กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว
ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม
มาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. …. ตามที่สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สตช.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สตช. เสนอว่า
1. ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสาร
ที่มาขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) พบว่า ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและขอรับการตรวจ
ลงตรามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทาให้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศ
3. ปัจจุบันคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็น
เวลาไม่เกินสิบห้าวันซึ่งขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival)
ต้องชาระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เป็นจานวนเงิน 2,000 บาท
4. การเก็บค่าธรรมเนีย มการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้า มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จานวนเงิน 2,000 บาท
แม้ว่าจะเป็นรายได้ แต่เมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มลดลง ก็จะส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บ ลดลง
ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากมีจานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายทางการ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้น โดยจากการคาดการณ์หากมีการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราดังกล่ าว จะมีนั กท่องเที่ย วเข้า มาเพิ่ มขึ้น ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 30 ซึ่งจะทาให้ มีรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ที่สูญเสียจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงเห็น
ควรดาเนินการนามาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณียื่นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) โดยจากให้มีการเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 30
(พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ คนเข้า เมื อ ง พ.ศ. 2522 เป็นให้ ยกเลิ ก การก าหนดอั ต รา
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ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และในการยกเลิกการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ ควร
มีการกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเข้าฤดูกาลท่องเที่ ยวเทศกาลปีใหม่ไทย
โดยกาหนดเป็นเวลา 60 วัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็นการให้ยกเลิกการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 สาหรับคนต่างด้าวผู้มี
สัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ในกรณียื่นขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามที่กาหนดในข้อ 1 (1) (ข) แห่งกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ฉบับที่
30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
เศรษฐกิจ- สังคม
1. เรื่อง การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสาหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
(EU) ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ
ข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และ กษ. ได้ร่วมกันดาเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2560/61 โดย พณ. ได้จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปให้กับโครงการ
จานวน 2,000 ตัน (ร้อยละ 10 ของปริมาณโควตาทั้งหมด) สาหรับเป็นแรงจูงใจ (Incentive) ให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกรมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผู้ประกอบการค้าข้าว จานวน 28 ราย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) และรับ
ซื้อข้าวจากเกษตรกร ดังนี้
จานวน
เกษตรกร
ปริมาณข้าวเปลือก
ประเภทข้าว
(กลุ่ม)
(ตัน)
ข้าวอินทรย์
60
1,716.32
ข้าว GAP
14
4,975.15
รวม
74
6,691.47
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ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการค้าข้าว จานวน 9 ราย ได้รับการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
ปริมาณ 2,000 ตัน โดยส่งออกข้าวปริมาณ 1,962.36 ตัน (ร้อยละ 98) คงเหลือ 37.64 ตัน ซึ่งปริมาณคงเหลือ
จะนาไปรวมเป็นโควตากองกลางสาหรับการจัดสรรต่อไป
2. การพิจารณาการขยายปริมาณการจัดสรรโควตา
กษ. ได้แบ่งชนิดของข้าวในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ออกเป็น 3 ชนิด ซึ่งจะ
มีปริมาณมากขึ้นเป็นลาดับ ดังนี้
หน่วย : ตันข้าวเปลือก
ชนิดข้าว
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
รวม
1. ข้าวที่ผ่านการเตรียม
56,000 85,000 80,000
221,000
ความพร้อม (T1)
2. ข้าวที่ผ่านระยะ
4,000 65,000 95,000 90,000
254,000
ปรับเปลี่ยนแล้ว (T2)
3. ข้าวที่ได้การรับรอง
4,000 73,000 175,000 270,000 522,000
มาตรฐานอินทรีย์ (T3)
รวม
60,000 154,000 248,000 265,000 270,000 997,000
จากตารางจะเห็นว่าข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2561 – 2564 จะมีปริมาณรวมสูงถึง 997,000 ตัน
ข้าวเปลือก ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณข้าวอินทรีย์มีตลาดรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น กษ. จึงได้ขอขยายปริมาณ
การจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร จากเดิมร้อยละ 10 (2,000 ตัน) ของ
ปริมาณโควตาทั้งหมด เป็นร้อยละ 25 (5,000 ตัน) ของปริมาณโควตาทั้งหมด ภายในปี 2564 เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในโควตาร้อยละ 10 แรก
สามารถส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ ตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป ส่วนผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่
อยู่ในโควตาที่เกินร้อยละ 10 จะต้องใช้โควตาเพื่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน Organic
Thailand หรือได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของประเทศปลายทางเท่านั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติรับทราบผลการดาเนินงาน
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร และเป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิ ต ข้าว
อิน ทรี ย์ ปี 2560/61 และเห็ น ชอบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาดังกล่ าว รวมทั้งมอบหมายให้ พณ.
ร่วมกับ กษ. พิจารณาสัดส่วนโควตาที่เหมาะสมตามการประเมินผลผลิตข้าวในโครงการของ กษ. และสถิติการ
ส่งออกข้าวที่ พณ. ประมวลได้เป็นรายปีต่อไป
…………………………………
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของผูทําการแทนผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวม 3 ฉบับ (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขในการคํ า นวณกํ า ไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได ป โ ตรเลี ย ม ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงิน ไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560)
รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 และรางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน
พ.ศ. …. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคา
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ
รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา
อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกัวทุง และ
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แกไขเพิ่มเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ
ตามกฎหมายวาดวยการประมง
รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1)
ประเภท นักทองเที่ยวชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว พ.ศ. ….
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เศรษฐกิจ- สังคม
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชนสําหรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)
การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรปสําหรับให
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP
ครบวงจร
ตางประเทศ
การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแกไขความ
ตกลงใหการสนับสนุนทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุมครองในอาเซียน
ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวของ และรางปฏิญญาชารม เอล เชค
(Sharm El-Sheikh Declaration)
รายงานผลการเจรจาการบินระหวางราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล
ขอความเห็นชอบตอการเสนอใหไทยเปนที่ตั้งศูนยบริการดานธุรการระดับ
ภูมิภาคของสหประชาชาติ (Global Shared Service Center)
ขอความเห็นชอบและลงนามรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล
แหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดย
มติคณะรัฐมนตรี
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.
….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
เปนการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหการดําเนินการมาตรา 77 และมาตรา 258 ค. ดานกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เกิดความชัดเจน อันจะนําไปสูการมีกฎหมายที่มีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน มีการ
ยกเลิกหรือปรั บปรุงกฎหมายที่ห มดความจําเป นหรือไมส อดคลองกั บสภาพการณ หรือที่เปนอุ ปสรรคต อ การ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และประชาชนสามารถเขาถึงตัวบท
กฎหมาย ตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้ง
เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่มิไดอยูในฝายบริหารดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
3. ให กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสังคมรับ ความเห็น ของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. หมวดที่ 1 สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย
ใหจัดตั้งสภาดิจิทัลฯ โดยใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดในพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ โดยใหสภาดิจิทัลฯ มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และ
มีสํานักงานสาขาในจังหวัดอื่นไดและอาจมีรายไดจากคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาบํารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก
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คาตอบแทนและคาบริการที่ไดรับจากการใหบริการแกสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เงินหรือทรัพยสินบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่ไดจากการดําเนินงานของสภาดิจิทัลฯ เงินรายไดอื่น ๆ และดอกผลและผลประโยชนอื่นจากเงิน
หรือทรัพยสินของสภาดิจิทัลฯ
2. หมวดที่ 2 สมาชิก
กําหนดใหสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
2.1 สมาชิกสามัญซึ่งประกอบดวยบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนสามัญ
หรือหางหุนสวนจํากัดซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งประกอบธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทัลตามขอบังคับและสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
2.2 สมาชิกวิสามัญซึ่งประกอบดวยบุคคลธรรมดา ผูประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัล ผูประกอบการที่ใชผลิตภัณฑหรือรับบริการดิจิทัล บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัลและสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดิจิทัล
2.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดิ จิทัล
หรือผูซึ่งทําประโยชนใหแกสภาดิจิทัลฯ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์
3. หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและดําเนินกิจการของสภา
ดิจิทัลฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาดิจิทัลฯ รวมทั้งทําหนาที่เปนผูแทนภาคเอกชน ประสานดานนโยบาย
และการดําเนินการกับรัฐบาลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนศึกษาแนวทางแก ไข
ปญหาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ และให
คํ า ปรึ ก ษาและให คํ า แนะนํ า การประกอบธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ในการนี้ ค ณะกรรมการบริ ห ารเป น
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูอํานวยการ และมีอํานาจหนาที่ออกขอบังคับที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาดิจิทัลฯ
4. หมวดที่ 4 พนักงาน
กําหนดใหสํานักงานสภาดิจิทัลฯ มีผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานักงานโดยตําแหนง ทํา
หนาที่บริหารกํากับดูแลการดําเนินงานประจําของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารและตาม
ขอบังคับ
5. หมวดที่ 5 การดําเนินกิจการของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารของสภาดิ จิ ทั ล ฯ จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป แ สดงผลงาน
คณะกรรมการบริหารในปที่ลวงมา และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญพรอมดวยงบดุล
บัญชีรายได และรายจายประจําป ซึ่งมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองและใหสงสําเนาเอกสารดังกลาวไปยัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรับทราบตอไป
6. หมวดที่ 6 การกํากับดูแลของรัฐ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกํากับดูแลการทํางานของสภา
ดิจิทัลฯ ไดตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ กําหนดและเมื่อปรากฏวาสภาดิจิทัลฯ ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการผิดวัตถุประสงคของสภาดิจิทัลฯ หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนภัยตอระบบ
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เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคณะพนจากตําแหนงในกรณีเชนนี้ กรรมการที่พน
จากตําแหนงไมมีสิทธิเปนกรรมการอีก เวนแตจะพนกําหนดหาปนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสั่ง
7. หมวดที่ 7 บทกําหนดโทษ
ผูฝาฝนบทบัญญัติของสภาดิจิทัลฯ ตองระวางโทษปรับ
8. บทเฉพาะกาล
ใหแปรสภาพสมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทยเปน
สภาดิจิทัลฯ โดยใหคณะกรรมการสมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทยซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน ซึ่งไมไดเปนสมาชิกสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญดานนิเทศศาสตรการสื่อสารดานสังคม ดานกฎหมายดิจิทัล ดานธุรกิจการดูแล ดานสุขภาพ
(Healthcare) ดานเศรษฐศาสตร และดานสงเสริมสิทธิประชาชนอย างทั่วถึง (Inclusiveness) ดานละหนึ่งคน
ตามที่รัฐมนตรีแตงตั้งประกอบเปนคณะกรรมการคณะแรกของสภาดิจิทัลฯ มีอํานาจดําเนินการเพียงเทาที่จําเปน
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินการเรียกประชุมสมาชิกสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรรมการ
ใหมภายใน 365 วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามีความจําเปนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน 60 วัน แตทั้งนี้รวมกันไมเกิน 120 วัน
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของผูทําการแทน
ผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญั ติแกไขเพิ่มเติ มบทบั ญญัติแหงกฎหมายที่
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของผูทําการแทน ผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
…. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต
เกี่ยวกับขอบเขตของรางพระราชบัญญัติดังกลาวที่อาจไมไดแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดอยางครอบคลุมในคราวเดียวกันของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดใหผูทําการแทน ผูรักษาการ
แทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น
ซึ่ งรวมถึ งอํ านาจหน า ที่ ใ นฐานะกรรมการในคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิ จ นั้น โดยแกไขเพิ่ม เติ ม กฎหมายจั ด ตั้ ง
รัฐวิสาหกิจจํานวน 8 ฉบับ ดังนี้
(1) มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
(2) มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550
(3) มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
(4) มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
จัดทําโดย : ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

5

มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
(5) มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511
(6) มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543
(7) มาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
(8) มาตรา 24 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535
4. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
พ.ศ. 2514 รวม 3 ฉบับ (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
เงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได ป โ ตรเลี ย ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได ป โ ตรเลี ย ม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2560) รวม 3 ฉบั บ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการออกกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกลาว ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติภ าษี เงิน ไดปโตรเลีย ม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับได ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 26 (9/2) และมาตรา 65 เอกวี
สติ (7/2) แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เปนการกําหนดเกี่ยวกับการคํานวณรายจายเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมที่จัดสรร
จากสํานักงานใหญและรายจายเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือ
เดียวกัน ดังนี้
1.1 กําหนดใหรายจายที่สาขาในประเทศไทยไดจายไปใหสํานักงานใหญในตางประเทศ
เพื่อเปนคาตอบแทนการใหความชวยเหลือหรือการใหบริการแกกิจการปโตรเลียมในประเทศไทยที่จะนํามาถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธินั้น จะตองเปนกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงวารายจายดังกลาวเปนรายจายที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เชน รายจายเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือหรือใหบริการของสํานักงานใหญนั้น
เกี่ยวกับกิจการของสาขาในประเทศไทย รายจายเกี่ยวกับการคนควาและพัฒนาที่สาขาในประเทศไทยไดรับบริการ
หรือไดนําผลการคนควาและพัฒนามาใชประโยชน
1.2 กําหนดใหรายจายที่ไดจายไปใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันที่
จะนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธินั้น จะตองเปนกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงวารายจายดังกลาวเปน
รายจายที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เชน เปนรายจายที่สามารถพิสูจนไดวาเปนรายจายตามปกติ
และจําเปนในจํานวนไมเกินสมควร
2. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เปน
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การกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีการโอนกิจการปโตรเลียม โดยกําหนดใหบริษัทผูรับโอนถือเอาผลขาดทุนประจําป
คงเหลือของบริ ษัทผูโ อนเพื่ อประโยชน ในการหักลดหยอนตามมาตรา 28 (1) แหงพระราชบัญญัติภาษีเ งิน ได
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 นับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนเปนตนไปได เสมือนหนึ่งวามิไดมีการโอนกิ จ การ
ปโตรเลียม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
3. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 65 ฉัพพีสติ แหงพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
เปนการกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทเปนผูไดรับสัมปทานหรือผูไดรับสัญญาแบงปนผลผลิต สําหรับแปลงสํารวจ
หลายแปลง โดยแปลงสํารวจบางแปลงอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 กอนการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 หรือบางแปลงอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 โดยใหบริษัทดังกลาวคํานวณรายได รายจาย และกําไรสุทธิ สําหรับแปลงสํารวจที่อยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัตินั้น ๆ และแปลงสํารวจที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติภาษีเงิน ไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศง 2560 เสมือนหนึ่งเปนบริษัทแยก
ตางหากจากกัน ถารายไดและรายจายรายการใดไมสามารถแยกกันไดอยางชัดแจง ใหเฉลี่ยรายไดและรายจายตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
5. เรื่อง รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญญั ติ อ นุ ญาโตตุ ล าการ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ของ
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และให ส ง คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหคูพิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถตั้งคนตางดาวเปนอนุญาโตตุลาการ หรือ
ผูรับมอบอํานาจเพื่อทําหนาที่แทนในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได
2. กําหนดใหคนตางดาวตามขอ 1 ที่ทําหนาที่ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการโดยสวน
ราชการหรื อ หน ว ยงานที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ขึ้ น และมี ภ ารกิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในด า นการระงั บ ข อ พิ พ าทโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาของ
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวได
3. กําหนดใหคนตางดาวที่ไดรับหนังสือรับรองตามขอ 2 มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเขามาและอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือรับรองและมีสิทธิทํางานในราชอาณาจักรได
ตามหนาที่ของตน
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6. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
พ.ศ. 2522 และรางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบางฉบับ
ที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และรางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภคบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหปรับรูปแบบการ
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงบางส ว น เป น การปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงทั้ ง ฉบั บ ตามความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522
1.1 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจสามารถระบุวันเริ่มตนและสิ้นสุดของการจัดใหมีการเสี่ยง
โชค การประกวดชิงรางวัล และการใหของแถมหรือใหสิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลา หรือตองทําใหผูบริโภคเขาใจ
กําหนดระยะเวลาได
1.2 กํ า หนดในส ว นของข อ ยกเว น การระบุ วั น เริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ในการโฆษณาทาง
ภาพยนตรและวีดิทัศน โดยขอความโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาเริ่มตนจะใหปรากฏในสวนที่เปนภาพหรือในสวนที่
เปนเสียงอยางหนึ่งอยางใดก็ได แตขอความโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะตองใหปรากฏทั้งในสวนที่เปน
ภาพและสวนที่เปนเสียง
1.3 กํ า หนดในส ว นของข อยกเว น การโฆษณาทางกิจ การโทรคมนาคม ปายโฆษณา
ภาพยนตร และวีดิทัศน ดังนี้
1.3.1 ผูประกอบธุรกิจจะไมระบุมูลคาของของแถมพกหรือรางวัลแตละสิ่ง หรือ
มูลคารวมในแตละประเภทก็ได แตผูประกอบธุรกิจจะตองระบุมูลคารวมของของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว
แทน และ
1.3.2 ผูประกอบธุรกิจไมตองระบุเขตหรือถิ่นที่มีการจัดใหมีการเสี่ยงโชคหรือ
การประกวดชิงรางวัลหรือการใหของแถมหรือใหสิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลา ทั้งนี้ ขอความโฆษณาทางสื่อที่
ไดรับการยกเวนตองมีขอความตัวอักษรหรือขอความภาพ หรือเสียงที่ระบุใหชัดเจนวาใหผูบริโภคสามารถศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากสื่ออื่นใดที่สามารถเขาถึงไดโดยงายหรือหมายเลขโทรศัพท
1.4 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองระบุวัน เดือน ป ที่จะประกาศรายชื่อผูไดรับของแถม
พกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล ขอมูลรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกําหนด ซึ่งตอง
แสดงใหผูบริโภคไดเห็น อาน ฟง ไดอยางครบถวนชัดเจน และไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญ โดยตองมี
ขอความ ตัวอักษร ภาพ หรือเสียงที่ระบุใหชัดเจนวา ผูบริโภคสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ใด
1.5 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจการโฆษณาทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพตองระบุขอความ
เกี่ยวกับการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยการโฆษณาขายหองชุดที่ยังไมไดจดทะเบียน
เปนอาคารชุดตองระบุวายังไมไดรับหรือไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดลอมแหงชาติ สวนหองชุดที่จดทะเบียนเปนอาคารชุดแลวตองระบุเลขที่หนังสือ และวัน เดือน ป ที่ไดรับ
ความเห็นชอบ เปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
1.6 แกไขถอยคํา จากเดิม “วิทยุกระจายเสียง” เปน “กิจการกระจายเสียง” “วิทยุ
โทรทัศน” เปน “กิจการโทรทัศน” และใหรวมถึงสื่อภาพยนตรและวีดิทัศน เพื่อใหการโฆษณาขายหองชุดใน
อาคารชุดครอบคลุมสื่อที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
1.7 กําหนดใหการโฆษณาทางปายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
กรณีการขายหองชุดในอาคารชุดที่ยังไมไดจดทะเบียนเปนอาคารชุด ใหตัดขอความเกี่ยวกับ “จํานวนเนื้อที่ของ
ที่ดินของโครงการ และแผนผังแสดงเขตที่ดิน” ออก สวนการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนเปน
อาคารชุดแลว ใหตัดขอความเกี่ยวกับ “แผนผังแสดงเขตที่ดิน” ออก
1.8 กําหนดใหการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือ
สื่อโฆษณาอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหครอบคลุมถึงการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดที่ยังไมไดจดทะเบียน
และการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนเปนอาคารชุดแลว และการโฆษณาขายที่ดินโดยการแบงขาย
เปนแปลงยอยไมวาจะเปนการขายเฉพาะที่ดินหรือขายที่ดินพรอมอาคาร
2. รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบาง
ฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. .... เปนการยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอลและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ในโรงภาพยนตรและทางปายโฆษณา พ.ศ. 2547 เพื่อใหมีกฎหมาย
เทาที่จําเปนและไมเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ
7. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. …. และรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคา
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. …. และรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ ตามที่สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลว
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงและรางประกาศ
1. ร า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2542) และที่แกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยที่ทํากับสถาบันการเงินในสวนที่เปน
ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ดิ จิ ทั ล และธุ ร กรรมที่ เ ป น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมประเภทโอนเป น ที่
สาธารณประโยชน รวมทั้งธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เปนธุรกรรมที่ไมอยูในขายที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน
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2. รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอง
จัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. …. เปนการแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. 2559 ดังนี้ (1) กําหนดนิยามคําวา “ลูกคา” “บุคคลที่มีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย” “ความสัมพันธทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเปนครั้งคราว” (2) กําหนดวงเงินที่ตองจัดใหลูกคา
แสดงตน และ (3) กําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองมีมาตรการและควบคุมดูแล
เพื่อมิใหมีการปฏิบัติอันเปนอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ
3. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและ
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เปนการแกไขปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของ
ลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยกําหนดประเภทขอมูล
และหลักฐานที่ลูกคาตองแสดงตนกับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ เพื่อกําหนดมาตรการใหสามารถพิสูจน
ทราบตัวตนของลูกคา และกําหนดประเภทขอมูลแสดงตนอิเล็กทรอนิกสที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ
ไดรับ
จากลูกคา
8. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมือง
พังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจ ารณา แลวดําเนินการตอไปได โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมรับความเห็น ของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสั ง คม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางประกาศฯ
1. ปรับปรุงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีความชัดเจนในการบังคับใช ดังนี้
(1) ปรับใชขอบเขตปาสงวนแหงชาติในเขตอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตามประกาศของกรมปาไม ในการอางอิง
ขอบเขตบริเวณที่ 2 เพื่อใหถูกตอง (2) ยกเวนเกาะขนาดใหญออกจากบริเวณที่ 5 (สีชมพู) เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดในแผนที่ทายประกาศฯ
2. ปรับปรุงมาตรการที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน หรือไมเอื้อตอการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน หรือนโยบายภาครัฐตาง ๆ ดังนี้ (1) ยกเวนให
สามารถใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน เพื่อการทําประมงพื้นบานและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการดําเนิน
โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่สอดคลองกับนโยบายสงเสริมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัย (2) ยกเวนใหสรางสุสาน
แหงใหมในพื้นที่เกาะยาว ในระยะหางจากแนวชายฝงทะเล ไมนอยกวา 400 เมตร ได
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
จัดทําโดย : ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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3. เพิ่มอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด เพื่อใหความเห็นและอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรม แลวแตกรณี
9. เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวย
การประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม
กฎหมายวาดวยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิให
คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มายื่นคําขอรับหนังสือคน
ประจําเรือ เพื่ออยูในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ..
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลว
ดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) เปนหนวยงานหลักและใหกระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล
22 จังหวัด และศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ใหการสนับสนุนการเปดศูนยเพื่ อจด
ทะเบียนและออกหนังสือคนประจําเรือ สําหรับแรงงานตางดาวเพื่อทํางานในเรือประมง
3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
(Non - Immigrant) รหัส L- A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตาง
ดาวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนตางดาวที่ไดรับ
หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวย
การประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขเพิ่มเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคน
ประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง พ.ศ. 2560 ดังนี้
1.1 แกไขบทนิยาม “คนตางดาว” โดยเพิ่มคนตางด าวสัญชาติเวี ยดนามจากเดิม ที่ มี
เฉพาะสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
1.2 แกไขบทนิ ย าม “ศูนย” ใหหมายความถึ ง ที่ทําการสํ านั กงานประมงจังหวั ด 22
จังหวัดชายทะเล หรือสถานที่อื่นที่อธิดีประกาศกําหนด จากเดิมที่ใหหมายถึงศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกตาม
กฎหมายวาดวยการประมง กรมประมง และที่ทําการสํานักงานประมงอําเภอดวย
1.3 ใหอธิบดีกรมประมงมีอํานาจออกประกาศกําหนดระยะเวลาและสถานที่ใหคนตาง
ดาวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ และยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตอกรมประมงได เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
2. รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชา ที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มายื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพื่ออยูใน
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
จัดทําโดย : ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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ราชอาณาจักรและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. .... เปนการ
กํ า หนดให ค นต า งด า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมาที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 18 ป ขึ้ น ไป ที่ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(Passport) เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไมหมดอายุ และเขามาอยูใน
ราชอาณาจักรกอนหรือในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศนี้ และประสงคจะอยูในราชอาณาจักรเพื่อทํางาน
กับนายจางในกิจการประมงทะเล ใหมาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจําเรือ ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 และสามารถอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวจนกวาหนังสือคนประจําเรือ
หมดอายุ มีกําหนด 1 ป
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักทองเที่ยวชนิด
ใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนีย มตาม
มาตรา 12 (1) ประเภทนักทองเที่ยวชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(สตช.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สตช. เสนอวา
1. ในหวงระยะเวลาที่ผานมา สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดตรวจสอบขอมูลสถิติผูโดยสารที่มา
ขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) พบวา ตั้งแตเดือนมกราคม
2559 จนถึงปจจุบัน จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยและขอรับการตรวจลงตรา
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
2. จากขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ทําใหสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจการทองเที่ยวซึ่ง
ถือเปนรายไดหลักของประเทศ
3. ปจจุบันคนตางดาวที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยวเปน
เวลาไมเกินสิบหาวันซึ่งขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival)
ตองชําระคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท
4. การเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราของคนต า งด า วซึ่ ง ประสงค จ ะเดิ น ทางเข า มาใน
ราชอาณาจั กรเป น การชั่ ว คราวเพื่ อการท องเที่ย วเปน เวลาไมเกิน สิบ หาวัน ในกรณียื่น ขอรับ การตรวจลงตรา
ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) ชนิดใชไดครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท แมวา
จะเปนรายได แตเมื่อเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวซึ่งมีแนวโนมลดลง ก็จะสงผลใหรายไดที่จัดเก็บ ลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากมีจํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้นก็จะสงผลใหเกิดการใชจายทางการทองเที่ยวจาก
นักทองเที่ยวที่เขามาเพิ่มขึ้น โดยจากการคาดการณหากมีการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกลาว
จะมีนักทองเที่ยวเขามาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 30 ซึ่งจะทําใหมีรายไดทางการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกวารายไดที่
สูญเสียจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ดังนั้น เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมการทองเที่ยว มีการดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย อันสงผลใหประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควร
ดําเนินการนํามาตรการในการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนตางดาว ซึ่งประสงคจะเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยวเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจ
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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ลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) โดยจากใหมีการเก็บอัตราคาธรรมเนียม
ประเภทนักทองเที่ยว ชนิดใชไดครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนใหยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเปนการ
ชั่วคราว และในการยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ ควรมีการกําหนดระยะเวลาการใช
บังคับที่เหมาะสมและสอดคลองกับชวงเขาฤดูกาลทองเที่ยวเทศกาลปใหมไทย โดยกําหนดเปนเวลา 60 วัน
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เปนการใหยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักทองเที่ยว ชนิดใชไดครั้งเดียว ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 สําหรับคนตางดาวผูมีสัญชาติ
ของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามขอ 6 วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตรวจ การยกเวน และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ในกรณียื่นขอรับการตรวจลง
ตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง ตามที่กําหนดในขอ 1 (1) (ข) แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
เศรษฐกิจ- สังคม
11. เรื่ อ ง การประเมิ น ส ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เห็ นชอบกรอบการประเมิน เกณฑการประเมิน และรอบระยะเวลาในการ
ประเมินสวนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
เดิ ม คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ (5 เมษายน 2559) เห็ น ชอบการประเมิ น มาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (จัดทําขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ซึ่งสวน
ราชการไดดําเนินการตามแบบการประเมินดังกลาวมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางไรก็ดี การประเมิน
สวนราชการตามแบบการประเมินดังกลาวมีปญหาและขอจํากัด เชน (1) ขอมูลในหลายตัวชี้วัดไมสามารถออก
ผลไดทันภายในการประเมินรอบที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม) และเกณฑการประเมินรูปแบบเดิม ทําใหสวน
ราชการที่มีผลการดําเนินงานในองคประกอบใดเพียงองคประกอบหนึ่งต่ํากวาเปาหมาย ถูกจัดอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุง แมวาสวนราชการนั้นจะมีผลการประเมินในองคประกอบที่เปนภารกิจหลักอยูในระดับสูงกวาเปาหมายก็
ตาม ดังนั้น ในครั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอกรอบการประเมิน เกณฑการประเมิน และรอบระยะเวลาใน
การประเมินสวนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไดปรับปรุงจากประเมินรูปแบบเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว เพื่อแกไขปญหา
และขอจํากัดจากการดําเนินการในชวงที่ผานมา โดยไดปรับปรุงใน 3 สวนหลัก ไดแก
1. กรอบการประเมิน
องคประกอบในการประเมินยังคงมี 5 องคประกอบเชนเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็ น ชอบไว ซึ่ ง ประกอบด ว ย (1) ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ พื้ น ฐาน (Functional base)
(2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตรหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Adenda base)
(3) การดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/จังหวัด กลุมจังหวัด (Area Base) (4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และ (5) ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการตามยุทธศาสตร
ชาติ (Potential base) แตไดมีการปรับปรุงประเด็นการประเมินในองคประกอบที่ 1 โดยไดเพิ่มเติมประเด็น
การประเมินดานการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน เพื่อใหสะทอนขอเท็จจริงที่วา ในปจจุบัน
สวนราชการหลายแหงมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักโดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน
2. เกณฑการประเมิน
สืบเนื่องจากเกณฑการประเมินรูปแบบเดิม ทําใหสวนราชการที่มีผลการดําเนินงานใน
องคประกอบใดเพียงองคประกอบหนึ่งต่ํากวาเปาหมาย ถูกจัดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง แมวาสวนราชการนั้นจะมี
ผลการประเมินในองคประกอบที่เปนภารกิจหลักอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ก็ตาม ดังนั้น จึงไดมีการปรับปรุง
เกณฑการประเมิน เปนการคํานวณคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละของทุกองคประกอบ และยังคงแบงเปน 3 ระดับ
เชนเดียวกับรูปแบบเดิม โดยสวนราชการที่จะถูกจัดอยูในระดับที่ตองปรับปรุงจะตองมีคะแนนผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมต่ํากวารอยละ 60 ซึ่งจะสะทอนผลการดําเนินงานของสวนราชการไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. รอบระยะเวลาในการประเมิน
การประเมินสวนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมไดกําหนดใหสวนราชการตองประเมิน
ปละ 2 รอบ (รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน)
แตขอมูลในหลายตัวชี้วัดไมสามารถออกผลไดทันภายในการประเมินรอบที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม) ดังนั้น
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดปรับปรุงรอบระยะเวลาในการประเมิน โดยกําหนดใหสวนราชการและจังหวัดตองประเมิน
ปละ 1 รอบ (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
12. เรื่ อง การปรั บปรุ งคุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ และสิทธิประโยชนสํา หรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู
ชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชนภายใตการตรวจลงตราประเภทคน
อยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)
2. มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) กระทรวง
แรงงาน (รง.) และ สกท. แกไขประกาศ คําสั่ง และคําชี้แจงที่เกี่ยวกับ Smart Visa เพื่อกําหนดคุณสมบัติของผูมี
สิทธิขอ Smart Visa ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ตามขอ 1.)
3. มอบหมายให สกท. และหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่รับรองและดําเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวของ Smart Visa เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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3.1 สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศ เชน สถาบันอนุญาโตตุลาการ
(Thailand Arbitration Center : THAC) มีหนาที่รับรองการปฏิบัติภารกิจในการบริการดานการระงับขอพิพาท
ทางเลือกในราชอาณาจักรของผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีหนาที่รับรองบริษัทเงินรวมลงทุน (Venture Capital
Company) ซึ่งไดรับการรวมลงทุนจากภาครัฐหรือมีการลงทุนในกิจการที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการใหบริการในอุตสาหกรรมเปาหมาย
3.3 หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) มี
หนาที่รับรองแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มตน ซึ่งใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย
3.4 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน สกท. และสนช. มีหนาที่รับรองกิจกรรมหรือ
โครงการส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต น ในลั ก ษณะ Startup Camp* [Startup Camp คื อ กิ จ กรรม หลั ก สู ต ร หรื อ
โครงการที่เปนลักษะสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)]
4. มอบหมายให ตม. อํานวยความสะดวกใหผูถือ Smart Visa สามารถใชชองทางพิเศษ
(Fast Track) ในการเขาออกราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานระหวางประเทศที่มีบริการชองทางพิเศษ
5. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมการขนสงทางบก กรมศุลกากร กรมสรรพากร
สํานักงานประกันสังคม พิจารณายกเวนการแสดงใบอนุญาตทํางานประกอบการทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การทํา
ใบขับขี่รถยนตสวนบุคคล การขอยกเวนภาษีอากรในการนําเขาของใชสวนตัวและของใชในบานเรือน การขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกันตน การขอเลขประจําตัวผูเสียภาษี สําหรับคนตางชาติซึ่งไดรับ Smart Visa ดังนี้
5.1 ผูเชี่ยวชาญทักษะสูง คูสมรส และบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
5.2 นักลงทุน และคูสมรส
5.3 ผูบริหารระดับสูง และคูสมรส
5.4 ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน และคูสมรส
โดยใหเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 3 สาขา คือ (1) การบริการดานการระงับขอพิพาท
ทางเลือก (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และพลังงานทดแทน และใหยกเลิกหลักเกณฑซึ่งกําหนดใหคนตางชาติ (ผูไดรับสิทธิหลัก) ตองไมทํางานตองหาม
ตามการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทําในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานอาชีพและ
วิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็น ของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจ ารณาดําเนิน การในส ว นที่
เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
1. Smart Visa คื อ วี ซ า ประเภทพิ เ ศษที่ กํ า หนดให แ ก ช าวต า งชาติ ที่ เ ข า มาทํ า งานใน 10
อุตสาหกรรมเปาหมาย (10 S – curve) เพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่จะมีสวนชวยเรงการพัฒนา
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและนโยยายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
สงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูแกบุคลากรชาวไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตอไป โดย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเปดใหบริการ Smart Visa ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนมา
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทนี้จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน ไดรับการยกเวนการ
ขอใบอนุญาตทํางาน รายงานตัวทุก 1 ป (จากเดิมทุก 90 วัน) สามารถเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรอีกได
ไมจํากัดจํานวนครั้ง (Re-entry permit) คูสมรสและบุตรที่ชอบดวยกฎหมายจะไดรับสิทธิในการพํานัก/การทํางาน
ไดโดยมีระยะเวลาเทากับผูที่ไดรับสิทธิหลัก
2. ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 – 30 กันยายน 2561 มีผลการดําเนินการเกี่ยวกับ Smart
Visa สรุปไดดังนี้
2.1 มีผูติดตอขอขอมูล Smart Visa ดวยชองทางตาง ๆ รวม 1,078 ครั้ง เชน ทาง
โทรศัพท จํานวน 461 ครั้ง ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จํานวน 400 ครั้ง
2.2 มีผูยื่นขอรับรองคุณสมบัติ Smart Visa รวม 37 ราย เชน สาขาดิจิทัล จํานวน 14
ราย สาขาระบบอัตโนมัติและหุนยนต จํานวน 8 ราย
2.3 มีผูผานการรับรองคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิไดรับ Smart Visa แลว รวม 28 ราย
เชน สาขาดิจิทัล จํานวน 11 ราย สาขาระบบอัตโนมัติและหุนยนต จํานวน 8 ราย
3. เพื่อเปนการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการที่เกี่ยวกับ Smart Visa ใหสามารถตอบสนอง
นโยบายและเปาประสงคของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ไดรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน และไดนํามาประชุมหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรใหมีการแกไขปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชน ภายใตการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa) โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้
3.1 เพิ่มเติมอุตสาหกรรมเปาหมาย 3 สาขา นอกเหนือจาก 10 อุตสาหกรรม S –
Curve ไดแก (1) การบริการดานการระงับขอพิพาททางเลือก (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน
3.2 เพิ่มสิทธิและประโยชน สําหรับผูถือ Smart Visa ใหสามารถใชชองทางพิเศษ
(Fast Track) ในการเขาออกราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานระหวางประเทศทุกแหงที่มีบริการชองทางพิเศษ
ได
3.3 ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขสํ า หรั บ Smart Visa เช น (1)
คุณสมบัติของ SMART “T” สําหรับผูเชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) จากเดิมที่กําหนดเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทน
อื่น) ไมนอยกวา 200,000 บาท/เดือน เปน เงินได [ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ยไมนอยกวา
100,000 บาท/เดือน ในกรณีทั่วไป เพื่อสะทอนอัตราเงินไดจริงของพนักงานระดับผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย และ
ใหสามารถแขงขันในการดึงดูดผูเชี่ยวชาญทักษะสูงจากตางประเทศได และ (2) ยกเลิกหลักเกณฑซึ่งกําหนดใหคน
ตางชาติ (ผูไดรับสิทธิหลัก) ตองไมทํางานตองหาม ตามการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว
ทําในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และที่แกไข
เพิ่มเติม เนื่องจากผูเชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผูบริหารระดับสูง และผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตนที่ไดรับการ
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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ตรวจลงตามประเภทคนอยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa) จะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนการเปดชองใหคนตางชาติขางตนสามารถ
ทํางานทุกประเภทในราชอาณาจักรไดโดยไมตองมีการอนุญาตทํางานตั้งแตตนอยูแลว (คูสมรสยังคงไดรับสิทธิ
ทํางานได ทั้งนี้ ตองไมเปนการทํางานตองหามตามกฎหมายสําหรับผูเชี่ยวชาญทักษะสูง ใหรวมถึงบุตรที่ชอบดวย
กฎหมายดวย แตจะตองมีอายุตั้งแต 18 ป บริบูรณขึ้นไป)
ทั้งนี้ การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และเงื่อนไขสําหรับ Smart Visa มีรายละเอียด ดังนี้
1. SMART “T” สําหรับผูเชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent)
หลักเกณฑเดิม
หลักเกณฑที่เสนอ
เหตุผลที่ทบทวน
1. เงินเดือน/รายไดขั้นต่ํา
เงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนอื่น) เงินได [ตามประมวลรัษฎากร
เพื่อสะทอนอัตราเงินไดจริงของพนักงาน
ไมนอยกวา 200,000 บาท/เดือน มาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ย
ระดับผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย และให
ไมนอยกวา 100,000 บาท/เดือน สามารถแขงขันในการดึงดูดผูเชี่ยวชาญ
ในกรณีทั่วไป
ทักษะสูงจากตางประเทศได เนื่องจาก
ประเทศคูแขง เชน สิงคโปร มีการกําหนด
อัตราเงินไดหลายระดับสําหรับวีซาและ
ใบอนุญาตทํางานแบบตาง ๆ ซึ่งสวนใหญ
ต่ํากวา 200,000 บาท/เดือน
เงินไดเฉลี่ยไมนอยกวา 50,000
เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
บาท/เดือน ในกรณีผูเชี่ยวชาญที่ ซึ่งจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการผลิตหรือใหบริการ
ทํางานในวิสาหกิจเริ่มตนและ
ผูเชี่ยวชาญเกษียณอายุ
สามารถใชประโยชนจาก Smart Visa ได
ไมกําหนดเงินไดขั้นต่ํา ในกรณี
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกหนวยงาน
ของผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานเพื่อ ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการ
ประโยชนของหนวยงานของรัฐ ฝกอบรมเฉพาะทาง และสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
อนุญาโตตุลาการในประเทศที่มีการใช
ฝกอบรมเฉพาะทาง และบุคลากร ผูเชี่ยวชาญตางชาติในประเทศไทย
ดานการระงับขอพิพาททางเลือก
2. ระยะเวลาขั้นต่ําของสัญญาจาง
สัญญาจางตองมีระยะเวลาอยาง
ไมกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําของ
ลักษณะการจางงานของผูเชี่ยวชาญเหลานี้
นอย 1 ป
สัญญาจาง ในกรณีผูเชี่ยวชาญซึ่ง อาจมีระยะสั้นกวา 1 ป และการดําเนิน
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของ
ภารกิจของบุคลากรดานการระงับขอพิพาท
หนวยงานของรัฐ และบุคลากร
ทางเลือกไมสามารถกําหนดระยะเวลา
ดานการระงับขอพิพาททางเลือก สิ้นสุดที่แนนอนไดลวงหนา
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3. การรับรองความเชี่ยวชาญและการทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมาย
หนวยงานในเครือขายศูนยบุคลากร ในกรณีของผูเชี่ยวชาญซึ่ง
ทักษะสูง (Strategic Talent
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของ
Center: STC) เปนผูรับรอง
หนวยงานของรัฐ กําหนดให
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ เปนผู
รับรองความเชี่ยวชาญและการ
ทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในกรณีบุคลากรดานการระงับขอ
พิพาททางเลือก กําหนดให
สถาบันอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศ เชน สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC) เปนผู
รับรองวาเปนบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญและเขามาเพื่อใหบริการ
ดานการระงับขอพิพาททางเลือกใน
ประเทศไทย

2. SMART “I” สําหรับนักลงทุน (Investor)
หลักเกณฑเดิม
หลักเกณฑที่เสนอ
การลงทุนขั้นต่ํา
จะตองลงทุนโดยตรงในนาม จะตองลงทุนขั้นต่ําในกรณีใดกรณี
บุคคลไมนอยกวา 20 ลาน หนึ่งตอไปนี้
บาท ในบริษัทที่ใชเทคโนโลยี 1. ไมนอยกวา 20 ลานบาทในนาม
เปนฐานในการผลิตหรือ
บุคคลในกิจการที่ใชเทคโนโลยีเปน
ใหบริการ
ฐานในกระบวนการผลิตหรือการ
ใหบริการ หรือในกิจการเงินรวม
ลงทุนที่ไดรับการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐ
2. โดยตรงในนามบุคคลไมนอยกวา
5 ลานบาทในวิสาหกิจเริ่มตนหรือ
โครงการบมเพาะ (Incubation)
หรือโครงการเรงการเติบโต
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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เพื่อเปนการลดภาระในการรับรองความ
เชี่ยวชาญของหนวยงานเครือขาย เนื่องจาก
หนวยงานของรัฐที่ตองใชผูเชี่ยวชาญมีขอมูล
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติความเชี่ยวชาญและ
เหตุผลความจําเปนในการรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญครบถวนอยูแลว
สถาบันอนุญาโตตุลาการเปนหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบภารกิจดาน
การระงับขอพิพาททางเลือกโดยตรง จึงมี
ความเหมาะสมที่จะเปนหนวยงานรับรอง

เหตุผลที่ทบทวน
- เพื่อใหครอบคลุมรูปแบบการลงทุนมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
สําหรับวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ และเสริมสราง
ความเขมแข็งของกิจการเงินรวมลงทุนใน
ประเทศ
- สงผลใหเกิดการพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ (Startup
ecosystem)
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(Accelerator) ซึ่งไดรับการรับรอง
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. SMART “E” สําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive)
หลักเกณฑเดิม
หลักเกณฑที่เสนอ
เหตุผลที่ทบทวน
เงินเดือน/รายไดขั้นต่ํา
เงินเดือน (ไมรวม
เงินได [ตามประมวลรัษฎากร
เพื่อใหครอบคลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัท
คาตอบแทนอื่น) ไมนอยกวา มาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ยไม ขนาดกลางถึงขนาดยอม ซึ่งอาจไดรับเงินเดือนไม
200,000 บาท/เดือน
นอยกวา 200,000 บาท/เดือน
สูงมากนัก แตไดรับคาตอบแทนในรูปแบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ
4. SMART “S” สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
หลักเกณฑเดิม
หลักเกณฑที่เสนอ
เหตุผลที่ทบทวน
ระยะเวลาของวีซา
ไดรับวีซาอายุ 1 ป สําหรับ กําหนดอายุของวีซาเปน 3 ระยะ เพื่อใหสามารถสนับสนุนทุกระยะของการพัฒนา
การอนุมัติครั้งแรก และ
ไดแก 6 เดือน 1 ป และ 2 ป โดยมี ของวิสาหกิจเริ่มตน รวมทั้งสงเสริมใหประเทศ
สามารถขยายไดคราวละ
หลักเกณฑตางกัน
ไทยเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมของผูประกอบการ
2 ป หากไดจัดตั้งกิจการใน
วิสาหกิจเริ่มตนอยางครบวงจร เชน กิจกรรมใน
ลักษณะ Startup Camp
ประเทศไทยภายใน 1 ป
ในกรณีที่คนตางชาติไดจัดตั้ง
เพื่อลดภาระในการยื่นขยายระยะเวลาวีซาของ
ผูถือ Smart “S” ซึ่งไดจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มตนใน
วิสาหกิจเริ่มตนที่เขาหลักเกณฑ
แลว โดยไมไดเขารวมโครงการบม ประเทศไทย และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ
เพาะ (Incubation) หรือโครงการ แลว
เรงการเติบโต (Accelerator) หรือ
โครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
ก็ใหไดรับ Smart Visa ระยะเวลา
2 ปไดนับตั้งแตคราวแรก
หลักฐานทางการเงิน
ในกรณีที่ตองแสดงหลักฐาน ใหแสดงหลักฐานการถือครอง
ทางการเงิน กําหนดใหตองมี จํานวนเงินฝากขั้นต่ําที่กําหนด
เงินฝากในบัญชีเงินฝาก
มาแลวไมต่ํากวา 3 เดือน
ประจําที่มีระยะเวลาเหลือไม
นอยกวา 1 ป
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
จัดทําโดย : ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการพิจารณาหลักฐาน
ทางการเงินของผูขอ ซึ่งอาจนิยมฝากเงินใน
หลากหลายรูปแบบแตกตางกันในแตละประเทศ
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13. เรื่อง การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรปสําหรับใหผูประกอบการที่เขารวม
โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรป (EU)
ให แ ก ผู ป ระกอบการค า ข า วที่ เ ชื่ อ มโยงตลาดข า วอิ น ทรี ย ภายใต โ ครงการเชื่ อ มโยงตลาดข า วอิ น ทรี ย แ ละ
ขาวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. ผลการดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร
กระทรวงพาณิชย (พณ.) และ กษ. ไดรวมกันดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและ
ขาว GAP ครบวงจร ป 2560/61 โดย พณ. ไดจดั สรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรปใหกับโครงการจํานวน
2,000 ตัน (รอยละ 10 ของปริมาณโควตาทั้งหมด) สําหรับเปนแรงจูงใจ (Incentive) ใหผูประกอบการคาขาวที่
เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียกับกลุมเกษตรกรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผูประกอบการคาขาว จํานวน 28 ราย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงซื้อขายขาว (MOU) และรับ
ซื้อขาวจากเกษตรกร ดังนี้
เกษตรกร
ปริมาณขาวเปลือก
จํานวน
ประเภทขาว
(กลุม)
(ตัน)
ขาวอินทรย
60
1,716.32
ขาว GAP
14
4,975.15
รวม
74
6,691.47
ทั้งนี้ มีผูประกอบการคาขาว จํานวน 9 ราย ไดรับการจัดสรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรป ปริมาณ 2,000
ตัน โดยสงออกขาวปริมาณ 1,962.36 ตัน (รอยละ 98) คงเหลือ 37.64 ตัน ซึ่งปริมาณคงเหลือจะนําไปรวมเปน
โควตากองกลางสําหรับการจัดสรรตอไป
2. การพิจารณาการขยายปริมาณการจัดสรรโควตา
กษ. ไดแบงชนิดของขาวในโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ออกเปน 3 ชนิด ซึ่งจะมี
ปริมาณมากขึ้นเปนลําดับ ดังนี้
หนวย : ตันขาวเปลือก
ชนิดขาว
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
รวม
1. ขาวที่ผานการเตรียมความ
56,000 85,000 80,000
221,000
พรอม (T1)
2. ขาวที่ผานระยะปรับเปลี่ยน 4,000 65,000 95,000
90,000
254,000
แลว (T2)
3. ขาวที่ไดการรับรองมาตรฐาน
4,000
73,000 175,000 270,000 522,000
อินทรีย (T3)
รวม
60,000 154,000 248,000 265,000 270,000 997,000
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
จัดทําโดย : ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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จากตารางจะเห็นวาขาวเปลือกตั้งแตป 2561 – 2564 จะมีปริมาณรวมสูงถึง 997,000 ตัน
ขาวเปลือก ดังนั้น เพื่อใหปริมาณขาวอินทรียมีตลาดรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น กษ. จึงไดขอขยายปริมาณการ
จัดสรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรป ใหแกผูประกอบการคาขาวที่เชื่อมโยงตลาดข าวอินทรีย ภายใต
โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร จากเดิมรอยละ 10 (2,000 ตัน) ของปริมาณโควตา
ทั้งหมด เปนรอยละ 25 (5,000 ตัน) ของปริมาณโควตาทั้งหมด ภายในป 2564 เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให
เกษตรกร ทั้งนี้ ผูประกอบการคาขาวที่เขารวมโครงการฯ ที่อยูในโควตารอยละ 10 แรก สามารถสงออกขาวชนิด
ใดก็ไดตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป สวนผูประกอบการคาขาวที่เขารวมโครงการฯ ที่อยูในโควตาที่เกินรอยละ 10
จะตองใชโควตาเพื่อการสงออกขาวอินทรียที่ไดการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand หรือไดมาตรฐานขาว
อินทรียของประเทศปลายทางเทานั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ไดมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน
โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร และเปาหมายโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียป
2560/61 และเห็ น ชอบการขยายปริ มาณการจัดสรรโควตาดังกลาว รวมทั้งมอบหมายให พณ. รว มกั บ กษ.
พิจารณาสัดสวนโควตาที่เหมาะสมตามการประเมินผลผลิตขาวในโครงการของ กษ. และสถิติการสงออกข าวที่
พณ. ประมวลไดเปนรายปตอไป
ตางประเทศ
14. เรื่อง การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแกไขความตกลงใหการสนับสนุน
ทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุมครองในอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแกไขความตกลงให
การสนับสนุนทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุมครองใน
อาเซียน
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น จะต อ งปรั บ ปรุ ง ถ อ ยคํ า หรื อ สาระสํ า คั ญ ของร า งเอกสารฯ ที่
คณะรัฐมนตรีไดเคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบ ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
2. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือตอบรับของฝายอาเซียน และ
ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) แจงความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียนตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (15 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบรางความตกลงใหความสนับสนุนดาน
การเงินของโครงการความรวมมืออาเซียน - สหภาพยุโรป ภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการพื้นที่ความคุมครองในอาเซียนและอนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในความตกลง
ดังกลาว ในครั้งนี้เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
จัดทําโดย : ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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ไดจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อแกไขความตกลงใหการสนับสนุนทางการเงิน
ภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพฯ ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ขอเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ สาระสําคัญที่ปรับ เพิ่มจาก 60 เดือน
เปน 66 เดือน เพื่อใหสอดคลองกับสัญญาการใหที่สหภาพยุโรปไดทําไวกับศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. ขอเพิ่มเชิงอรรถ 2 ขอ สาระสําคัญที่ปรับ เพิ่มในภาคผนวก 1 ขอบทที่ 2.2 ขอกําหนดดาน
เทคนิคและการบริหารจัดการของความตกลงฯ เพื่อสรางความชัดเจนใหกับการอางอิงกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกลาว รวมทั้งขออนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในราง
หนังสือตอบรับของฝายอาเซียน
15. เรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14
และการประชุมที่เกี่ยวของ และรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวของ
2. เห็นชอบในการรับรองรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยไมมี
การลงนาม
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
รวมใหการรับรองปฏิญญาชารม เอล เชค
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่มีความจํ า เปน จะต องปรับ ปรุ งถ อยคําหรื อสาระสํา คัญ ของทาที/ รางปฏิ ญ ญา
ดั ง กล า วที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด เ คยอนุ มั ติ ห รื อ เห็ น ชอบไปแล ว หากการปรั บ เปลี่ ย นดั ง กล า วไม ขั ด กั บ หลั ก การที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
สาระสําคัญของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่
14 และการประชุมที่เกี่ยวของมีกําหนดจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชารม เอล เชค
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ทส. จึงไดเสนอขอความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมดังกลาว และเห็นชอบราง
ปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการรับรองปฏิญญาฯ (ไมมีการลงนาม) ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนประธาน) ไดมีมติเห็นชอบรางทาทีของประเทศไทยสําหรับการประชุมดังกลาว และเห็นชอบตอรางปฏิญญา
ชารม เอล เชค ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงเจตจํานงรวมกันระหวางผูแทนรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในการดําเนินการอนุรักษ ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และแบงปน
ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
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เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพเปนพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตและเปนฐานการผลิตในภาคสวนตาง ๆ
ซึ่งมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 1) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 2) แผนกลยุทธความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ. 2011 – 2020 และ 3) การดําเนินการเพื่อกาวสูป ค.ศ. 2020
16. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหวางราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางพิธีสารระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวา
ด ว ยการแก ไ ขความตกลงระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห ง รั ฐ อิ ส ราเอลว า ด ว ยบริ การ
เดินอากาศในจุดระหวางและพนไปจากอาณาเขตของตน ลงนามยอเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ หากมี
ความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางพิธีสารฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบไว ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งใหชี้แจง
เหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหว าง
ประเทศ) ดวย
2. เห็นชอบบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามราง
พิธีสารระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวาดวยการแกไขความตกลงระหว าง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวาดวยบริการเดินอากาศในจุดระหวางและพนไปจาก
อาณาเขตของตน และใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูที่
ไดรับมอบหมายดังกลาวดวย
4. มอบให กต. ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใชบังคับของบันทึก
ความเขาใจและรางพิธีสารแกไขความตกลงดังกลาวตอไป โดยให กต. สามารถปรับถอยคําตามความเหมาะสมที่ไม
กระทบกับสาระสําคัญ
สาระสําคัญของเรื่อง
บั น ทึ กความเข า ใจฯ และรางพิธีส ารฯ มีส าระสําคัญ เปน การปรับ ปรุงขอตกลงเดิมใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับคําแนะนําขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นการรักษา
ความปลอดภัยดานการบิน รวมทั้งปรับปรุงจํานวนความจุความถี่ในการรับขนทางอากาศระหวางกัน จากเดิมที่ไม
จํากัดจํานวนความจุความถี่ เปนใหทําการบินไดไมเกิน 28 เที่ยว/สัปดาห และปรับปรุงสิทธิการรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ 5 ดังนี้
เปรียบเทียบสิทธิการรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5
เดิม
ใหม
ไทยมี สิ ทธิ ทํา การบิ น ช ว งเส น ทางระหวา งรัฐอิส ราเอล ไทยมีสิทธิทําการบินชวงเสนทางระหวางรัฐอิสราเอลและ
และหนึ่ ง จุ ด พ น ที่ ฝ า ยไทยจะเลื อ กในภายหลั ง ได 3 จุดพนใด ๆ ได 3 เที่ยว/สัปดห (กรณีผูโดยสาร) และ 28
เที่ยว/สัปดห
เที่ยว/สัปดาห
(กรณีสินคา)
ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
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รั ฐ อิ ส ราเอลมี สิ ท ธิ ทํ า การบิ น ช ว งเส น ทางระหว า ง รัฐอิสราเอลมีสิทธิทําการบินชวงเสนทางระหวางไทยและ
ไทยและสิงคโปรได 3 เที่ยว/สัปดาห
จุดพนใด ๆ ได 3 เที่ยว/สัปดาห
(กรณีผูโดยสาร) และ 28 เที่ยว/สัปดาห (กรณีสินคา)
นอกจากนี้ ได มีการปรั บ ปรุ ง ข อบทใหส ามารถทํ า การบิน โดยใชชื่ อ เที่ ย วบิน รว มกั น (Code
Share) ซึ่งจะเปดโอกาสใหสายการบินทั้งสองฝายสามารถขยายบริการและเครื อขายการบินเพิ่ มมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากปจจุบันเสนทางการบินระหวาง ไทย – รัฐอิสราเอล มีเพียงสายการบิน EL AL Israel Airlines ซึ่งเปน
สายการบินแหงชาติของรัฐอิสราเอลที่ปฏิบัติการบินในเสนทางดังกลาว ดังนั้น การปรับปรุงขอตกลงใหสายการบิน
ของรัฐอิสราเอลสามารถรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 จากไทยไปยังจุดพนใด ๆ จะสงผลใหสายการบิน EL AL
Israel Airlines สามารถรับขนผูโดยสาร หรือทําการ Code Share กับสายการบินชาติอื่นเพื่อรับขนผูโดยสารจาก
ประเทศไทยตอไปยังประเทศที่สามได ซึ่งอาจจะสงผลกระทบในทางออมตอรายไดของสายการบินสัญชาติไทยที่ทํา
การบินในเสนทางเดียวกัน
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอการเสนอใหไทยเปนที่ตั้งศูนยบริการดานธุรการระดับภูมิภาคของ
สหประชาชาติ (Global Shared Service Center)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการเสนอใหไทยเปนที่ตั้งศูนย Global Shared Service Center (GSSC) โดยคํานึงถึง
ประโยชนที่ไทยจะไดรับ หากไดรับเลือก
2. อนุมัติให กต. ดําเนินการสงแบบแสดงเจตจํานงของไทยในการรับเปนศูนย GSSC แกสํานัก
เลขาธิการสหประชาชาติ โดยระบุรายละเอียดที่ไทยจะสนับสนุน ไดแก การจัดทําความตกลงประเทศเจ าบาน
การอนุญาตใหเจาหนาที่จากประเทศที่สามทํางานได และการใหเงินอุดหนุนแกศูนย GSSC จํานวน 25,200,000
บาท ตอป เปนระยะเวลา 3 ป ระหวางป 2563 – 2565
โดยให กต. จั ดทํ า รายละเอีย ดคา ใชจา ย และจัดทําแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณเพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ ายประจํ า ปต ามความจํ าเปน และเหมาะสม โดยสอดคล อ งกั บ
ระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
3. อนุมัติใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก หรือ ผูแทน
เปนผูลงนามทายแบบแสดงเจตจํานงที่จะสงใหสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
สาระสําคัญของรายละเอียดในแบบแสดงเจตจํานง
1. เอกสิทธิ์ และความคุมกัน ไดแก (1) ความสมัครใจในการจัดทําความตกลงประเทศเจาบานกับ
สหประชาชาติ (2) อนุญาตใหเจาหนาที่ศูนย GSSC จากประเทศที่สามทํางานไดเหมือนกับเจาหนาที่ทองถิ่น และ
(3) อนุญาตใหคูสมรสของเจาหนาที่ตางชาติทํางานได
2. พื้นที่สํานักงาน (สําหรับบุคลากร 100-300 คน) อุปกรณสํานักงานระบบรักษาความปลอดภัย
คาบริการสาธารณูปโภค และคาใชจายบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. กําหนดใหลงนามในสวนทายของแบบแสดงเจตจํานง
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ทั้งนี้ แบบแสดงเจตจํานงดังกลาวเปนเอกสารสอบถามความสมัครใจ และแนวทางการสนับสนุน
จากรัฐสมาชิก โดยไมมีถอยคําหรือบริบทใดที่มุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
วาดวยการขยายเสนทางบิน และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารที่มิใชสาระสําคัญ หรือไมขัด
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ให คค. ดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรวมลงนามในรางพิธีสาร
ดังกลาว และเมื่อลงนามแลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารดังกลาว กอนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของเอกสารตอไป
3. ให ก ระทรวงการต า งประเทศ (กต.) ออกหนั ง สื อ มอบอํ า นาจเต็ ม (Full Powers) ให แ ก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย สําหรับการลงนามในรางพิธีสารดังกลาว
4. ให กต. ดําเนินการแจงยืนยันการมีผลใชบังคับของรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน
(มีกําหนดการลงนามรางพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน
2561 ณ กรุงเทพมหานคร)
สาระสําคัญของเรื่อง
รางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการ
ขยายเสนทางบิน มีวัตถุประสงคเพื่อขยายความเชื่อมโยงทางอากาศภายในภูมิภาค IMT-GT เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของการใหบริการเดินอากาศระหวาง 3 ประเทศ โดยใหมีการขยายเสนทางบิน การใหสิทธิและการทําการบินโดย
ใชชื่อเที่ยวบินรวมกันกับเสนทางภายในประเทศ และการอนุญาตการแตงตั้งสายการบินที่กําหนดหลายสายการบิน
แตงตั้ง
19. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต ง ตั้ ง นายมนตรี ศั ก ดิ์ เ มื อ ง
ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานการผังเมือง
(นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปน
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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20. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายชยันต เมืองสง
ผูเชี่ยวชาญดานวิ ศวกรรมโยธา (ดานควบคุ มการกอสราง) (วิศวกรโยธาเชี่ ยวชาญ) กรมชลประทาน ใหดํารง
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา (ดานควบคุมการกอสราง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุ ข นิ เ ทศก (นายแพทย เ ชี่ ย วชาญ) สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สาธารณสุ ข นิ เ ทศก
(นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเปน
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายอิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ รองอธิบดีกรมการแพทย ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
4. นายพิทักษพล บุณยมาลิก ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง
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23. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดย
1. เห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 6 คณะ
ดังนี้
องคประกอบ
ชื่อคณะกรรมการ
เดิม
ขอปรับปรุงใหม
ขอแตงตั้ง
เพิ่มเติม
1. คณะกรรมการความรวมมือไทย ผูอํานวยการกองยุโรป 1 ผูอํานวยการกอง
– สหภาพยุโรป
กต. เปนกรรมการและ สหภาพยุโรป กต. เปน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการวาดวยความ
ผูอํานวยการกอง
ผูอํานวยการกองการ
รวมมือทางวัฒนธรรมระหวาง
วัฒนธรรมสัมพันธ กรม ทูตวัฒนธรรม กรม
ประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ
สารนิเทศ เปนกรรมการ สารนิเทศ เปน
และผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝายไทยสําหรับ
ผูอํานวยการกองยุโรป 3 ผูอํานวยการกองยุโรป ปลัดกระทรวง
คณะกรรมการรวมดานเศรษฐกิจ
กรมยุโรป เปนกรรมการ กลาง กรมยุโรป เปน ดิจิทัลเพื่อ
ไทย – เยอรมนี และผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
เศรษฐกิจและ
ผูชวยเลขานุการ
สังคม หรือผูแทน
เปนกรรมการ
4. คณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ผูอํานวยการกองยุโรป 3 ผูอํานวยการกองยุโรป
ความรวมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย กรมยุโรป เปน
ตะวันออก กรมยุโรป
ผูชวยเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ
5. คณะกรรมการรวมฝายไทยวา
ผูอํานวยการสํานักงาน อธิบดีกรมความ
ผูอํานวยการ
ดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและ ความรวมมือเพื่อการ
รวมมือระหวาง
สํานักงานสงเสริม
วิชาการไทย - ตุรกี
พัฒนาระหวางประเทศ ประเทศ เปน
วิสาหกิจขนาด
เปนกรรมการ
กรรมการ
กลางและขนาด
ผูอํานวยการกองยุโรป 2 ผูอํานวยการกองยุโรป ยอม เปน
กรรมการ
เปนกรรมการและ
ตะวันออก เปน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
6. คณะกรรมาธิการฝายไทยสําหรับ ผูอํานวยการสํานักงาน อธิบดีกรมความ
คณะกรรมาธิการรวมเพื่อความ
ความรวมมือเพื่อการ
รวมมือระหวาง
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รวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับ
ยูเครน

พัฒนาระหวางประเทศ
กต. หรือผูแทน เปน
กรรมาธิการ
ผูอํานวยการกองยุโรป 3
กรมยุโรป เปน
ผูชวยเลขานุการ

ประเทศ กต. หรือ
ผูแทน เปน
กรรมาธิการ
ผูอํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก กรมยุโรป
เปนผูชวยเลขานุการ

-

-

3. อนุมัติองคประกอบของคณะกรรมการฝายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย
- อเมริกัน (ฟุลไบรท) ประจําป 2561 รวม 7 คน ดังนี้
1) นายมนัสพาสน ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
กรรมการ
2) อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต หรือผูแทน
3) อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน
4) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) ผูแทนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
7) นายกสมาคมฟุลไบรทไทย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

…………………..
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