้ดร้บัการจดทะเบยีนการเกดิ เพือ่ประโยชนใ์นการใชส้ทิธต่ิาง ๆ และเพือ่เป็นการแกไ้ขปญัหาการแจง้ยา้ยทีอ่ยู่ใหม้ี

ผลตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการใหส้ิทธิและเพิ่มความสะดวกในการปฏิบตัิตามกฎหมายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อนัจะเป็น

ประโยชนต่์อการบริหารราชการแผ่นดนิ 

 ร่างพระราชบญัญตัิฉบบัน้ีเป็นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ขอให ้

พจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสญัญาว่าดว้ย

สทิธเิดก็ ค.ศ. 1989 ขอ้ 7 และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง ค.ศ. 1966 (ICCPR) ทีเ่ด็ก

ทกุคนตอ้งไดร้บัการจดทะเบยีนทนัทภีายหลงัการเกดิ และเดก็ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดม้า ซึง่สญัชาต ิ 

 

2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิ่มเติมให ้

บริษัทจ ากดัด าเนินการไดใ้นประเด็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ การทยอยใหหุ้น้ (Vesting) สิทธิที่จะซื้ อหุน้ในราคาที่ก าหนด 

(ESOP) และหุน้บุริมสิทธิ) และร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

บรษิทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 2 ฉบบั 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิ่มเติมใหบ้ริษทัจ ากดัด าเนินการไดใ้นประเด็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ การทยอยใหหุ้น้ (Vesting) 

สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ในราคาที่ก  าหนด (ESOP) และหุน้บรุมิสทิธ)ิ และร่างพระราชบญัญตักิ าหนดความผดิเกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจด

ทะเบยีน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงพาณิชย ์

(พณ.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
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  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  1. ร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไ้ข

เพิม่เตมิใหบ้ริษทัจ ากดัด าเนินการไดใ้นประเด็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ การทยอยใหหุ้น้ (Vesting) สทิธิที่จะ  ซื้อหุน้ในราคาที่

ก าหนด (ESOP) และหุน้บุริมสิทธิ) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 

หุน้สว่นและบรษิทั มดีงัน้ี 

   1.1 แกไ้ขเพิ่มเติมใหม้ขีอ้ยกเวน้ส าหรบับริษทัจ ากดัสามารถชี้ชวนใหป้ระชาชนซื้อหุน้โดยอาศยั

อ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

   1.2 แกไ้ขเพิ่มเติมใหผู้ถ้ือหุน้สามารถช าระเงินค่าหุน้โดยหกัหน้ีกบับริษทัได ้ใน 2 กรณี             

1) กรณีท าตามมติพเิศษของที่ประชุมผูถ้อืหุน้และกรณีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 2) 

กรณีบรษิทัปรบัโครงสรา้งหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทนุ 

   1.3 แกไ้ขเพิ่มเติมใหบุ้ริมสิทธิในหุน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดแ้ละแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็น           

หุน้สามญัได ้

   1.4 แกไ้ขเพิ่มเติมใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของถือหุน้ตนเองไดใ้นกรณีซื้อหุน้คืนตามมติพิเศษของ             

ผูถ้อืหุน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

   1.5 แกไ้ขเพิ่มเติมใหบ้ริษทัสามารถเสนอหุน้ใหก้บัผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัหรือเจา้หน้ี

ของบรษิทัไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เดมิก่อนได ้

   1.6 แกไ้ขเพิ่มเติมใหม้ีขอ้ยกเวน้ใหบ้ริษทัจ ากดัสามารถออกหุน้กู ไ้ดโ้ดยอาศัยอ านาจ             

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  2. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวก ับห ้างหุ ้นส่วนจดทะเบียน ห ้างหุ ้นส่วนจ ากดั              

บรษิทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  เป็นการแกไ้ขพระราชบญัญตัิก าหนดความผดิเกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจด

ทะเบยีน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรษิทัจ ากดั สมาคมและมลูนิธ ิพ.ศ. 2499 โดยก าหนดความผดิและบทก าหนดโทษในส่วนของ

การแปลงหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญั  

 

3. เรื่อง ร่างประกาศสภาความมัน่คงแห่งชาติ เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข และการยกเลิกการประกาศสถานการณ์

อนัเป็นภยัคุกคาม และการก าหนดระดบัความรา้ยแรงของภยัคุกคามในดา้นการกอ่การรา้ย 

  คณะรฐัมนตรีมมีติใหค้วามเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศสภาความม ัน่คงแห่งชาติ เรื่อง หลกัเกณฑ ์

วธิกีาร เงือ่นไข และการยกเลกิการประกาศสถานการณอ์นัเป็นภยัคุกคาม และการก าหนดระดบัความรา้ยแรงของภยัคุกคาม

ในดา้นการก่อการรา้ย ตามที่ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปประกอบพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

สาระส าคญัของร่างประกาศสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “สถานการณ์อนัเป็นภยัคุกคามต่อความม ัน่คงแห่งชาติ ” หมายความว่า 

สถานการณ์ที่ก่อใหเ้กิดความไม่ม ัน่คง ซึ่งเป็นปญัหาที่มคีวามรุนแรง สลบัซบัซอ้น หากไม่ด าเนินการแกไ้ขจะเกิดผลกระทบ

ในวงกวา้งต่อเอกราช อธปิไตยหรอืทีก่ระทบต่อผลประโยชนแ์ห่งชาติ 

  2. ก าหนดระดบัความรา้ยแรงของภยัคุกคามจากการก่อการรา้ยเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ภยัคุกคามระดบั

เฝ้าระวงั ในกรณีสถานการณ์ที่การก่อการรา้ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและส่งผลกระทบต่อความม ัน่คงและผลประโยชน์ของ
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ประเทศอย่างมาก และ (2) ภยัคุกคามระดบัเฝ้าระวงัพเิศษ ในกรณีสถานการณ์ที่การก่อการรา้ยมโีอกาสเกิดขึ้นสูงสุดหรือ

อย่างแน่นอนและส่งผลกระทบต่อความม ัน่คงและผลประโยชนข์องประเทศอย่างรา้ยแรง 

  3. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาและประเมนิระดบัภยัคุกคามจากการก่อการรา้ย ประกอบดว้ย 

   3.1 เจตนา ประกอบดว้ยวตัถปุระสงคข์องผูก่้อเหต ุและความมุง่ม ัน่ทีจ่ะบรรลุวตัถปุระสงคน์ัน้

ของผูก่้อเหต ุ

   3.2 ขดีความสามารถ ประกอบดว้ยความรูแ้ละความเชี่ยวชาญของผูก่้อเหต ุและทรพัยากรของ

ผูก่้อเหต ุ

   3.3 สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยระดบัความดึงดูดของพื้นที่ เป้าหมาย มาตรการต่อตา้นการ

ก่อการรา้ยของพื้นทีเ่ป้าหมาย และผลกระทบจากการก่อการรา้ย 

  4. ก าหนดข ัน้ตอน วธิกีาร เงือ่นไขการประกาศและการยกเลกิประกาศสถานการณอ์นัเป็นภยัคุกคาม 

   4.1 ให ้สมช. ประชุมหารือกบัหน่วยงานดา้นการข่าวและความม ัน่คงเพื่อประเมนิสถานการณ์

ตามหลกัเกณฑ ์และใหข้อ้เสนอแนะการประกาศระดบัภยัคุกคามพรอ้มท ัง้ความเหน็และแนวทางปฏิบตัิที่เกี่ ยวขอ้งต่อสภา

ความม ัน่คงแห่งชาต ิ

   4.2 พจิารณาการประเมนิสถานการณเ์พือ่ประกาศระดบัภยัคุกคาม 

   4.3 ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการรองรบัและแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ระดบัความรา้ยแรงของภยัคุกคาม 

  5. ใหย้กเลกิประกาศสถานการณ์อนัเป็นภยัคุกคามเมือ่สิ้นสุดหว้งระยะเวลาหรือมปีระกาศยกเลกิ หรือมี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร กฎหมายว่าดว้ยการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน หรอืกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศึก 

  6. การพจิารณาสถานการณ์ใดเขา้ขา่ยเป็นการก่อการรา้ยใหเ้ป็นไปตามความหมายของการก่อการรา้ยตาม

มาตรา 135/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย

ทอดตลาด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้

ด าเนินการต่อไปได ้ 

  ยธ. เสนอว่า พระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ 30)                 

พ.ศ. 2560 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 มผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่4 กนัยายน 2560 ซึง่มผีล

เป็นการยกเลกิบทบญัญตัิเกี่ยวกบัการขายทอดตลาด และมบีทบญัญตัิใหม่โดยรวมถึงบทบญัญตัิที่ใหอ้  านาจ ในการออก

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด จึงจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงกฎกระทรวงก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัเิกี่ยวกบัการขายทอดตลาด

ที่มกีารแกไ้ขในประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง อ ันจะท าใหก้ระบวนการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี

เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม มปีระสทิธิภาพ และยงัเป็นการเพิ่มช่องทางในการเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดราคาทรพัยพ์จิารณาในกรณีมเีหตสุมควรไมว่่าเรื่องใด รวมท ัง้ท  าใหร้าคาทีข่ายทอดตลาดมคีวามเหมาะสม เกิดความ

เป็นธรรมแก่คู่ความและผูม้สี่วนไดเ้สยีมากยิง่ขึ้น  

  นอกจากน้ี การขายทอดตลาดยงัปรากฏปญัหาและอุปสรรคบางประการ ไดแ้ก่ เหตุในการพิจารณา

ก าหนดราคาทรพัยข์องคณะกรรมการก าหนดราคาทรพัยย์งัไม่ครอบคลุมขอ้เท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผูซ้ื้อทรพัยไ์ม่ช าระ
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ราคาค่าซื้อทรพัยส์่วนที่เหลอือนัมลีกัษณะเป็นการประวงิการบงัคบัคดี ท าใหก้ระบวนการขายทอดตลาดเกิดความล่าชา้และ

ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร สมควรปรบัปรุงกฎกระทรวงดงักลา่ว  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ปรบัปรุงกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ดงัน้ี  

  1. แกไ้ขการอา้งอิงบทบญัญตัิของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ใหอ้  านาจในการออก

กฎกระทรวง และเพิ่มเติมการอา้งอิงบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญที่ใหม้บีทบญัญตัิเกี่ยวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บคุคลได ้ 

  2. แกไ้ขเกี่ยวกบัการมีค าส ัง่อนุญาตขายทอดตลาด การคดัคา้นราคา และการผูกพนัราคาในการขาย

ทอดตลาด  

  3. แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาทรพัยพ์จิารณาใหม้คีวามครอบคลุมมาก

ยิง่ขึ้น  

  4. แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารวางหลกัประกนัพิเศษ ในกรณีที่ผูซ้ื้อไม่วางช าระราคาส่วนที่เหลอื เพื่อลดการ

ประวงิการบงัคบัคด ี 

   

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัต ิพ.ศ. 2559  รวม 6 ฉบบั 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิพลงังานนิวเคลยีร์

เพื่อสนัติ พ.ศ. 2559 รวม 6 ฉบบั ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และใหส้่งส  านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกมัมนัตรงัสเีขา้มาในราชอาณาจกัร และการส่งกากกมัมนัตรงัสอีอกไปนอก

ราชอาณาจกัร พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ท้ี่ประสงค์จะน าเขา้หรือส่งออกกากกมัมนัตรงัสีตอ้งขอรบั

ใบอนุญาตน าเขา้กากกมัมนัตรงัส ีหรอืใบอนุญาตส่งออกกากกมัมนัตรงัสตีามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  

  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และปรมิาณในการปล่อยทิ้งกากกมัมนัตรงัส ี 

พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณของกากกมัมนัตรงัสีที่สามารถปล่อยทิ้งออกสู่

สิง่แวดลอ้มได ้ 

  3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดัการกากกมัมนัตรงัสโีดยผูก้่อใหเ้กิด

กากกมัมนัตรงัสแีละกากกมัมนัตรงัสทีี่ส่งใหห้น่วยงานของรฐัจดัการ พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ก่้อใหเ้กิด

กากกมัมนัตรงัสมีหีนา้ทีห่ลกัในการจดัการกากกมัมนัตรงัสทีีเ่กดิจากการด าเนินการของตน  

  4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางรงัส ีพ.ศ. .... 

มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหก้ารด าเนินการของผูร้บัใบอนุญาตเกี่ยวกบัวสัดุกมัมนัตรงัสหีรอืเครื่องก าเนิดรงัสเีป็นไปดว้ย

ความปลอดภยั สามารถป้องกนัอนัตรายจากผลกระทบต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้ม 

  5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัความมัน่คงปลอดภยัทางรงัสี พ.ศ. ....   

มสีาระส าคญัเป็นการยบัย ัง้ การป้องกนั การตรวจจบั การหน่วงเวลา และการเผชญิเหตคุวามม ัน่คงปลอดภยั  

  6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรบัใบอนุญาต การขอต่ออายุ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจา้หน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกบัวสัดุนิวเคลยีร ์พ.ศ. ....  

มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการขอรบัใบอนุญาตฯ เจา้หนา้ที่ด  าเนินการทางเทคนิค
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เกี่ยวกบัวสัดุนิวเคลยีร ์เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลวสัดุนิวเคลยีรแ์ละสถานประกอบการของผูร้บัใบอนุญาตใหม้คีวามปลอดภยั 

ความม ัน่คงปลอดภยัและพทิกัษว์สัดุนิวเคลยีร ์    

 

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบบั  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่าง

กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบัตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหส้่งส  านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมรบัความเห็นของ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ....  มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดพิกดัอตัรา

ค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งจะเรียกเก็บจากผูถ้ือประทานบตัร ผูร้บัใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ผูแ้จง้การร่อนแร่ ผูร้บัใบอนุญาต

แต่งแร่ ผูร้บัใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผูร้บัใบอนุญาตครอบครองแร่  โดยไดจ้ดัหมวดหมู่เป็นกลุ่มชนิดแร่ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ แร่ดีบุก แร่ชนิดที่มทีงัสติกออกไซด ์แร่ตะกัว่ แร่ทองค า แร่รตันชาติ และแร่อื่น ๆ ท ัง้น้ี อตัราค่าภาคหลวงแร่แต่ละ

ชนิดใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนด  

  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม

การออกอาชญาบตัร ประทานบตัร และใบอนุญาตค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการรงัวดั ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาต ประทานบตัร และค่าโอนสทิธิการท าเหมอืง ค่าธรรมเนียมเบด็เตลด็ ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ทดลองหรือ

วิเคราะหท์างวิทยาศาสตร ์เช่น ค่าวิเคราะหต์รวจสอบตวัอย่างแร่ สินแร่ หรือธรณีวตัถุทางฟิสิกส ์ค่าวิเคราะหต์วัอย่างแร่ 

หรือสินแร่ทางวิทยาศาสตรเ์พื่อหาปริมาณ โดยอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมที่ก  าหนดไวใ้นบญัชี

อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560  

 

7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดประเภทสนิคา้ที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมมีสทิธิไดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษี 

ตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง ไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งมาตรา 23  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดประเภทสินคา้ที่ผู ้

ประกอบอุตสาหกรรมมสีิทธิไดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษ ีตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง ไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งมาตรา 23 

ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่ เสนอ

คณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  กค. เสนอว่า  

  1. กค. โดยกรมสรรพสามติ ไดม้กีารปรบัปรุงกฎหมายที่ใชใ้นการบริหารการจดัเก็บภาษ ีโดยการยกเลกิ

กฎหมายที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั จ านวน 7 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 พระราชบญัญตัิพกิดัอตัรา

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบญัญตัิสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบญัญตัิยาสู บ พ.ศ. 2509 พระราชบญัญตัิไพ่ 

พุทธศกัราช 2486 พระราชบญัญตัิจดัสรรเงนิภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2527 และพระราชบญัญตัิจดัสรรเงนิภาษีสุรา พ.ศ. 

2527 แลว้ออกกฎหมายฉบบัใหม่ โดยตราเป็นพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัแลว้เม่ือวนัที่ 

16 กนัยายน 2560 

  2. โดยที่มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ก าหนดใหใ้นกรณีสินคา้ที่ผู ้

ประกอบอุตสาหกรรมไดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษตีามมาตรา 107 (3) (กรณีจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ์ตามขอ้ผูกพนั
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ที่ประเทศไทยมอียู่ต่อองคก์ารสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสญัญากบันานาประเทศ หรือ

ทางการทูต ตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบตัิต่อกนั) ถา้สินคา้นัน้ไดโ้อนไปเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่มเีอกสิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ของผู ้

ไดร้บัเอกสทิธิ์น ัน้สิ้นสุดลงโดยเหตุอื่นนอกจากความตาย สนิคา้นัน้จะตอ้งเสยีภาษโีดยถอืตามมลูค่าและปริมาณและอตัรา

ภาษีที่เป็นอยู่ในวนัโอนหรือวนัที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลงเป็นเกณฑใ์นการค านวณภาษี และก าหนดใหร้ฐัมนตรีโดยอนุมตัิ

คณะรฐัมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดใหส้นิคา้บางประเภทหรือบางชนิดไดร้บัยกเวน้จากบทบญัญตัิตามมาตราน้ีที่จะไม่

ตอ้งเสียภาษีสรรพสามิตแมจ้ะมีการโอนไปยงับุคคลอื่นที่ไม่มีเอกสิทธ์ิหรือเอกสิทธ์ิของผูน้ั้นสิ้ นสุด โดยจะก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขใด ๆ ไวด้ว้ยก็ได ้ซึ่งเป็นบทบญัญตัิในลกัษณะเดียวกบัมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่ง กค. ไดอ้าศยัอ านาจตามมาตรา 12 ดงักล่าว ออกประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดให ้

สินคา้บางประเภทหรือบางชนิดซึ่งผูป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีิทธิไดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษีตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง ไดร้บั

ยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งมาตรา 12  

  3. ดงันัน้ ในการบริหารการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตภายใตพ้ระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

จงึควรมีการก าหนดยกเวน้ภาษีในกรณีดงักล่าวเช่นเดิม และเหน็ควรออกประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนดประเภท

สนิคา้ที่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง ไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัแห่ง

มาตรา 23 โดยอาศยัอ านาจตามความในวรรคสามของมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

  4. ในการเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลงัในคร ัง้น้ี ไม่มีผลกระทบต่อรายไดภ้าษีแต่อย่างใด เน่ืองจาก

เป็นการก าหนดประกาศตามหลกัเกณฑ์เดิมของพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งถูกยกเลิกโดย

พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560  

 

  สาระส าคญัของร่างประกาศ  

  ก าหนดใหส้นิคา้ดงัต่อไปน้ีไดร้บัยกเวน้จากบทบงัคบัตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิภาษสีรรพสามติ 

พ.ศ. 2560  

  1. สนิคา้ชนิดทีใ่ชส้ิ้นเปลอืงหรอืใชส้่วนตวัซึ่งผูป้ระกอบอุตสาหกรรมไดร้บัคืน หรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 

107 (3) (กรณีจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์ตามขอ้ผูกพนัที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองคก์ารสหประชาชาติ หรือตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสญัญากบันานาประเทศ หรือทางการทูตตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบตัิต่อกนั) บรรดาที่มี

เหลอือยู่ในวนัที่สนิคา้นัน้ไดโ้อนไปเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่มเีอกสทิธิ์หรือเอกสทิธิ์ของผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ์น ัน้สิ้นสุดลงโดยเหตอุื่น

นอกจากความตาย  

  2. สนิคา้ทีใ่ชใ้นบา้นเรอืนทีค่รอบครองเกินสองปี  

  3. สนิคา้ทีพ่สูิจนใ์หเ้ป็นทีพ่อใจอธบิดวี่าช ารุดหรอืเสยีหายจนไมอ่าจจะซ่อมเพือ่ใชก้ารต่อไปอกีได ้  

  4. สนิคา้อื่น ๆ ทีค่รอบครองเกนิหา้ปี  

ทัง้น้ี ร่างประกาศน้ีไมใ่ชบ้งัคบัแก่รถยนตแ์ละยานพาหนะอย่างอื่นทีใ่ชเ้ครื่องยนต ์  

 

8. เรื่อง ร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการช่วยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบยีบ

ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแกเ่กษตรกรและผูย้ากจน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการช่วยเหลอืเกษตรกร

และผูย้ากจน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยกองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกร

และผูย้ากจน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการ
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ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของส านกังบประมาณไป

ประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี 

  1. ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....   

มสีาระส าคญั ดงัน้ี 

   1.1 ยกเลกิบทนิยาม “หน่วยงานของรฐั” “เจา้หนา้ที่ของรฐั” “ส  านกังาน” “ธนาคาร” และ “อชก. 

ส่วนอ าเภอ” 

   1.2 ยกเลิกอ านาจของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจนในการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพือ่ช่วยด าเนินงาน (อชก.) ดา้นต่าง ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัร่างระเบยีบตามขอ้ 2  

   1.3 ยกเลกิอ านาจและหนา้ที่ของ อชก. ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการช่วยเหลอื

เกษตรกรและผูย้ากจน พ.ศ. 2528 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัร่างระเบยีบตามขอ้ 2  

  2. ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ืมแก่เกษตรกรและ              

ผูย้ากจน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มสีาระส าคญั ดงัน้ี 

   2.1 แกไ้ขบทนิยาม “กรรมการ” ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 18 แห่ง พระราชบญัญตัิการบริหารทุน

หมนุเวยีน พ.ศ. 2558 และเพิม่บทนิยาม  “ผูบ้รหิารกองทนุ”“พนกังาน” และ  “ลูกจา้ง” 

   2.2 ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ืมแก่เกษตรกรและ                

ผูย้ากจน และก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการดงักลา่ว 

   2.3 ก าหนดใหใ้นการประชุมคณะกรรมการฯ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการท ัง้หมด ถา้ประธานกรรมการไม่มาใหท้ี่ประชมุเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน และการวนิิจฉยัชี้ขาดให ้

ถอืเอาเสยีงขา้งมากของทีป่ระชมุ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสยีงอกีหน่ึงคะแนน 

   2.4 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมอี านาจในการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ปฏบิตัิการตามที่ไดร้บั

มอบหมาย 

 

9. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย  ์ เรื่อง ก าหนดใหส้ินคา้ที่ใชไ้ดส้องทางเป็นสินคา้ที่ตอ้งขออนุญาตและก าหนด

สนิคา้ที่ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบียบในการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. .... 

                    คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหส้นิคา้ที่ใช ไ้ดส้องทาง

เป็นสนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตและก าหนดสนิคา้ที่ตอ้งปฏบิตัิตามมาตรการจดัระเบยีบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบบั

ที ่2) พ.ศ. ....   ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ  และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่

เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพจิารณา  โดยใหร้บัความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการพจิารณาดว้ย 

แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

                    พณ. เสนอว่า 

  1. เน่ืองจากประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหส้นิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางเป็นสนิคา้ที่ 

ตอ้งขออนุญาต และก าหนดสินคา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการจ ัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจ ักร                 

พ.ศ. 2558  ก าหนดใหก้ารพจิารณาอนุญาตส่งออกตอ้งเป็นรายคร ัง้เท่านัน้  จึงไม่เอื้อต่อการส่งออกฯ หลายรายการต่อคร ัง้

ต่อส ัปดาห์ของบริษ ัทขนาดใหญ่   และโดยที่ตามหล ักสากลควรด า เ นินการได  ้ โดยพิจารณาอนุญาตฯ ราย

ปี (Bulk  License)  ซึ่งบริษทัดงักล่าวเหล่านัน้ตอ้งมรีะบบงานควบคุมสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยาย  WMD  ภายใน
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องคก์ร (Internal  Compliance Program : ICP)  ตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานภาครฐัก าหนดอย่างเคร่งครดั แต่ขณะน้ี  

ระบบ e - TMD  ไมส่ามารถรองรบัระบบงาน ICP ได ้

                    2. ปจัจุบนัสหภาพยุโรป (EU)  ไดป้ระกาศใช ้EU  List ปี 2016 ประกอบกบัวนัที่ 1 มกราคม 2560 

กรมศุลกากรไดบ้งัคบัใชพ้ิกดัอตัราศุลกากรฉบบัปี 2017 (HS Code 2016) ท าใหก้รมการคา้ต่างประเทศตอ้งปรบัปรุง

ฐานขอ้มูลบญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงพาณิชยฯ์ ดงัน้ี   (1) บญัชี DUI ตามบญัชี 1 แนบทา้ยประกาศฯ ภายใต ้

ระบบงาน e-Classification จ านวน 1,692 รายการ และ (2) บญัชีรายการสินคา้ที่เขา้ข่าย DUI ตามบญัชี 2 แนบทา้ย

ประกาศฯ ภายใตร้ะบบงาน e-Non-DUI Self Certification จ านวน 1,865 รายการใหเ้ป็นปจัจบุนั 

  3. นอกจากน้ี  จะตอ้งแกไ้ขประกาศ ระเบยีบฯ ต่าง ๆ  ภายใตป้ระกาศกระทรวงพาณิชยด์งักลา่ว เพือ่ให ้

ไทยสามารถควบคุมการส่งออกและน าผ่าน DUI  ไดต้ามขอ้มติฯ รวมท ัง้อ านวยความสะดวกใหก้ารอนุญาตส่งออกฯ รายปี

ส าหรบับริษทัขนาดใหญ่ได ้จ านวน 11 ฉบบั และเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มใหภ้าคเอกชน  (Industry  Outreach)  มี

ระยะเวลาในการทดลองใชร้ะบบงานที่พฒันาขึ้นใหม่เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการใชง้านระบบ  e-TMD  เดิม (ปจัจุบนั e-

TCWMD)  จึงมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเลือ่นก าหนดวนัที่ใชบ้งัคบัของประกาศกระทรวงพาณิชย ์จากเดิมที่ก  าหนดใหใ้ชบ้งัคบั

ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป เป็น “ก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป” 

                    สาระส าคญัของร่างประกาศ  เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมวนัใชบ้งัคบัของประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรื่อง 

ก าหนดใหส้นิคา้ที่ใชไ้ดส้องทางเป็นสนิคา้ที่ตอ้งขออนุญาต  และก าหนดสนิคา้ที่ตอ้งปฏบิตัิตามมาตรการจดัระเบยีบในการ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2558 โดยก าหนดใหมี้ผลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 

 

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

10. เรื่อง การเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงัน้ี 

  1. อนุมตัิการเพิ่มอตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิ(สศช.) ตามมตคิณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครฐั ในการประชมุคร ัง้ที ่5/2560 เมือ่วนัที่ 

20 กนัยายน 2560 ตามทีส่  านกังาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย

ก าลงัคนภาครฐัเสนอ 

  2. สศช. เร่งรดัเสนอร่างพระราชบญัญตัิพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ฉบบัใหม่) ให ้

คณะรฐัมนตรีพิจารณาโดยเร็ว นอกจากน้ี สศช. ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรคลงัสมอง 

(Excellent Think Tank) ของรฐับาลในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและเป็นองคก์รที่มีบุคลากรที่มี

ศกัยภาพสูง และเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดงักลา่ว ให ้สศช. พจิารณาสรรหาบุคลากรจากทนุรฐับาลเพือ่ดงึดูดผูม้ศีกัยภาพสูงที่

ก  าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาภายในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UiS) เขา้มา

บรรจเุป็นขา้ราชการตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัอิตัราก าลงัในคร ัง้น้ีดว้ย 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ส านกังาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า 

  คปร. ในการประชุมคร ัง้ที ่5/2560 เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2560 ไดพ้จิารณาค าขอเพิ่มอตัราขา้ราชการตัง้

ใหมข่อง สศช. แลว้มมีต ิดงัน้ี 
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  1. อนุมตัิเป็นหลกัการสนบัสนุนอตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ใหก้บั สศช. จ านวน 88 อตัรา (ส  าหรบัขา้ราชการ

ตัง้ใหม่ระดบัปฏิบตัิการหรือช านาญการ) เพื่อปฏิบตัิตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกบัการจดัท ายุทธศาสตรช์าติและการ ปฏิรูป

ประเทศตามนโยบายของรฐับาล โดยใหน้ าอตัราว่างขา้ราชการ จ านวน 1 อตัรา จากส านกังานสภา  ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติมาก าหนดเพิ่มใหม่ในจ านวนน้ีดว้ย ท ัง้น้ี ใหม้ผีลไม่ก่อนวนัที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สศช. ฉบบัใหม่มี

ผลใชบ้งัคบั 

  2. ไม่ใหน้ าอตัราต าแหน่งขา้ราชการที่ไดร้บัจดัสรรจ านวนดงักล่าวไปยุบเลิกเพื่อปรบัปรุงการก าหนด

ต าแหน่งเป็นระดบัสูงขึ้น 

 

11. เรื่อง  ขอความเหน็ชอบโครงการตลาดประชารฐั 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบโครงการตลาดประชารฐัตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงัน้ี  

1. ใหด้ าเนินโครงการตลาดประชารฐัภายใตค้วามร่วมมอืระหว่าง มท. กระทรวงพาณิชย ์(พณ.)   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการคลงั กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  

(ธ.ก.ส.) และบริษทั ประชารฐัรกัสามคัคี จ ากดั  โดยบูรณาการตลาดประชารฐัท ัง้ 8 ประเภท  ภายใตโ้ครงการตลาดประชา

รฐั และใหด้ าเนินการพรอ้มกนัตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

1.1 พฒันาพื้นทีต่ลาดใหม ่ขยายพื้นทีก่ารตลาดเดมิ และ/หรอื เพิม่วนัท าการเพือ่ให ้

ผูป้ระกอบการรายใหมไ่ดม้โีอกาสคา้ขายต่อไป 

1.2 ส่งเสรมิใหเ้กษตรกร ผูม้รีายไดน้อ้ย  และผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการ 
ไม่มสีถานที่คา้ขายใหม้พีื้นที่การคา้ขาย โดยใหส้่วนราชการที่ดูแลตลาดแต่ละประเภทรบัลงทะเบยีนผูป้ระกอบการรายใหม่  

ต ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560  

1.3 ด าเนินงานโครงการฯ โดยใชง้บประมาณของแต่ละหน่วยงานทีไ่ดร้บัการจดัสรรตาม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ท ัง้น้ี ส่วนราชการสามารถขอรบัการจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อด าเนิน

โครงการฯ ตามกรอบและแนวทางทีส่  านกังบประมาณก าหนดไว ้

1.4 รายงานผลการด าเนินงานให ้มท. เพือ่ประเมนิโครงการฯ ต่อไป 

2. ให ้พณ. และบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี จ ากดั  มหีนา้ที่ส่งเสรมิการตลาด การประชาสมัพนัธ ์ 

การคา้ขาย การท่องเที่ยว รวมท ัง้การสรา้งแรงกระตุน้การขายภายใตก้ารส่งเสรมิตลาดประชารฐัตอ้งชมเพิ่มขึ้นใหค้รอบคลุม

ตลาดประชารฐัทกุประเภททีเ่ขา้ร่วมโครงการตลาดประชารฐั  

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  มท. รายงานว่า  

1. มท. ไดป้ระชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พณ. ธ.ก.ส. กรม 

ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น  กรมการพฒันาชุมชน กรมการปกครอง องคก์ารตลาด มท. กรุงเทพมหานคร (กทม.)  

และภาคเอกชนที่เป็นคณะท างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั (E3) เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2560 เพือ่บูรณาการ

โครงการทีด่  าเนินการเกี่ยวกบัตลาดทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ โดยเพิม่ศกัยภาพการบริหารจดัการดว้ยวธิีการขยายพื้นที่ตลาด

ที่มอียู่เดิมและตลาดที่มกีารสรา้งขึ้นใหม่ใหแ้ก่เกษตรกร ผูม้รีายไดน้อ้ย  ผูป้ระกอบการที่เดือดรอ้นจากการไม่มีสถานที่

คา้ขาย  และผูป้ระกอบการรายใหม ่ภายใตช้ื่อโครงการ “ตลาดประชารฐั” 
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2. โครงการฯ มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงัน้ี  

 

หวัขอ้ รายละเอยีด 

แนวคิดของโครงการฯ 1. ส่งเสรมิใหม้พีื้นทีก่ารตลาดใหม่ 

2. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมพีื้นทีค่า้ขายเพิม่มากขึ้นโดยขยายผลพื้นทีเ่ดิม 

3. ส่งเสรมิผูป้ระกอบการแต่ละกลุม่ประเภทสนิคา้ (สนิคา้เกษตร  

สนิคา้ OTOP SMEs  วสิาหกจิชมุชน  รา้นอาหาร หาบเร่ แผงลอย)  

4. ส่งเสรมิผูป้ระกอบการแต่ละระดบั 

5. ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีเ่ดอืดรอ้นจากการไมม่สีถานที่คา้ขาย 

6. ด าเนินการครอบคลุมพื้นทีใ่นกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ 

ภมูภิาค 

7. เปิดโอกาสผูป้ระกอบการในการพฒันาและแขง่ขนั 

หลกัการของโครงการฯ 1. ร่วมบูรณาการทกุหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในรูปแบบตลาดประชารฐั 

2. สรา้งพื้นทีใ่หผู้ซ้ื้อและผูข้ายมาพบกนัอย่างเป็นธรรมชาตโิดยรุกเขา้ 

ไปหาผูซ้ื้อ 

3. ช่วยใหม้กีารลดตน้ทนุทางการตลาดอย่างเหมาะสม  

4. ภาคเอกชนมสี่วนร่วมเปิดตลาดประชารฐั โดยเฉพาะผูค้า้ Modern  

Trade  

5. ขึ้นทะเบยีนผูป้ระกอบการรายใหม ่ใหแ้ยกจากผูป้ระกอบการเดมิ 

อย่างชดัเจน 

6. ยกระดบัสนิคา้ทกุประเภทใหม้คุีณภาพมาตรฐานที่ปลอดภยั  

ประเภทตลาดประชารฐัภายใต ้

โครงการฯ 

1. ตลาดประชารฐั Green Market ด าเนินการโดย องคก์ารตลาด 

    แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมภิาค

ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ทางการเกษตรและอาหารปลอดภยั 

    พื้นที่ด  าเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด มท. จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมี

งบประมาณด าเนินการแลว้ และจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ไดแ้ก่ 

(1) ตลาดตลิง่ชนั กทม. ผูเ้ช่าเดิม 163 แผง พื้นที่เช่าใหม่ 126 แผง และพื้นที่

ว่างหมนุเวยีน 111 แผง 

(2) ตลาดบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูเ้ช่าเดิม 16 แผง พื้นที่เช่าใหม่ 154 

แผง และพื้นทีว่่างหมนุเวยีน 150 แผง 

(3) ตลาดล าพูน จงัหวดัล  าพูน เช่าเดิม 10 แผง พื้นที่เช่าใหม่ 244 แผง และ

พื้นทีว่่างหมนุเวยีน 586 แผง 

    กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร/ผูป้ระกอบอาหารรายใหม่ ซึ่งแยกเป็น 3 

ตลาด โดยเมือ่รวมตลาด 3 แห่ง มจี  านวนกลุม่ผูป้ระกอบการรายใหม่ประมาณ 

847 ราย 
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 2. ตลาดประชารฐัไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มกนั ด าเนินการโดย กรมการพฒันา

ชมุชน 

    แนวคิด : บริหารจดัการพื้นที่เดิม เพิ่มผูป้ระกอบการ โดยขยายพื้นที่และ

วนัด าเนินการ โดยเพิ่มจากทุกวนัจนัทร ์พุธ และ ศุกร ์เป็นอีกอย่างนอ้ย             

1 วนั (วนัองัคาร และ/หรือ พฤหสับดี) เพื่อใหเ้กษตรกรน าผลผลิตมาขาย

ร่วมกบั พณ. 

    พื้นทีด่  าเนินการ : ครอบคลุมพื้นทีจ่งัหวดัและอ าเภอ จ านวน 2,155 แห่ง 

    กลุม่เป้าหมาย : กลุม่เกษตรกรน าผลผลติมาขายเอง กลุม่เครอืขา่ย OTOP 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รา้นอาหาร หาบเร่แผงลอย เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ  

10 - 20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 2,155 แห่ง กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่

ประมาณ 21,550 ราย 

 3. ตลาดประชารฐัทอ้งถิ่นสุขใจ ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

    แนวคิด : (1) บริหารจดัการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรบัเปลี่ยน

โครงสรา้งการบรหิารตลาด ลดค่าธรรมเนียนการเช่า เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรน า

ผลติผลมาขายเอง (2) เพิ่มวนัท าการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม และ 

(3) ยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหผู้ค้า้รายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่น าผลผลิตมา

คา้ขายเอง 

    พื้นที่ด  าเนินการ : ตลาดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) ท ัว่

ประเทศ จ านวน 3,822 แห่ง 

    กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อปท. และกลุ่มประมงพื้นบา้น

เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10 – 20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 3,822 แห่ง กลุ่ม

ผูป้ระกอบการรายใหม ่ประมาณ 45,864 ราย  

 4. ตลาดประชารฐั กทม. คนืความสุข ด าเนินการโดย กทม. 

    แนวคิด : จดัทีท่  าการคา้เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการที่เดอืดรอ้นจากการไม่

มสีถานทีค่า้ขาย จ านวน 11,033 ราย รวมท ัง้จดัจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ของท ัง้ 

50 เขต ใน กทม. 

     พื้นทีด่  าเนินการ : มที ัง้หมด 14 แห่ง เปิดด าเนินการแลว้ 5 แห่ง คือ 

(1) ใตท้างด่วนพงษพ์ระราม จ านวน 340 ราย 

(2) หนา้ภตัตาคารกุง้หลวง จ านวน 30 ราย 

(3) บรเิวณใกลส้ถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั จ านวน 146 ราย 

(4) ลานจอดรถขา้งสวนลุมพนีิ จ านวน 137 ราย 

(5) พื้นทีต่รงขา้มวดัสุทธวิราราม (ซอยเจรญิกรุง 60) จ านวน 44 ราย 

     กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผูป้ระกอบการที่เดือดรอ้นจากการไม่มีที่

สถานที่คา้ขาย รวมตลาด 14 แห่ง กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ประมาณ 

11,033 ราย 
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 5. ตลาดประชารฐัของดีจงัหวดั ด าเนินการโดย จงัหวดั และบริษทั ประชารฐั

รกัสามคัค ีจ ากดั 

    แนวคิด : (1) การจ าหน่ายสินคา้ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินคา้ตาม

ฤดูกาล สินคา้ลน้ตลาด เช่น ตลาดปลา ผลไม ้ขา้วสาร (2) การส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วของจงัหวดั และ (3) การแลกเปลีย่นการขายสนิคา้ระหว่างจงัหวดั 

    พื้นที่ด  าเนินการ : บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดั หนา้ที่ว่าการอ าเภอและ

สถ านที่ ร า ช ก า รที่ มี ศัก ยภ าพ  แล ะสถ านที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว  อย่ า ง น ้อ ย                    

จงัหวดัละ  1 คร ัง้ 

    กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร/SMEs ผูม้ีรายไดน้อ้ย เพิ่มขึ้นจากเดิม

ประมาณ 100 - 200 รายต่อแห่ง รวมตลาด 76 แห่ง กลุ่มผูป้ระกอบการราย

ใหมป่ระมาณ 15,200 ราย 

 6. ตลาดประชารฐั Modern Trade ด าเนินการโดย พณ. จงัหวดัและบริษทั 

ประชารฐัรกัสามคัค ีจ ากดั 

    แนวคิด : พณ. จงัหวดั และบริษทั ประชารฐัรกัสามคัคี จ ากดั ขอความ

ร่วมมือเอกชนและหา้งสรรพสินคา้ในพื้นที่ที่ร่วมโครงการฯ ด าเนินการใน

ลกัษณะสรา้งคุณค่าร่วมกบัสงัคม (Creating Shared Value - CSV) เพื่อให ้

ผูป้ระกอบการระดบัชุมชน เกษตรกร ไดม้ีโอกาสคา้ขายในหา้งสรรพสินคา้ 

โดยขอยกเวน้ค่าสถานที ่และเป็นโอกาสเชงิรุกหาลูกคา้ 

    พื้นที่ด  าเนินการ : พื้นที่เอกชนและหา้งสรรพสินคา้ในพื้นที่ร่วมโครงการฯ 

อย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่ง  

    กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรและผูป้ระกอบการทุกประเภทที่ผ่านการ

คดัเลอืก เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 50 – 100 รายต่อแห่ง (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัพื้นที่

หา้งสรรพสินคา้) รวมตลาด 76 แห่ง กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ประมาณ 

3,800 ราย 

 7. ตลาดประชารฐัของดีวถิชีมุชน ธ.ก.ส. ด าเนินการโดย ธ.ก.ส.  

 แนวคิด : เพิม่พื้นทีท่างการตลาดบรเิวณหนา้ธนาคาร สรา้งมาตรฐานสนิคา้ 

เปิดพื้ นที่คา้ขายสินคา้ บริเวณสถานีน ้ามนั ปตท. และบางจาก การท า 

Matching product กบั ธ.ก.ส. สาขาอื่น  

 พื้นทีด่  าเนินการ : ด าเนินการบรเิวณหนา้ ธ.ก.ส. จ านวน 146 แห่ง 

และบริเวณหนา้อาคาร ธ.ก.ส. ส านกังานใหญ่ 1 แห่ง รวมผูป้ระกอบการ

ท ัง้หมด  1,128 ราย  

 กลุม่เป้าหมาย :  กลุม่เกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย และลูกคา้ของ             

ธ.ก.ส. เพิม่ขึ้นจากเดมิประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 147 แห่ง กลุ่ม

ผูป้ระกอบการรายใหม่ประมาณ 1,470 ราย  

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                                  วนัที ่17 ตลุาคม 2560  15 

 8. ตลาดประชารฐัตอ้งชม  ด าเนินการโดย พณ.  

แนวคิด : ส่งเสรมิการตลาด การประชาสมัพนัธใ์นตลาดชมุชนที่ม ี

ความพรอ้มมอีตัลกัษณ์ของทอ้งถิ่น  การท่องเที่ยวชุมชน กระตุน้การคา้ขาย  

ด าเนินการในปี 2559-2560 จ านวน 154 แห่ง และในปี 2561 คาดว่าจะ

เพิม่เตมิ 77 แห่ง (77 จงัหวดั)  

 พื้นทีด่  าเนินการ : ตลาดน า้ / ตลาดในแหลง่ท่องเทีย่ว จงัหวดัละ 1  

แห่ง (77 แห่ง)  

 กลุม่เป้าหมาย : กลุม่เกษตรกร กลุม่ผูค้า้กบันกัท่องเทีย่ว กลุม่ 

รา้นอาหาร กลุ่มผูป้ระกอบการในชุมชน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 ราย

ต่อแห่ง รวมตลาด 154 แห่ง กลุม่ผูป้ระกอบการรายใหมป่ระมาณ 3,080 ราย 

  

การด าเนินงานเพือ่ขบัเคลือ่นโครงการฯ 1. รฐับาลด าเนินการเพิม่ภาพลกัษณใ์หมใ่หก้บัตลาดทีม่อียู่ใน                 

ความดูแลของส่ วนราชการต่าง  ๆ   (Rebranding) รวมท ั้งจ ัดท าตรา   

สญัลกัษณ์โครงการและจดัท าความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส่วนราชการ              

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2. หน่วยงานราชการส่วนกลางทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการจดัท าสือ่ 

ประชาสมัพนัธผ์่านโทรทศัน ์วทิยุและสือ่ต่าง ๆ เพือ่สรา้งกระแสการรบัรูใ้หก้บั

ผูข้ายและผูซ้ื้อ รวมท ัง้จดัท า Website/Application ขอ้มลูตลาด ท ัว่ประเทศ 

3. จงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการตดิประกาศใหก้บั 

เกษตรกรและผูป้ระกอบการมาลงทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ 

ประชาสมัพนัธต์ลาดในพื้นที่ใหป้ระชาชนทราบ  รวมถึงประชาสมัพนัธก์าร

บรหิารจดัการตลาดทีม่คีวามโดดเด่น น่าสนใจ   

 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 1. ผูท้ีล่งทะเบยีนทกุกลุม่ที่เป็นผูป้ระกอบการรายใหม ่มพีื้นที่ท  า 

การคา้ขายเพิม่ขึ้น จ านวน 102,844 ราย  

2. มกีารสรา้งภาพลกัษณทางการตลาดใหมแ่ละตลาดมกีารขยาย 

พื้นที่คา้ขายและวนัท าการ โดยเพิ่มสถานที่จ  าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั          

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 6,447 แห่ง 
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ต่างประเทศ 

 

12. เรื่อง การสง่กองก าลงัทหารช่างเขา้ร่วมในภารกจิ United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบการส่งเจา้หนา้ที่ทหารไทย จ านวน 1 กองรอ้ยทหารช่างก่อสรา้ง (ทางระดบั) เขา้ร่วมภารกิจ 

United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)และการส่งเจา้หนา้ที่ทหาร ต ารวจ และบุคลากรในดา้นอื่น ๆ 

เพิ่มเติมในอนาคต เมือ่มคี าขอของสหประชาชาติในเรื่องเดยีวกนัน้ี รวมถงึการจดัก าลงัพลเพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลงการจดั

ก าลงัที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิภารกิจ การสบัเปลีย่นก าลงัตามวงรอบจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจหรือตลอดหว้งที่สหประชาชาติ

ยงัคงรอ้งขอการสนบัสนุนจากไทยในภารกจิเดียวกนั 

  2. เหน็ชอบใหเ้จา้หนา้ที่ที่เขา้ร่วมภารกิจดงักล่าวไดร้บัสทิธิในการนบัเวลาราชการเป็นทวคูีณ ตามมาตรา 

24 แห่งพระราชบญัญตัิบ  าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 รวมถงึสทิธิในการพจิารณาบ าเหน็จพเิศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน

ตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการพจิารณาบ าเหน็จพเิศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 ตลอดช่วงปฏิบตัิภารกิจ

และใหก้ารปฏบิตัิหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีด่งักลา่วถอืเป็นการปฏบิตัิราชการพเิศษตามทีก่ระทรวงกลาโหม (กห.) ก าหนด ท ัง้น้ี ให ้

ครอบคลุมถงึเจา้หนา้ที่ของ กห. ที่เขา้ไปยงัพื้นที่ปฏบิตัิการเพื่อการส่งก าลงับ  ารุง การตรวจเยี่ยมหรือปฏบิตัิงาน หรือหนา้ที่

อื่นใดตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย โดยใหเ้ริ่มนบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที่เริ่มการเคลือ่นยา้ยออกจากที่ต ัง้ปกติ หรือประเทศ

ไทยเพื่อไปปฏิบตัิภารกิจในสาธารณรฐัเซาทซู์ดาน จนกระท ัง่ถึงวนัที่เสร็จสิ้นภารกิจและเคลื่อนยา้ยกลบัสู่ที่ต ัง้ปกติหรือ

ประเทศไทย 

  3. เหน็ชอบหลกัการสนบัสนุนเงนิทดรองราชการเพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินการใหก้บัการเขา้ร่วม

ภารกจิ UNMISS ในวงเงนิ 450 ลา้นบาท โดยให ้กห. ท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั (กค.) ในการเบกิจ่ายงบประมาณ

ต่อไป 

  4. เหน็ชอบการจดัท าบนัทกึความเขา้ใจและความตกลงอื่น ๆ ระหว่างรฐับาลไทยและสหประชาชาติ โดย

มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

   4.1 ให ้กห.จดัท าบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลไทยและสหประชาชาติว่าดว้ยการสนบัสนุน

ทรพัยากรในภารกิจรกัษาสนัติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรฐัเซาทซู์ดาน โดยหากจ าเป็นตอ้งปรบั  แกไ้ขบนัทกึความ

เขา้ใจดงักล่าว ในประเด็นที่มใิช่สาระส าคญัหรือขดัต่อผลประโยชนข์องไทย ให ้กห. ด าเนินการไดเ้อง แลว้จึงรายงานให ้

คณะรฐัมนตรทีราบ 

   4.2 หากมีความจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าขอ้ตกลงเสริม (Supplementary Arrangements) 

ประกอบบนัทึกความเขา้ใจในประเด็นที่มิใช่สาระส าคญัหรือขดัต่อผลประโยชน์ของไทย และเป็นการด าเนินการภายใต ้

ขอ้ก าหนดในบนัทกึความเขา้ใจ ให ้กห. ด าเนินการไดเ้อง แลว้จงึรายงานใหค้ณะรฐัมนตรทีราบ 

   4.3 ใหเ้อกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรค์ หรือ

ผูแ้ทน เป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจฯ 

   4.4 ให ้กต. จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ใหแ้ก่ผูล้งนามตามขอ้ 4.3 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กต. รายงานว่า 

  กองรอ้ยทหารช่างก่อสรา้ง (ทางระดบั) ที่จะส่งไปเขา้ร่วมในภารกิจ UNMISS มจี านวน 1 กองรอ้ย มี

ก าลงัพลประมาณ 268 นาย โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนก าลงัพลภายหลงัจากการหา รือกบัสหประชาชาติใน



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                                  วนัที ่17 ตลุาคม 2560  17 

รายละเอยีดเลก็นอ้ย กองก าลงัทหารช่างน้ีจะมภีารกจิหลกัอยู่ในกรุงจูบา สาธารณรฐัเซาทซู์ดาน ซึง่มคีวามปลอดภยัสูงและมี

กองก าลงัของรวนัดาคุม้กนัอยู่ดว้ย 

  การด าเนินการหลงัจากคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ ไดแ้ก่ การจดัท าบนัทกึความเขา้ใจและความตกลง

อื่น ๆ กบัสหประชาชาติ การส ารวจพื้นที่การตรวจและเตรียมการฝึกกองก าลงั และการส่งกองก าลงัล่วงหนา้ลงพื้นที่ภายใน

เดอืนธนัวาคม 2560 ส่วนกองก าลงัในส่วนทีเ่หลอืจะส่งพื้นทีภ่ายในเดอืนมกราคม 2561 

  ส าหรบัค่าใชจ่้าย สหประชาชาติเป็นผูส้นับสนุนงบประมาณส าหรบัการส่งกองก าลงัเขา้ร่วมภารกิจ 

UNMISS โดยร ัฐบาลไทยจะตอ้งส ารองค่าใช จ่้ ายไปก่อนและสหประชาชาติจะเบิก จ่ายงบประมาณช า ระคืน 

(reimbursement) ใหป้ระมาณ 307 ลา้นบาทต่อวงรอบ 1 ปี ซึง่กองบญัชาการกองทพัไทยพจิารณาแลว้ เหน็ควรขออนุมตัิ

เงินทดรองราชการในวงเงิน 450 ลา้นบาท เพื่อเป็นงบประมาณส าหรบัหมุนเวียนใหก้ารส่งบ ารุง และสบัเปลี่ยนก าลงั

เป็นไปโดยเรียบรอ้ยในกรณีที่สหประชาชาติเบกิจ่ายงบประมาณใหก้บัรฐับาลไทยล่าชา้ รวมท ัง้ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ไม่เขา้ข่าย

ไดร้บังบประมาณคืนจากสหประชาชาติใหค้รอบคลุมระยะเวลา 1 ปีครึ่ง 

 

13. เรื่อง ร่างบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการผ่านแดนสนิคา้ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจกัรไทย และกรมศุลกากร

และสรรพสามิตแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการผ่านแดนสนิคา้ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจกัรไทย 

และกรมศุลกากรและสรรพสามติแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา 

  2. อนุมตัิใหอ้ธิบดีกรมศุลกากรเป็นผูล้งนามในร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ และอนุมตัิใหก้ระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ในการลงนามร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ดงักลา่ว 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กค. รายงานว่า 

  1. ร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ ก าหนดใหภ้าคีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง

สนิคา้ผ่านแดน โดยไม่ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในข ัน้ตอนการผ่านแดน ซึ่งสนิค า้ที่ด  าเนินพธิีการศุลกากรส าหรบัผ่านแดนจะไม่

ตอ้งช าระค่าอากร หากปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบยีบของประเทศที่มีการผ่านแดน นอกจากค่าธรรมเนียมหรือภาระที่

เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่ง หรอืบรกิารอื่น ๆ  

  2. สนิคา้ผ่านแดนจะตอ้งขนส่งผ่านที่ท  าการพรมแดนที่ก  าหนดไวเ้ป็นคู่กนั ตามรายการในภาคผนวกของ

บนัทกึความเขา้ใจฯ ดงัน้ี 

 

ล าดบั ประเทศกมัพชูา ประเทศไทย 

1 จามเยยีม (จงัหวดัเกาะกง) 

 

บา้นหาดเลก็ (จงัหวดัตราด) 

 2 ปอยเปต (จงัหวดับนัทายมชียั) บา้นคลองลกึ (จงัหวดัสระแกว้) 

3 ตวง (จงัหวดัพระตะบอง) บา้นแหลม (จงัหวดัจนัทบรุ)ี 

4 ปรม (จงัหวดัไพลนิ) บา้นผกักาด (จงัหวดัจนัทบรุ)ี 

5 จวม (จงัหวดัอดุรมชียั) ช่องสะง  า (จงัหวดัศรสีะเกษ) 

6 โอรเ์สมด็ (จงัหวดัอดุรมชียั) ช่องจอม (จงัหวดัสุรนิทร)์ 

     การเปลีย่นแปลงแกไ้ขภาคผนวกตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบร่วมกนั และเสน้ทางภายในประเทศส าหรบัการผ่านแดนของ

สนิคา้จะตอ้งก าหนดโดยภาคีแต่ละฝ่าย 
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14. เรื่อง การประชมุสภารฐัมนตรสีมาคมแห่งมหาสมทุรอนิเดีย คร ัง้ที่ 17 ณ เมืองเดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใต ้

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบในหลกัการต่อร่างแถลงการณเ์ดอรบ์นั (Durban Communiqué) และหากมคีวามจ าเป็นตอ้ง

ปรบัปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดงักล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้ง

เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีคร ัง้ 

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายเป็นหวัหนา้คณะ

ผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมการประชุมสภารฐัมนตรีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Rim Association-IORA) คร ัง้ที่ 17 

และร่วมรบัรองแถลงการณเ์ดอรบ์นัในที่ประชมุ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กต. รายงานว่า 

  1. รฐับาลแอฟรกิาใตใ้นฐานะประธาน IORA ซึง่รบัช่วงต่อมาจากอนิโดนีเซยีจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม

สภารฐัมนตรี IORA คร ัง้ที่ 17 และการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งระหว่างวนัที่ 14-18 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเดอรบ์นั 

ประเทศแอฟริกาใต ้โดยที่ประชุมจะรบัรองแถลงการณ์เดอรบ์นั (Durban Communiqué) ซึ่งเป็นเอกสารผลลพัธก์าร

ประชุม รวมท ัง้จะมกีารส่งมอบวาระการเป็นประธาน IORA จากอินโดนีเซยีใหแ้ก่แอฟริกาใต ้(วาระการเป็นประธาน ค.ศ. 

2017-2019) และร่วมขอบคุณอนิโดนีเซยี อดตีประธานในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุผูน้ าเพือ่เฉลมิฉลองการครบรอบ 20 

ปีการก่อตัง้ IORA เมือ่เดือนมนีาคม 2560 ท ัง้น้ี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไดม้อบหมายใหร้ฐัมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงการต่างประเทศเป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมการประชมุดงักลา่ว 

  2. ร่างแถลงการณฯ์ เป็นการแสดงเจตนารมณร่์วมกนัของสมาชกิ มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

   2.1 การส่งเสริมความร่วมมือในระดบัภูมิภาคและการรวมตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ

ส่งเสรมิและสนบัสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

   2.2 ยนืยนัความมุ่งม ัน่ต่อความเสมอภาคทางเพศและการสรา้งเสริมสตรีในดา้นเศรษฐกิจ ซึ่ง

เป็นประเดน็คาบเกี่ยว (cross-cutting issue) ของ IORA 

   2.3 ส่งเสริมการจดัตัง้คณะท างานดา้นเศรษฐกิจภาคทะเล เพื่อน าไปสู่การสรา้งเสริมเศรษฐกิจ

ภาคทะเลใหเ้ป็นแหลง่สรา้งการเติบโต การพฒันา นวตักรรมและการสรา้งงานร่วมกนั 

   2.4 ตระหนกัถงึการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม IORA ภายใตก้องทุนพิเศษ และเรียกรอ้งใหส้มาชิก

ทุกประเทศและประเทศคู่เจรจาใหเ้งนิสนบัสนุนกองทุนพเิศษพรอ้มท ัง้สนบัสนุนใหป้ระเทศสมาชิกใชก้องทุนพเิศษเพื่อการ

ด าเนินการโครงการในสาขาที ่IORA ใหค้วามส าคญัซึง่จะน าไปสู่การพฒันาทีม่ปีระชาชนเป็นศูนยก์ลางของภูมภิาค 

   2.5 สนบัสนุนการปรบัความสมัพนัธก์บัประเทศคู่เจรจาใหม่ และสนบัสนุนใหป้ระเทศคู่เจรจา

ขยายและเพิ่มพูนความสมัพนัธก์บัประเทศสมาชิก IORA เพื่อการพฒันาและผลประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนส่งเสริมให ้

ประเทศสมาชกิมปีฏสิมัพนัธก์บัองคก์ารสหประชาชาตแิละหน่วยงานพเิศษของสหประชาชาติมากยิง่ขึ้น 
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15. เรื่อง ขอความเหน็ชอบหลกัเกณฑ ์รูปแบบ วธีิการ และเงือ่นไขในการด าเนินการจดัการศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาที่

มีศกัยภาพสูงจากต่างประเทศ 

                   คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบหลกัเกณฑ ์รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการด าเนินการจดัการศึกษาของ

สถาบนัอดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 

                   สาระส าคญัของเรื่อง 

                   ศธ. รายงานว่า ศธ. โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพอต. 

ไดจ้ดัท าหลกัเกณฑ ์รูปแบบ วธิีการ และเงือ่นไขในการด าเนินการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาที่มศีกัยภาพสูงจาก

ต่างประเทศตามค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาตดิงักลา่ว โดยมสีาระส าคญั ดงัน้ี 

                   1. สถาบนัอุดมศึกษาที่มศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศที่เขา้มาด าเนินการจดัการศึกษาในประเทศไทยตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองในสาขาวิชาจากการจดัอนัดบัของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education 

(THE) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ คพอต. เห็นชอบ และตอ้งจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์และมี

ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการจดัการศึกษา โดยสถาบนัอุดมศึกษาที่มี

ศกัยภาพสูงจากต่างประเทศ เรื่อง การก าหนดศาสตรว์ทิยาการและสาขาวชิาที่เป็นประโยชนแ์ละมคีวามส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศทีส่ถาบนัอดุมศึกษาที่มศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถจดัการศึกษาในประเทศไทย 

                   2. สถาบนัอดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ในประเทศไทยในหลกัสูตร/สาขาวชิาใด ตอ้งด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ หลกัสูตร รายวชิา และคณาจารย์

ตามกระบวนการและคุณภาพเดียวกบัที่จดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร สาขาวิชานั้น ในวิทยาเขตหลกั  (Main 

Campus) ของสถาบนัอดุมศึกษานัน้ 

                   3. สถาบนัอุดมศึกษาที่มศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศที่ประสงคจ์ะเขา้มาจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา

ในประเทศไทย ตอ้งยื่นแบบฟอรม์ค าขอจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษาที่มศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศพรอ้มหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง 

ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษาที่มศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามแบบฟอรม์ที่ส  านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนด 

                   4. สถาบนัอดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศตอ้งจดัการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยไม่สามารถเปิดวิทยาเขตเพื่อจดัการศึกษานอกพื้นที่ได ้

เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก คพอต. ซึง่การจดัการศึกษาดงักลา่วตอ้งเป็นการด าเนินการร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั

และเป็นการด าเนินการเพือ่ประโยชนใ์นการส่งเสริม สนบัสนุน หรอืพฒันาการจดัการศึกษาภายในเขตพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก รวมถงึตอ้งจดัใหม้บีริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนต่์อการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา และใช ้

ประโยชนไ์ดอ้ย่างเสมอภาคเช่นเดยีวกบันกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในวทิยาเขตหลกั (Main Campus) 

 

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่าง

ปฏญิญาร่วมของรฐัมนตรกีลาโหมอาเซียน  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีน จ านวน 10 ฉบบั และ

ร่างปฏญิญาร่วมของรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียนดา้นความร่วมมอืเพื่อรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงและการมสี่วนร่วมกบัโลก 

จ านวน 1 ฉบบั  

   2. มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ) และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

หรอืผูแ้ทนเป็นผูร้บัรองร่างเอกสารแนวความคิดฯ และลงนามในร่างปฏญิญาร่วมฯ  
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  ทัง้น้ี ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นจะตอ้งปรบัปรุงถอ้ยค าหรือสาระส าคญัของร่างเอกสารแนวความคิดฯ และ

ร่างปฏิญญาร่วมฯ ที่คณะรฐัมนตรีไดเ้คยอนุมตัิหรือเห็นชอบไปแลว้ หากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวไม่ขดักบัหลกัการที่

คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิหรือใหค้วามเหน็ชอบ ใหส้ามารถด าเนินการไดโ้ดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงัพรอ้มท ัง้

ชี้แจงเหตผุลและประโยชนท์ี่ไทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักลา่วดว้ย  

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  ร่างเอกสารแนวความคดิฯ จ านวน 10 ฉบบั ไดแ้ก่  

   1. เอกสารความร่วมมอืในกรอบการประชุมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียน แผนปฏบิตัิงาน 3 ปี พ.ศ. 2560 -

2562 [ADMM Three-Year Work Program (2017-2019)]  

   2. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยความคิดริเริ่มของแผนงานทีม่ใีนกรอบการประชุม ADMM และในกรอบ

การประชมุ ADMM-Plus (Concept Paper on ADMM and ADMM-Plus Initiatives)  

   3. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยการปฏิบตัิส  าหรบัการปฏิสมัพนัธท์างทะเล (Concept Paper on the 

Guidelines for Maritime Interaction)  

  4. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยหลกัการส าหรบัการแลกเปลีย่นการศึกษาและการฝึกในกรอบการประชุม 

ADMM (Principles for ADMM-wide Education and Training Exchanges)  

  5. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยการปรบัปรุงคณะท างานผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่าง ๆ ในกรอบการประชุม

รฐัมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรฐัมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [Concept Paper on 

Streamlining ADMM-Plus Experts’ Working Groups (EWGs)]  

  6. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยการจดัการประชุม ADMM-Plus เป็นประจ าทุกปี (Concept Paper on 

the Annualisation of the ADMM-Plus)  

   7. แนวทางการตอบสนองต่อค าขอจากประเทศคู่เจรจาส าหรบัการจดัการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซียน

กบัรฐัมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาเป็นรายประเทศอย่างไม่เป็นทางการ (Guidelines Regarding the Conduct of 

ADMM’s Informal Engagements or Meetings with Plus Countries)  

  8. พิธีสารที่ 2 ของเอกสารแนวความคิดดา้นพิธีการของการประชุม ADMM และ ADMM-Plus (2nd 

Protocol to the Concept Papers on the Establishment of ADMM and ADMM-Plus)  

  9. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยการเสริมสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างการประชุม ADMM และเครือข่าย

สถาบนัความม ัน่คงและการป้องกนัประเทศอาเซยีน [Concept Paper on Enhancing the Linkages between ADMM 

and the Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI)]  

  10. เอกสารแนวความคิดว่าดว้ยแนวทางปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานทหารบินเผชิญหนา้กนั 

(Concept Paper : Guidelines on Air Encounters between Military Aircraft)  

  ร่างปฏญิญาร่วมของรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียนดา้นความร่วมมือเพือ่รบัมือกบัความเปลี่ยนแปลงและการ

มีส่วนร่วมกบัโลก (Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Partnering for Change, Engaging 

the World) ไดเ้นน้ย า้ในเรื่องส าคญัต่าง ๆ เช่น  

  1. สนธสิญัญามติรภาพและความร่วมมอืในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

   2. ความรบัผดิชอบของทกุส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในปฏญิญาว่าดว้ยแนวปฏบิตัขิองภาคีในทะเลจีนใต ้  

  3. ความร่วมมอืดา้นโลจิสติกสแ์ละเพิ่มประสทิธิภาพในปฏิบตัิการความร่วมมอืพหุภาคีดา้นการใหค้วาม

ช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตั ิการปฏบิตัิการรกัษาสนัติภาพ และการต่อตา้นการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

ภายใตก้รอบการสนบัสนุนการส่งก าลงับ  ารุงร่วมในกรอบอาเซยีน  
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  4. การสนบัสนุนการสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรของหน่วยงานดา้นความม ัน่คงประเทศสมาชิก

อาเซยีน ผ่านทางโครงการปฏสิมัพนัธท์างทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีน  

  5. การแลกเปลีย่นการฝึกและศึกษาระหว่างหน่วยงานดา้นความม ัน่คงและการทหาร เพื่อเป็นการพฒันา

ขดีความสามารถของบุคลากรและสมรรถนะโดยรวมของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการเผชิญหนา้กบัความ  ทา้ทายดา้น

ความม ัน่คงต่าง ๆ  

 

 

แต่งตัง้ 

 

17. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้ นายสุชาติ หาญชนะชยักูล 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวิศวกรรมชลประทาน (ดา้นบ ารุงรกัษา) (วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ใหด้ ารงต าแหน่ง 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวศิวกรรมชลประทาน (ดา้นบ ารุงรกัษา) (วศิวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ต ัง้แต่วนัที่ 15 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่  วนัที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป  

 

18. เรื่อง แต่งต ัง้รองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่รองนายกรฐัมนตรี (พลเรือเอก ณรงค ์พพิฒันาศยั) ประธานกรรมการ

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอแต่งตัง้รองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการ สสส. รวม 9 คน ดงัน้ี  

   1. นายวรีะพนัธ ์สุพรรณไชยมาตย ์รองประธานกรรมการคนทีส่อง  

   2. นายค านวณ อึ้งชูศกัด์ิ กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ  

  3. นายพทิยา จนิาวฒัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิดา้นการพฒันาชมุชน  

  4. นายวเิชษฐ ์พชิยัรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ดา้นการสือ่สารมวลชน  

  5. นางทชิา ณ นคร กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ดา้นการศึกษา  

  6. รองศาสตราจารยป์ญัญา ไข่มกุ กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ดา้นการกฬีา 

  7. นางจริพร วทิยศกัด์ิพนัธุ ์กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ดา้นศิลปวฒันธรรม  

   8. นายไพโรจน์ แกว้มณี กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิดา้นกฎหมาย      

   9. นายสมัพนัธ ์ศิลปนาฎ กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภาคเอกชน ดา้นการบรหิาร  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่17 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

19. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบตามที่ส  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตัง้ นางหิรญัญา สุจนิัย เป็น

กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีโดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งต ัง้และมอบหมายใหเ้ป็นผูช่้วยรฐัมนตรี

ประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี 

……………………………………………. 


