


 

 

วนัที่  22 มกราคม 2562 

เศรษฐกิจ- สังคม 

1.  เรื่อง การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 
2542 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินคาและบริการควบคุม ป 2562 จํานวน 52 รายการ 
จําแนกเปน 46 สินคา และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.)                  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 9 มกราคม 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

  สาระสําคัญของเรื่อง  

  ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี              
9 มกราคม 2562  ท่ีประชุมไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและบริการควบคุม โดยสรุปมติท่ีประชุมได  ดังนี้ 

  1. คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 50 รายการ จําแนกเปน 45 สินคา 5 
บริการ โดยปรับเพ่ิมขอความรายการสินคาควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ขาวสาลี ปรับเปน ขาวสาลี 
ขาวบารเลย เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสถานการณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศ ซ่ึงปจจุบัน
ผูประกอบการโรงงานอาหารสัตวมีการนําเขาขาวบารเลยมากข้ึน และเพ่ือเปนการติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิด กํากับดูแลและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  2. ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 

   2.1 เย่ือกระดาษ เนื่องจากภาวะการคาปกติ ราคาคอนขางทรงตัว 

   2.2 แบตเตอรี่รถยนต เนื่องจากตลาดมีการแขงขันสูง ผูผลิตมีการพัฒนาสินคารุน
ใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง 

   2.3 เม็ดพลาสติก เนื่องจากมีผูผลิตหลายราย ตลาดมีการแขงขันสูง ไมมีปญหาดาน
กลไกราคา 

   2.4 น้ําตาลทราย  เนื่องจากคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง เม่ือวันท่ี 15 
มกราคม 2561 ใหยกเลิกมาตรา 17 (18) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เฉพาะในสวน
ของการกําหนดราคาขายน้ําตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในประเทศ ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับกระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีประกาศลอยตัวน้ําตาลทรายและปลอยราคาใหเปนไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแขงขันและ
ปจจุบันสถานการณราคาน้ําตาลทรายลดลงสอดคลองตามกลไกตลาด จึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดน้ําตาล
ทรายเปนสินคาควบคุม  

  3. เพ่ิมรายการสินคาและบริการควบคุม  

   3.1 เพ่ิมรายการสินคาในหมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ จํานวน 1 รายการ คือ 
เวชภัณฑเกี่ยวกับการรักษาโรค เพ่ือใหมีการกํากับดูแลใหครอบคลุมถึงเวชภัณฑ ซ่ึงเปนวัสดุหรืออุปกรณท่ี
จําเปนและมีการใชในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก เชน ผาพันแผล สายน้ําเกลือ เข็มฉีดยา เปนตน 

   3.2 เพ่ิมรายการบริการควบคุมในหมวดบริการ จํานวน 1 รายการ คือ บริการ
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจาก



 

 

วนัที่  22 มกราคม 2562 

กระทรวงพาณิชยไดรับเรื่องรองเรียนจากภาคประชาชนเก่ียวกับปญหาคายาและคารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลสูงเกินจริง 

   4. เห็นชอบสินคาและบริการควบคุม ป 2562 มีจํานวน 52 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา 6 
บริการ โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ  

  ท้ังนี้ ใหมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล 
คาบริการทางการแพทย และคาบริการอ่ืนของสถานพยาบาล เพ่ือพิจารณาความพรอมกอนท่ีจะกําหนด
มาตรการท่ีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ใหเกิดความเปนธรรมแกทุก
ฝาย รวมท้ังพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ประกอบดวย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และ
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร  

 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 
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  วันนี้ (22 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน 
    รัษฎากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการดําเนินโครงการภาคี
    สนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน)  
  2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน 
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหแก 
    กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา)  
  3.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ราง 
    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ 
    รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานหรือรายไดของวิสาหกิจ 
    ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  5.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศสําหรับ 
    โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซ่ือ ของการรถไฟฟาขนสง 
    มวลชน แหงประเทศไทย 
  6.  เรื่อง  การขอกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหประจําปงบประมาณ 2562 
  7.  เรื่อง  การกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ  
    2562 จํานวน 500 ลานบาท 
  8.  เรื่อง   สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 
  9.  เรื่อง   สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 
  10.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือตออายุประทานบัตรทํา 
    เหมืองแรของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดสระบุร ี
  11.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท  
    หินออน จํากัด ท่ีจังหวัดสระบุร ี
  12.  เรื่อง   ความคืบหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
    ประเทศตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 เรื่อง การ 
    ปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง  และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือ 
    เยาวชน ครั้งท่ี 2 
  13.  เรื่อง  การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    ชุมพร – ระนอง และพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช  
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  14.   เรื่อง  การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ 
    บริการ พ.ศ. 2542 
  15.  เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริต กรณีการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จาก 
    โครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ  
 

ตางประเทศ 
 
  16.   เรื่อง   ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ 
    รวมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งท่ี 3 
  17.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางกระทรวงคมนาคมแหง 
    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมภายใตรัฐมนตรีวาการแหงรัฐวาดวย 
    การเปลี่ยนผานของระบบนิเวศนและการพัฒนาสังคมแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวา 
    ดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง 
  18.   เรื่อง   รางบันทึกความตกลงระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอมและโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations  
    Development Programme: UNDP) 
  19.   เรื่อง   แผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ  
    ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย   
    เวียดนาม 
 20.   เรื่อง   รางกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคาโลก  
   (WTO)  ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการ 
   ออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
 21.   เรื่อง   การเขารวมรางแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชย  
   อิเล็กทรอนิกสภายใต WTO 
 

แตงตั้ง 
 
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  การพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
    เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
  25.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานในคณะกรรมการองคการบริหาร 
    จัดการกาซเรือนกระจก  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความ 
    เสมอภาคทางการศึกษา  
  27.  เรื่อง  ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ 
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  28.  เรื่อง  ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  29.  เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  30.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    คมนาคม) 
 
 

……………………………………. 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 
.... (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลด
โลกรอน) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่อง
ดวน แลวดําเนินการตอไปได  
    กค. เสนอวา   
   1. ด วยนายกรั ฐมนตรี  (พล เอก ประยุทธ  จันทร โอชา )  ไดมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พิจารณาหาแนวทางสรางแรงจูงใจ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปลูกปาและรักษาปา ซ่ึง ทส. พิจารณาเห็นวา เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนปาชุมชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานของปาชุมชนในบทบาทการดูดซับกาซเรือนกระจก 
รวมท้ังสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของชุมชนอยางยั่งยืน จึงไดรวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) (อบก.) จัดทําโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน เม่ือป พ.ศ. 2559 โดยโครงการดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนท่ีรวมดูแลรักษาปาโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณเครื่องมือ และมี
เปาหมายในการจัดต้ังปาชุมชนท่ีอยูรอบปาสงวนแหงชาติในรัศมี 5 กิโลเมตร จํานวน 21,850 หมูบาน พ้ืนท่ี
ประมาณ 19.1 ลานไร ซ่ึงโครงการดังกลาวจะทําใหเกิดพลังในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาปาชุมชนอยาง
เขมแข็ง ทําใหสภาพปามีความอุดมสมบูรณเพ่ิมยิ่งข้ึน และเกิดความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
เปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสงผลตอการลดปญหาภาวะโลกรอน  
   2. ตอมามีการแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชน            
ลดโลกรอน ซ่ึงผูประสงคใหการสนับสนุนท้ังภาคเอกชนและประชาชนจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดังกลาว โดยดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอนและเปนการ
ดําเนินงานท่ีมีความเชื่อมโยงกับการลดกาซเรือนกระจกท้ังโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงลักษณะการสนับสนุนมี
หลายรูปแบบ ไดแก ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีและอุปกรณ และดานเสริมสรางศักยภาพและการจัดการ
ความรู  
   3. ปจจุบันมีปาชุมชนท่ีไดรับการอนุมัติจัดตั้งแลวภายใตการสนับสนุนจากงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน ในการบริหารจัดการปาชุมชน จํานวน 4,658 หมูบาน พ้ืนท่ี 3.55 ลานไร และมีปาชุมชนท่ียังไมไดรับเงิน
อุดหนุนและภาคเอกชนจะใหการสนับสนุน จํานวน 4,149 หมูบาน พ้ืนท่ี 1.55 ลานไร โดยสนับสนุนหมูบานละ 
100,000 บาท ตลอดโครงการ รวมเปนเงิน 415 ลานบาท และจากการประสานขอมูลจากกรมปาไมพบวาระหวาง
ปงบประมาณ 2559 ถึงปจจุบันมีหนวยงานภาคเอกชนไดเขารวมโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน               
หลายแหง  
  4. กค. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือเปนการสนับสนุนโครงการดังกลาว จึงสมควรใหสิทธิประโยชน              
ทางภาษีแกผูใหการสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน โดยกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเปน
รายจายได โดยจะตองมีการตราเปนพระราชกฤษฎีกาและจะตองไดรับความเหน็ชอบในระดับนโยบาย  
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   5. ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุนชุมชนผูดูแลรักษา       
ปาเฉพาะสวนของปาชุมชนท่ียังไมไดรับเงินอุดหนุน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวน โดยตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชน
ลดโลกรอน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเปนรายจายไดตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ ท้ังนี้ 
สําหรับการบริจาคท่ีไดกระทําตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565   
    6. กค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 โดยการยกเวนภาษีขางตน คาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐและประโยชนท่ีจะไดรับ 
ดังนี้  
     6.1 ประมาณการการสูญเสียรายได การดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลก
รอนมีแผนการใชงบประมาณจากภาครัฐปละ 90 ลานบาท การกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีโดยใหภาคเอกชน
ลงทุนดําเนินการปลูกปาโดยการบริจาคมีผลทําใหจัดเก็บภาษีลดลงประมาณปละ 18 ลานบาท โดยจะเปนการชวย
ทดแทนและประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐท่ีตองดําเนินการปละ 72 ลานบาท ซ่ึงการกําหนดสิทธิประโยชน
ทางภาษีดังกลาวจะมีสวนชวยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินอุดหนุนการ
บริหารจัดการดังกลาว จึงไมกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  
    6.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
      1) ในสวนของประชาชน การยกเวนภาษีขางตนจะสงเสริมใหชุมชนเกิดพลัง
และความมุงม่ันในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาปาชุมชนอยางเขมแข็ง สงผลใหปามีความอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน   
     2) ในสวนของสังคม จะชวยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันในลักษณะประชา
รัฐเพ่ือรวมกันดูแลรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาชุมชนอยางเหมาะสม นําไปสูการรักษาฐาน
ทรัพยากรของประเทศและใชประโยชนอยางยั่งยืน อันเปนการพัฒนาปาไมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุน              
ปาชุมชนลดโลกรอน สามารถนําเงินบริจาคมาหักเปนรายจายไดตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 2 ของกําไร
สุทธิ ท้ังนี้ สําหรับการบริจาคท่ีไดกระทําตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   1. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูใหการสนับสนุนตองลงนามในบันทึกความรวมมือโครงการ 
“ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน” และดําเนินการตามแนวทางของโครงการ   
   2. ตองสนับสนุนโครงการเปนจํานวนไมต่ํากวาหมูบานละ 100,000 บาท โดยบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลสามารถใหการสนับสนุนไดมากกวา 1 หมูบาน  
  3. ผูบริจาคจะตองมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากกรมปาไม โดยระบุวา “เพ่ือใชสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ “ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน” ชื่อปาชุมชนท่ีใหการสนับสนุนและปท่ีดําเนินการ” ซ่ึง
สอดคลองกับบันทึกความรวมมือโครงการท่ีไดรวมกันลงนามไวแลว  
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหแกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหแกกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
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ทางการศึกษา) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
   ท้ังนี้ กค. รายงานวา มาตรการภาษีในเรื่องนี้จะมีผลทําใหการจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลา            
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีประมาณ 45 ลานบาท โดยจะเปนการชวยทดแทนเงินสนับสนุนใหแกเด็กและ
เยาวชน ครูอาจารยและโรงเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ซ่ึงจะมีสวนชวยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินเพ่ือสรางความเสมอภาคทางการศึกษา จึงไมกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐ  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับ          
การบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้  
   1. บุคคลธรรมดา ใหหักลดหยอนไดเปนจํานวน 2 เทาของจํานวนเงินท่ีบริจาค แตเม่ือรวมกับ
คาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแลวตองไมเกินรอยละ 
10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนอ่ืน ๆ   
   2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหหักเปนรายจายไดเปนจํานวน 2 เทาของรายจายท่ีบริจาค 
ไมวาจะไดจายเปนเงินหรือทรัพยสิน แตเม่ือรวมกับรายจายท่ีจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ และรายจายท่ีจายเปนคาใชจายในการจัดสรางและการ
บํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน ท่ีเปดใหประชาชนใชเปนการท่ัวไปโดยไมเก็บ
คาบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแลว ตองไมเกินรอยละ 10 ของ
กําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือ
เพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร  
ท้ังนี้ สําหรับการบริจาคท่ีกระทําตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
   
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน              
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... รางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันการบินพลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
และใหดําเนินการตอไปได   
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เปนการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการ
องคการสวนพฤกษศาสตรมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร   
     2. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เปนการ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 เพ่ือกําหนดใหผูรักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่22 มกราคม 2562  7 

  3. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เปนการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดใหผูรักษาการแทนผูวาการของ
สถาบันการบินพลเรือนมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับผูวาการของสถาบันการบินพลเรือน  
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานหรือรายไดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานหรือ
รายไดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
   1. นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใชจํานวนการจางงานและรายไดของกิจการเปน
เกณฑในการกําหนดขนาดกิจการ และแบงประเภทกิจการเปนกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการและการคา 
(การคาสงและการคาปลีก) ดังนี้  
 
ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม 
จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายไดของ
กิจการ 

(ลานบาท) 

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายไดของกิจการ               
(ลานบาท) 

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายไดของกิจการ 
(ลานบาท) 

กิจการผลิตสินคา  1 – 5 ไมเกิน 1.8 6 – 50 มากกวา 1.8 – 100 51 – 200 มากกวา 100 – 500 

กิจการใหบริการ
และการคา  

1 – 5 ไมเกิน 1.8 6 – 30 มากกวา 1.8 –50 31 – 100 มากกวา 50 – 300 

   2. เง่ือนไขการกําหนดขนาดวิสาหกิจ โดยในกรณีท่ีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดหนึ่ง แตจํานวนรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง ใหถือจํานวนการจางงานหรือรายไดท่ีมากกวา 
เปนเกณฑในการพิจารณา   
    จํานวนการจางงานหรือรายได ใหพิจารณาจากหลักฐาน ดังตอไปนี้   
      1) จํานวนการจางงาน ใหพิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจางงานท่ีได
จัดทําข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด   
     2) รายได ใหพิจารณาจากรายไดรวมท่ีระบุไวในงบการเงินปลาสุดท่ีนําสงตอ
ทางราชการหรือท่ีมีเอกสารบัญชีแสดงรายได  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
5. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสี
มวง ชวงบางใหญ – บางซ่ือ ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 [เรื่อง การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู
ตางประเทศของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)] โดยเห็นชอบให กค. เปนผูกูเงินบาท
ภายในประเทศเพ่ือชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนจากองคการความรวมมือระหวางประเทศญ่ีปุน (JICA) กอนถึงกําหนด
ชําระ (Prepayment) แทน รฟม. วงเงินเทียบเทาไมเกิน 61,288.42 ลานเยน ภายใตสัญญาเงินกูเลขท่ี TXXX – 1 
และ TXXXII – 3 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซ่ือ (ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2) รวมท้ังเห็นชอบให
สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณใหแก รฟม. เพ่ือชําระคืนหนี้แกแหลงเงินกูโดยตรงท้ังเงินตน ดอกเบี้ย 
และคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาชําระเงินคืนระหวาง กค. 
และ รฟม. ซ่ึงจะไดตกลงกันในรายละเอียดตอไป 
  2. เห็นชอบให รฟม. นํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือการชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ย
ประจําปงบประมาณ 2562 สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซ่ือ (ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2) 
สัญญาเงินกูเลขท่ี TXXX – 1 และ TXXXII – 3 มาสมทบกับวงเงินกูท่ี กค. จัดหาให เพ่ือใชชําระคืนหนี้กอนถึง
กําหนดชําระใหแก JICA และในกรณีท่ี รฟม. มีแหลงเงินอ่ืนใหสามารถนํามาสมทบเพ่ือชําระคืนหนี้กอนถึงกําหนด
ชําระใหแก JICA ไดดวย 
 
6. เรื่อง การขอกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหประจําปงบประมาณ 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กูเงินสําหรับปงบประมาณ 2562 โดย
การออกพันธบัตรวงเงินรวมไมเกิน 30,600 ลานบาท แบงเปน 1) การกูเงินโดยการออกพันธบัตรใหม                 
จํานวน 12,000 ลานบาท และ 2) การกูเงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือทดแทนพันธบัตรเดิมท่ีครบกําหนด (Roll-
over) จํานวน 18,600 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กูเงินโดย
ออกพันธบัตร (เงินทุนระยะยาว) จํานวนไมเกิน 30,600 ลานบาท ในป 2562 ซ่ึงประกอบดวยการออกพันธบัตร
ใหม จํานวน 12,000 ลานบาท และการออกพันธบัตรเพ่ือทดแทนพันธบัตรเดิมท่ีมีอายุครบกําหนด (Roll-
over) จํานวน 18,600 ลานบาท เพ่ือปรับสัดสวนเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวของ ธอส. ใหมีความเหมาะสม อัน
เปนการเสริมสภาพคลองจากปญหาความไมสัมพันธกันระหวางอายุของหนี้สินและสินทรัพย (Maturity 
Mismatch) และความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในการดํารงเงินรับฝาก ท้ังนี้ การกูเงินดังกลาวจะสามารถชวย
สนับสนุนการขยายตัวของสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยใหกับผูท่ีมีรายไดนอยและปานกลางตามพันธกิจของ ธอส. ไดมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนไปตามแผนการจัดหาแหลงเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสรางเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไดเห็นชอบไวเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
(17 ตุลาคม 2560) รับทราบดวยแลว 
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7.  เ รื่ อง  การ กู เ งิน เ พ่ือใช ในกิจการของสํานักงานธนานุ เคราะห  ประจํ าป งบประมาณ 2562  
จํานวน 500 ลานบาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําป
งบประมาณ 2562 จํานวน 500 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานวา 
  1. สํานักงานธนานุเคราะหไดจัดทํากรอบงบประมาณลงทุนประจําป 2562 ซ่ึงคณะกรรมการ
อํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห ในการประชุม ครั้งท่ี 6/ปงบประมาณ 2561 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ได
พิจารณาและเห็นชอบแลว มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้ 
   1.1 ภาคงบลงทุน รวมท้ังสิ้น 109.62 ลานบาท ดังนี้ 

รายการ จํานวน (ลานบาท) 
1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายป (ปรับปรุงงานเดิม) 
(งบลงทุนหมวดสิ่งกอสรางท่ีขออนุมัติปรับปรุงอาคาร หมวดเครื่องใชสํานักงานเพ่ือใชใน
กิจการรับจํานํา และหมวดเงินสํารองราคา) 

5.56 

2. งบลงทุนท่ีจัดทําเปนแผนระยะยาว 
(แผนเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และแผนขยายสถานธนานุเคราะห) 

104.06 

รวม 109.62 
   1.2 ภาคงบทําการรับจํานํา โดยไดประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิของ
ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

รายการ จํานวน (ลานบาท) 
1. รายไดรวม 795.39 
    (1) รายไดดอกเบี้ย (คิดจากประมาณการจากดอกเบี้ยท่ีไดจากทรัพยท่ีมาจํานํา) 677.69 
    (2) กําไรจําหนายฯ (คิดจากประมาณการรายไดทรัพยหลุดจํานํา) 115.70 
    (3) รายไดอ่ืน ๆ 2.00 
2. คาใชจายรวม 438.16 
    (1)  คาใชจายในการขาย 364.17 
    (2) ดอกเบี้ยจาย (คิดจากดอกเบี้ยท่ีจะกูเงินปงบประมาณ  
จํานวน 500 ลานบาท) 

73.99 

กําไรสุทธ ิ 357.23 
   1.3 แผนการกู เ งินปงบประมาณ 2562 จํานวน 500 ลานบาท  สํานักงาน 
ธนานุเคราะหไดมีการประมาณการแผนทางการเงินตามสภาวการณท้ังปจจัยภายในและภายนอกตาม
ปงบประมาณ 2561 และคาดวาจะมีจํานวนผูมาใชบริการรับจํานําประมาณ 1,339,419 ราย หรือเพ่ิมข้ึนจากป 
2561 จํานวน 38,630 ราย เนื่องจากประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําดวยการนําทรัพยสินมา
จํานํากับโรงรับจํานําของรัฐบาลท่ีมีดอกเบี้ยตํ่ากวาแหลงเงินทุนและโรงรับจํานําเอกชน โดยประมาณการจํานวน
เงินการรับจํานําประมาณ 19,555.52 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 ประมาณ 569.05 ลาน
บาท ซ่ึงการกูเงิน จํานวน 500 ลานบาท ของสํานักงานธนานุเคราะหดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือไวใชเปนเงินทุน
ในการหมุนเวียน และรองรับธุรกรรมการรับจํานําของประชาชนท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตามการ
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ประมาณการขางตน รวมท้ังเพ่ือประกันการขาดสภาพคลองทางการเงินท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ 
ซ่ึงหากกูเงิน จํานวน 500 ลานบาท มาเพ่ือรองรับธุรกรรมรับจํานําดังกลาวแลว จะสามารถไดรับรายไดรวม 
จํานวน 795.39 ลานบาท และเม่ือหักคาใชจายรวมจํานวน 438.16 ลานบาทแลว จะมีกําไรสุทธิ จํานวน 357.23 
ลานบาท ตามการประมาณการงบทําการรับจํานําปงบประมาณ 2562 
  2. สําหรับแผนการกูเงินปงบประมาณ 2562 จํานวน 500 ลานบาท กระทรวงการคลัง (กค.) และ 
พม. พิจารณาแลวเห็นวา สํานักงานธนานุเคราะหมีความจําเปนตองกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานักงานธนานุ
เคราะห ประจาํปงบประมาณ 2562 จํานวน 500 ลานบาท โดย กค. ไมคํ้าประกัน ซ่ึงวงเงินดังกลาวไดรับบรรจุใน                
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2562 ดวยแลว 
 
8. เรื่อง  สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการขาวโพดเล้ียงสัตว ป 2561/62 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 
โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 วงเงิน
งบประมาณ 45 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ  โดยภาระงบประมาณท่ีเกิดข้ึนใหธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปของกระทรวงการคลัง ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป และให
กระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พณ. รายงานวา คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ไดมีมติ
เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 
วงเงิน 45 ลานบาท โดย ธ.ก.ส. ไดจัดทําโครงการฯ แลว ดังนี้  
 

หัวขอ รายละเอียด 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว

นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรผู
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2561/62 กับกรมสงเสริม
การเกษตร เพ่ือจําหนายตอ แปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
2. เพ่ือชวยดูดซับปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงท่ีผลผลิตออกมาก ตลอดจนเปน            
การสงเสริมการทําธุรกรรมระหวางสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณของการ
กอตั้งสถาบันเกษตรกร  
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว 
4. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกรไดมีแหลงรับซ้ือผลผลิตท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนจากเดิมท่ี
แหลงรับซ้ือสวนใหญจะเปนประกอบการเอกชน  

เปาหมาย สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมหรือรับซ้ือและสรางมูลคาเพ่ิมขาวโพด
เลี้ยงสัตวจากเกษตร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ลานบาท โดยใชเงินทุน ธ.ก.ส. 

วิธีการ ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการ ในอัตรารอยละ 4 ตอป โดยคิดจากสถาบันเกษตรกร
ในอัตรารอยละ 1 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 3 ตอป เปน



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่22 มกราคม 2562  11 

ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน นับแตวันรับเงินกู และตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนด
ระยะเวลาชําระคืนเงินกูเปนตนไป สถาบันเกษตรกรจะตองรับภาระดอกเบี้ยเองในอัตรา 
MLR บวกตามชั้นความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแตละแหง (ปจจุบัน MLR เทากับรอยละ 
5 ตอป)  

งบประมาณท่ีขอ
จัดสรร 

จํานวนดอกเบี้ยท่ีขอชดเชยจากรัฐ 45 ลานบาท (วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ลานบาท x 
อัตราดอกเบี้ยท่ีขอชดเชยจากรัฐ อัตรารอยละ 3 ตอป x ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 
เดือน)  

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  
2. ระยะเวลาจายเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
3. กําหนดชําระคืนเงินกู ไมเกิน 12 เดือน นับแตวันท่ีรับเงินกู ท้ังนี้ ตองชําระหนี้ใหเสร็จ
สิ้นไมเกินวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563  
4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไมเกิน 12 เดือน นับแตวันท่ีรับเงินกู 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ธ.ก.ส. พณ. และ กษ. 

 
9. เรื่อง  สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบสถานการณการผลิตและการตลาดสินคามันสําปะหลัง ป 2561/62 มาตรการและ
แนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง  และแผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ลานบาท ตามท่ีกระทรวง
พาณิชยเสนอ   
  2. อนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)              
จํานวน  2 โครงการ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด  และโครงการสินเชื่อ
เพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบี้ยในกรอบวงเงินงบประมาณ 
82.65 ลานบาท  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนให ธ.ก.ส. จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริง เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจาย
ประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป   
  3. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ                 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. กระทรวงพาณิชยเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณการผลิตและการตลาดสินคา 
มันสําปะหลัง ป 2561/62 รวมท้ังมาตรการและแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง 
ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชยอยูระหวางการจัดทําโครงการเสนอสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และรับทราบ
แผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงิน
รวม  18.324 ลานบาท และอนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรและ
วงเงินงบประมาณท่ีใชดําเนินโครงการป 2561/62 จํานวน 2 โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น 114 ลานบาท ดังนี้  (1) 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่22 มกราคม 2562  12 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด วงเงินสินเชื่อ 1,150 ลานบาท วงเงินท่ี
ขอรับจัดสรร 69 ลานบาท  และ (2)  โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบัน
เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ลานบาท วงเงินท่ีขอรับจัดสรร 45 ลานบาท โดยภาระงบประมาณท่ีเกิดข้ึน  ให
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามความ
จําเปนและเหมาะสมตอไป ท้ังนี้ มาตรการและแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง
และแนวทางการบริหารจัดการสินคามันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 รวม 8 โครงการ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
ดวยแลว   
  2. แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ป 2561/62 ประกอบดวย โครงการรวม 7 โครงการ     
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด ป 2561/62 (ธ.ก.ส.)  2) โครงการ
สินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 (ธ.ก.ส.)  3) โครงการ
สนับสนุนเครื่องสับมันสําปะหลังขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลัง  เงินจากกองทุนรวมเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกร 10 ลานบาท 4) โครงการขยายโอกาสทางการคาและพัฒนาศักยภาพผูสงออกผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง เงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 2 ลานบาท  5) โครงการกํากับดูแลการนําเขามันสําปะหลัง
จากประเทศเพ่ือนบานเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 6.324 ลานบาท 6) โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหสอดคลองกับความตองการของตลาด (มันเสนสะอาด)  โครงการของกระทรวง
พาณิชยท่ีไมขอรับจัดสรรงบประมาณ 7) โครงการสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง โครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีไมขอรับจัดสรรงบประมาณ  
 
10. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 เอ เพ่ือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของบริษัท 
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดสระบุร ี

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนพ้ืนท่ี
ลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนตและ
เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอตออายุประทานบัตร ท่ี 1 - 4/2553 รวม 4 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให อก. (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร)ดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาขอ
อนุญาต ใหตออายุประทานบัตรตอไป 
                    สาระสําคัญของเรื่อง 
                    กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ เพ่ือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต จํานวน 4 แปลง โดยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคํา
ขอตออายุประทานบัตรท่ี 1 - 4/2553 ในพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมแลว ซ่ึงพ้ืนท่ีคําขอตออายุประทานบัตรดังกลาว
เปนท่ีนิคมสรางตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
พ้ืนท่ีแลวและบริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมดวยแลวและเปนท่ีดินมีสิทธิครอบครอง 
ของผูขอเอง รวมท้ังไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมือง 
                    ท้ังนี้ พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมท่ีเคยไดรับประทานบัตรมาแลวและไดยื่นไวกอน
วันท่ีพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
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ใหความเห็นชอบแลวและเห็นวาพ้ืนท่ีคําขอตออายุประทานบัตรท้ัง 4 แปลง เปนเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง                
ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 
2560 – 2564 ดวย 
  
11. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท หินออน จํากัด ท่ีจังหวัด
สระบุรี 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ํา ชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร ตามคํา
ขอประทานบัตรท่ี 39/2551 ของบริษัท หินออน จํากัด ท่ีจังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และเม่ือหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีแลวให อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
ดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตรตอไป 
                    สาระสําคัญของเรื่อง 
                    กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุม
น้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรท่ี 39/2551 ของบริษัท หินออน จํากัด ท่ีจังหวัดสระบุรี ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 ซ่ึงพ้ืนท่ีคําขออยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 
1 บี ของลุมน้ําปาสักและเปนพ้ืนท่ีปาไม โดยบรษัิท หินออน จํากัด ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ี
ปาไมแลว โดยพ้ืนท่ีไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมือง ตามระเบียบ
และกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ การปดประกาศการขอประทานบัตร ไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมท้ังสํานักงาน
เทศบาลตําบลทับกวางไดแจงความเห็นชอบในการขอประทานบัตรและคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลุงหรือแตงแร ไดใหความเห็นชอบกับ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 โดยพ้ืนท่ีคําขอ
ประทานบัตรเปนเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และแผนแมบทการบรหิารจัดการแร พ.ศ. 2560– 2564 
 
12. เรื่อง  ความคืบหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว)  พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง  และท่ี
ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้  
  1. รับทราบความคืบหนาผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความ
ขอแรง  และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งท่ี 2  และมอบหมายกระทรวงยุติธรรมประสานงานให
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนการดําเนินการปฏิรูปตาม
ขอเสนอแนะฯ ในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดแผนการดําเนินงานของการปฏิรูป
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในการผลักดันการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวอยางเปนรูปธรรมภายในเดือน
ตุลาคม 2562 
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  2. ใหกระทรวงยุติธรรมประสานสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือนํารายงานผลการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะดังกลาวผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  
  3. เห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 [ เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง  และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน] 
จาก “...ใหกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลความคืบหนาการดําเนินการ
ของหนวยงานตาง ๆ  ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน...” เปน  “...ใหกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานติดตาม
ผลการดําเนินการและรายงานผลความคืบหนาการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ผานระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)” 
 
13. เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร – ระนอง และ
พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร  - ระนอง และพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน) ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ ภายใต
กรอบการพัฒนา 4 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาประตูการคาฝงตะวันตก (2) การพัฒนาประตูสูการทองเท่ียวอาวไทย
และอันดามัน (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคาสูง และ (4) การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู ประกอบดวยโครงการจํานวนรวม 116 
โครงการ กรอบวงเงินป 2562 – 2565 รวม 106,790.13 ลานบาท โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนิน
โครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามกรอบการพัฒนาดังกลาวตอไป  
  สําหรับโครงการจําเปนเรงดวน (Quick – win)  ท่ี สศช. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 5 โครงการ 
วงเงิน 448.6973 ลานบาท เห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 (เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท) ในโอกาสแรก หากไมเพียงพอ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน  ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. เรื่องนี้เปนผลการดําเนินการตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  
(ประกอบดวยจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎรธานี  และจังหวัดนครศรีธรรมราช) อยางยั่งยืน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคจะพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและเปนตนแบบการพัฒนาศูนยกลางความ
เจริญในแตละภูมิภาคของประเทศ โดยท่ีผานมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ีเม่ือ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมไดเห็นชอบกรอบแนวคิดดังกลาว และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา
เรงรัดดําเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  
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  2. ผลการศึกษาของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีฯ  พบวา ควรมีกรอบการพัฒนาใน 4 ดาน รวมท้ังมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
อยางยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)  พ.ศ. 2562 – 2565 โดยในสวนจํานวนโครงการภายใต
กรอบการพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการฯ นั้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีการขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอเสนอ จากเดิม เปน โครงการท้ังหมดรวม 116 โครงการ วงเงินรวม 106,790.13 ลานบาท 
โดยเปนโครงการท่ีตองขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 111 โครงการ วงเงิน  102,418 ลานบาท (มี 5 โครงการ 
ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณไวกอนหนานี้แลว หรือมีแผนจะใชจายจากแหลงเงินอ่ืนท่ีไมใชเงินงบประมาณ) ซ่ึงใน
จํานวนดังกลาวมีโครงการท่ีเปนโครงการจําเปนเรงดวนท่ีสงผลสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
อยางยั่งยืน  และมีความพรอมดําเนินการไดทันทีในปงบประมาณ 2562 (Quick – win)  จํานวน 8 โครงการ 
วงเงินรวม 2,677.3173 ลานบาท โดยมี 5 โครงการ จะขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ซ่ึงเปนโครงการของ
กระทรวงมหาดไทย  2 โครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 โครงการ กระทรวงสาธารณสุข 
1 โครงการ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 1 โครงการ ท้ังนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (โดยหนวยงานผูรับผิดชอบ 5 โครงการ ท่ีขอรับงบกลางฯ) ไดจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีหนวยงาย
ของรัฐตองเสนอพรอมกับการขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 แลว 
 
14.  เรื่อง การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินคาและบริการควบคุม ป 2562 จํานวน 52 รายการ 
จําแนกเปน 46 สินคา และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.)                  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 9 มกราคม 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี              
9 มกราคม 2562  ท่ีประชุมไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและบริการควบคุม โดยสรุปมติท่ีประชุมได  ดังนี้ 
  1. คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 50 รายการ จําแนกเปน 45 สินคา 5 บริการ 
โดยปรับเพ่ิมขอความรายการสินคาควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ขาวสาลี ปรับเปน ขาวสาลี ขาวบารเลย 
เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสถานการณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศ ซ่ึงปจจุบันผูประกอบการ
โรงงานอาหารสัตวมีการนําเขาขาวบารเลยมากข้ึน และเพ่ือเปนการติดตามสถานการณอยางใกลชิด กํากับดูแล
และบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  2. ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
   2.1 เย่ือกระดาษ เนื่องจากภาวะการคาปกติ ราคาคอนขางทรงตัว 
   2.2 แบตเตอรี่รถยนต เนื่องจากตลาดมีการแขงขันสูง ผูผลิตมีการพัฒนาสินคารุนใหม             
ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง 
   2.3 เม็ดพลาสติก เนื่องจากมีผูผลิตหลายราย ตลาดมีการแขงขันสูง ไมมีปญหาดาน
กลไกราคา 
   2.4 น้ําตาลทราย  เนื่องจากคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง เม่ือวันท่ี 15 
มกราคม 2561 ใหยกเลิกมาตรา 17 (18) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เฉพาะในสวนของ
การกําหนดราคาขายน้ําตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในประเทศ ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี
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ประกาศลอยตัวน้ําตาลทรายและปลอยราคาใหเปนไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแขงขันและปจจุบันสถานการณ
ราคาน้ําตาลทรายลดลงสอดคลองตามกลไกตลาด จึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดน้ําตาลทรายเปนสินคาควบคุม  
  3. เพ่ิมรายการสินคาและบริการควบคุม  
   3.1 เพ่ิมรายการสินคาในหมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ จํานวน 1 รายการ คือ 
เวชภัณฑเกี่ยวกับการรักษาโรค เพ่ือใหมีการกํากับดูแลใหครอบคลุมถึงเวชภัณฑ ซ่ึงเปนวัสดุหรืออุปกรณท่ีจําเปน
และมีการใชในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก เชน ผาพันแผล สายน้ําเกลือ เข็มฉีดยา เปนตน 
   3.2 เพ่ิมรายการบริการควบคุมในหมวดบริการ จํานวน 1 รายการ คือ บริการ
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชยไดรับเรื่องรองเรียนจากภาคประชาชนเก่ียวกับปญหาคายาและคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
สูงเกินจริง 
   4. เห็นชอบสินคาและบริการควบคุม ป 2562 มีจํานวน 52 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา 6 
บริการ โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ  
  ท้ังนี้  ใหมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล 
คาบริการทางการแพทย และคาบริการอ่ืนของสถานพยาบาล เพ่ือพิจารณาความพรอมกอนท่ีจะกําหนดมาตรการ
ท่ีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมท้ัง
พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ประกอบดวย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข 
กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร  
 
15. เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต กรณีการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จากโครงการรับจํานําขาวและ
การระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอมาตรการปองกันการทุจริต กรณีการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จากโครงการ
รับจํานําขาวและการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ และมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไป
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จาก
โครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และแนวทางการปฏิบัติงานในการเจรจาและทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐของ
กระทรวงพาณิชย ท่ีไดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแลวตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานวา  
  1. นโยบายยกระดับราคาขาวในชวงป 2554 – 2557 ท่ีผานมาเปนนโยบายท่ีใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูผลิต โดยเขาไปแทรกแซงกลไกราคาและตลาดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ในการระบายขาวของรัฐบาลใน
ขณะนั้น ไดกําหนดใหการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการบิดเบือน
วิธีการผิดไปจากระเบียบวิธีการคาระหวางประเทศตามรูปแบบรัฐตอรัฐ อีกท้ังมีการกลาวอางขอจํากัดทางการคา
ซ่ึงเปนความลับท่ีไมสามารถเปดเผยได เพ่ือไมใหกระทบกับความสัมพันธระหวางประเทศ อันนําไปสูการแสวงหา
ประโยชนอันมิชอบและเปนชองทางของการทุจริตในการบริหารราชการ รวมถึงการปกปดขอมูลเพ่ือไมใหไดรับการ
ตรวจสอบ โดยเฉพาะรายละเอียดของคูสัญญา ขอตกลง และเง่ือนไขตาง ๆ ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับประเทศ
เปนอยางมาก  
   2. การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในชั้นการระบายขาวหรือขายขาวจากสต็อกของรัฐบาลซ่ึงมีผลตอ
เนื่องมาจากการดําเนินนโยบายโครงการรับจํานําหรือรับซ้ือขาวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลเปนข้ันตอนการ
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ทุจริตท่ีสําคัญและมีวิธีการทุจริตท่ีซับซอนในหลายข้ันตอนซ่ึงสอดประสานกันท้ังระบบ ดังนั้น เพ่ือใหการแกไข
ปญหาดังกลาวเปนไปอยางครอบคลุมรอบดาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเสนอมาตรการปองกันการทุจริต กรณี
การคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐ จากโครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ ดังนี้ 
     ดานนโยบาย 

สภาพปญหา ขอเสนอแนะ 
การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร  
ตลาดสินคาเกษตรโดยเฉพาะขาวโดยหลักการแลว
รัฐบาลไมควรแทรกแซง เนื่องจากเปนสินคาซ่ึงกลไก
ตลาดสามารถทํางานไดดีอยูแลว แตยังคงมีสาเหตุบาง
ประการท่ีรัฐบาลควรเขาไปแทรกแซง เชน กรณี
ปริมาณขาวผลิตท่ีผลิตไดในประเทศมีจํานวนมากสงผล
ใหอุปทานขาวเพ่ิมมากข้ึนและราคาขาวลดลง รัฐจึง
จําเปนตองดูดซับอุปทานดังกลาวโดยการแทรกแซง
ตลาด สงผลใหเกษตรกรสามารถขายขาวไดราคาดีข้ึน 
เปนตน แตอยางไรก็ตาม การใชนโยบายดังกลาวเปน
การดําเนินการท่ีทําใหเกิดการทุจริตและการบิดเบือน
กลไกตลาดจากภาครัฐได รวมท้ังอาจเปนการกระทํา
ผิดขอตกลงกับพันธสัญญาขององคการการคาโลก 
(WTO) ท่ีกําหนดไมใหมีการอุดหนุนสินคาเกษตร
ภายในประเทศและการอุดหนุนสงออก 

1)  รั ฐบาลตอง มีนโยบายชัด เจน ท่ี มุ ง เน น
ชวยเหลือเกษตรกรโดยจัดใหมีมาตรการหรือ
กลไกท่ีจะชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพสูง สามารถดําเนินการชวยเหลือสินคา
เกษตรใหมีราคาสูงข้ึน โดยใชกลไกของการเพ่ิม
ตลาดและลดตนทุนการผลิต  
2 )  ก า ร ร ะ บ า ย ข า ว แ บ บ รั ฐ ต อ รั ฐ  ใ ห
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวภายใต
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว
ดําเนินการเทาท่ีจําเปน ยึดหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและกลุมเปาหมายใหชัดเจน โดย
คํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนของนโยบาย
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระทางการคลัง 
3) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ขาว ควรกําหนดกรอบนโยบายและเปาหมาย
ของการบริหารจัดการเรื่องขาวในแตละปอยาง
เหมาะสม  

   
  ดานการดําเนนิงานของหนวยงาน  

สภาพปญหา ขอเสนอแนะ 
1. ข้ันตอนกอนการระบายขาว  
 ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเปนบุคคล
ผูมีสวนสําคัญท่ีจะกําหนดใหมีการระบายขาวแบบรัฐตอ
รัฐ ซ่ึงในชวงท่ีมีการทุจริตจากการระบายขาวแบบรัฐตอ
รัฐป 2554 – 2555 ประธานอนุกรรมการฯ ไดแก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงมีท่ีมาจากขาราชการการเมือง โดย
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบขายขาวและใหความ
เห็นชอบในการแกไขสัญญาดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณาอํานาจ
หนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ แลวพบวา ประธานอนุ
กรรมการฯ จําเปนตองเปนผูมีความรูเก่ียวกับสต็อกขาว
ของรัฐบาล ราคาขาวของตลาดโลก วิธีการระบายขาวซ่ึง

1.1 เห็นควรใหขาราชการประจําของ
กระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีเปนประธาน
อนุกรรมการพิจารณาระบายขาว เพ่ือระบาย
ขาวอยางเหมาะสมภายใตกรอบนโยบายและ
ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของรัฐบาล  
*ปจจุบันประธานอนุกรรมการพิจารณาระบาย
ขาวตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 
175/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาว ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 
ไดกําหนดใหปลัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปน
ขาราชการประจํา ทําหนาท่ีเปนประธานอนุ
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จะทําใหเกิดประโยชนโดยรวมตอระบบการคาขาวของ
ประเทศ ซ่ึงขาราชการประจํายอมจะเปนผู มีความรู  
ความสามารถในการจัดการขาว รวมท้ังทักษะการ
บริหารสต็อกขาวไดดีกวาขาราชการการเมือง 
 ท่ีผานมาหลายรัฐบาลมักเสนอใหมีการระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ โดยใหสาเหตุวาขาวมีปริมาณมากเกินไป
สงผลใหตนทุนในการเก็บรักษาขาวมีราคาสูงตามไปดวย
หรือเพ่ือความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ซ่ึงไมพบวามี
กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีเ ก่ียวกับความ
จําเปนท่ีจะใชอางเพ่ือทําการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐจะ
มีก็เพียงแนวปฏิบัติเทานั้น 

กรรมการฯ  ดังนั้น ขอเสนอแนะในสวนนี้จึงเห็น
ควรใหประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
มีท่ีมาจากขาราชการประจําตอไป 
1.2) ในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 
ควรจัดใหมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น
ของภาคสวนท่ีเก่ียวของ และใหมีการเปดเผย
รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตอ
สาธารณะ 
1.3) เห็นควรใหกรมการคาตางประเทศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ หรือคูมือท่ี
เกี่ยวของเพ่ือใชอางถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมในการกําหนดใหมีการระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ 

2. วิธีการระบายขาว  
วิธีการระบายขาวของกรมการคาตางประเทศมีจํานวน 5 
วิธี ไดแก 1) ขายแบบรัฐตอรัฐ 2) ขายเปนการท่ัวไป 3) 
ขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 4) ขายใหแกองคกร 
และ 5) บริจาค ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาระบาย
ขาวสามารถคัดเลือกวิธีการระบายขาวไดหลายรูปแบบ 
ซ่ึงในชวงรัฐบาล ป 2554 – 2555 คณะอนุกรรมการฯ 
ไดเลือกวิธีการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ ซ่ึงสรางกลไกอัน
นําไปสูการทุจริตและสรางความเสียหาย 

เห็นควรใหกรมการคาตางประเทศพิจารณา
ระบายขาวดวยวิธีอ่ืน ไดแก การระบายขาว
ภายในประเทศใหกับบริษัทเอกชนควรใชวิธีการ
ประมูลท่ีโปรงใสและเปดเผย แตถามีความ
จําเปนเรงดวนอาจประสานกับผูประกอบการคา
ขาวโดยนํารายชื่อมาจากสมาคมผูคาขาว ซ่ึงตอง
เปนผูคาขาวจริงมิใชนายหนาเขามาแขงขัน และ
การสงเสริมการระบายขาวในตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนา โดยให พัฒนาตลาดสินคนเกษตร
ลวงหนาใหเปนแหลงสําคัญของการระบายขาว  

3. ข้ันตอนการพิจารณาสัญญากอนลงนามในสัญญาระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ  
 การดําเนินการท่ีผานมามีการแกไขสัญญาการคา
ระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐเพ่ือประโยชนของผู ซ้ือ 
โดยเฉพาะการแกไขสัญญาเพ่ิมชนิดและปริมาณขาว ซ่ึง
ถือเปนสาระสําคัญนอกขอบเขตของสัญญาและมีผล
เสมือนหนึ่งเปนการสัญญาฉบับใหมท่ีควรตองมีการ
เจรจาใหมอย างรอบคอบรัด กุมบนเ ง่ือนไข ท่ี เ กิด
ประโยชนแกประเทศชาติและทําเปนสัญญาฉบับใหม 
 การเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาซ้ือ
ขายขาว จากเงือนไขเดิม คือ Free on Board : FOB 
(สัญญาซ้ือขายท่ีมีการกําหนดราคาสินคารวมคาใชจาย 
ตาง ๆ เก่ียวกับสินคาจนกระท่ังขนสินคาข้ึนบนระวาง
เรือ) หรือ Cost Insurance and Freight : CIF (สัญญา
ซ้ือขายท่ีมีการกําหนดราคาสินคา โดยรวมคาระวาง
ขนสงสินคาและคาเบี้ยประกันภัยไวดวย) เปนการสง

ใหกรมการค าต างประเทศจัดทํา สัญญา
มาตรฐานเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศแบบ
รัฐตอรัฐ (Standard Contract) โดยคํานึงถึง
การตรวจสอบคูสัญญาเก่ียวกับสถานะการเปน
ตัวแทนของรัฐบาลกลางการสงมอบขาว การ
ชํ า ร ะ เ งิ น  แ ล ะ ร า ค า ข า ว  ม า พิ จ า ร ณ า
ประกอบการจัดทําสัญญาดังกลาวดวย ดังนี้   
3.1 คูสัญญาของรัฐ ตองเปนรัฐบาลกลางหรือ
ตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
ใหดําเนินการแทนรัฐบาลกลางเทานั้น  
3.2 วิธีการสงมอบขาว ไมควรสงมอบขาวแบบ
หนาคลั งสินค า  (Ex Warehouse) และควร
กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือใหมีการสงออกไป
ตางประเทศจริง  
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มอบขาวแบบหนาคลังสินคา (Ex Warehouse) ทําให
กลุมบุคคลผูกระทําทุจริตท่ีมีอํานาจเก่ียวของกับการ
ระบายขาวสามารถแอบนําขาวท่ีสงมอบกันหนาโกดัง
สินคาออกไปขายเวียนภายในประเทศได แตหากเปน
การซ้ือขายขาวแบบ FOB หรือ CIF จะสามารถยืนยันได
วาขาวจะถูกสงออกไปตางประเทศ 
 ขอตกลงเรื่องการชําระราคาขาวโดยใชแคชเชียรเช็ค
จะทําใหเกิดชองทางในการชําระเงินโดยการออกเช็ค
ภายในประเทศได ซ่ึงขัดกับหลักการท่ัวไปของการคา
ระหวางประเทศ ท่ีนิยมการชําระเงินแบบ Letter of 
Credit (L/C) เพราะเปนวิธีท่ีสามารถตรวจสอบไดวา
สินคาถูกสงไปยังตางประเทศจริง 
 ราคาขาวเปนขอตกลงหนึ่งของสัญญาซ้ือขายขาว
แบบรัฐตอรัฐ ซ่ึงท่ีผานมามีการตกลงราคาขายขาวตาม 
“ราคามิตรภาพ” สงผลใหรัฐบาลขาดทุนจากการขาย
ขาว เนื่องจากรัฐบาลรับซ้ือขาวเปลือกจากเกษตรกรใน
ราคาตันละ 15,000 – 20,000 บาท แตเม่ือระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ กลับขายในราคามิตรภาพ (ประมาณตันละ 
10,000 – 12,000 บาท) จึงนําไปสูความเสียหายแก
งบประมาณแผนดินหรอืภาษีประชาชนเปนจํานวนมาก 

3.3 วิธีการชําระเงิน ควรชําระเงินคาขาวผาน
ธนาคารโดยวิธี Letter of Credit (L/C) 
3.4 ราคาขาว ไมควรกําหนดราคามิตรภาพหรือ
ราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด  
รวมท้ัง กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขเก่ียวกับ
การแกไขสัญญาการคาระหวางประเทศแบบรัฐ
ตอรัฐ โดยอาจดําเนินการรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) กระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) และสํานักงานอัยการสูงสุด 
(อส.)  

4. การเปดเผยขอมูลการขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหสาธารณชนรับทราบ  
การระบายขาวจากสต็อกรัฐบาลโดยวิธีการซ้ือขายขาว
แบบรัฐตอรัฐตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกของ
รัฐบาลท่ีผานมาเปนไปในลักษณะปกปดขอมูลขาวสาร 
ซ่ึงสอใหเห็นวาเปนการดําเนินการท่ีไมมีความโปรงใส ขัด
กับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยใหเหตุผลวา
การเจรจาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐไมสามารถเปดเผยตอ
สาธารณชนได เพราะตองอาศัยความสัมพันธระหวาง
ประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะประเทศผูซ้ือท่ีไมตองการให
เปดเผยขอมูลเนื่องจากเปนเรื่องท่ีมีความออนไหวสูงเปน
ขอมูลดานความม่ันคงทางดานอาหารของประเทศผูซ้ือ 

เห็นควรใหกรมการคาตางประเทศเปดเผย
สัญญาการคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐท้ัง
ฉบับ  แตหากกรมการคาตางประเทศไมสามารถ
เปดเผยสัญญาท้ังฉบับได ควรเปดเผยขอมูล
บางสวนของสัญญาฯ เชน ปริมาณขาว ชนิดของ
ขาว ราคาขาว วิธีการสงมอบขาว และการชําระ
เงิน เปนตน พรอมท้ังจัดทําคู มือเผยแพรให
ประชาชนไดรับทราบสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารดังกลาว เพ่ือใหรวมกันตรวจสอบการ
บริหารงานของภาครัฐ 
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ตางประเทศ 
 
16.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย 
– เวียดนาม (JCBC) ครั้งท่ี 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ
รวมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC)  ไทย – เวียดนาม ครั้ง ท่ี 3  และ
เห็นชอบใหคณะผูแทนไทยหารือกับฝายเวียดนามตามประเด็นท่ีอยูในกรอบการหารือเพ่ือสงเสริมผลประโยชนของ
ฝายไทยและการสงเสริมความสัมพันธกับเวียดนาม และเม่ือไดจัดทําบันทึกการประชุมแลว กระทรวงการ
ตางประเทศ จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ 
                  สาระสําคัญของเรื่อง 
                  คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม ไดมีการหารือรวมกันมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2556 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคีในประเด็นตาง ๆ ท่ีท้ังสองฝายจะ
ดําเนินการรวมกัน โดยกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (Joint 
Commission on Bilateral Cooperation: JCBC)  ไทย – เวียดนาม ครั้งท่ี 3 ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 23 – 25 
มกราคม 2562 ท่ีกรุงเทพมหานคร นั้น  ท้ังสองฝายจะหารือเก่ียวกับประเด็นความรวมมือตาง ๆ ท่ีไดมีการ
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง รวม 12 ดาน ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน ดานการเมือง ดานการทหารและความม่ันคง 
ดานกฎหมาย ดานการคาและการลงทุน ดานความเชื่อมโยง (การคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ) ดานการทองเท่ียว และดานแรงงาน รวมท้ังจะมีการหารือเก่ียวกับความรวมมือในระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ ท้ังสองฝายจะมีการหารือในประเด็นความรวมมือซ่ึงเพ่ิมเติมจากการประชุมฯ ครั้ง
ท่ีผานมาใน 3 ประเด็นหลักใหชัดเจนยิ่งข้ึนดวย ดังนี้ (1) การสงเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือปองกัน
และตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ( Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU) (2) การขยายความรวมมือดานการเกษตร โดยจะสงเสริมความรวมมือดานการผลิต
ขาว การวิจัย และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
(Good Agricultural Practices : GAP) และ (3) ความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาอยางยั่งยืนในสาขาตาง 
ๆ  เชน สาขาเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา 
                   ท้ังนี้ เม่ือการประชุมฯ แลวเสร็จ กระทรวงการตางประเทศจะจัดทําบันทึกการประชุมดังกลาว  
(ไมมีการลงนาม) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางกระทรวงคมนาคมแหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงคมนาคมภายใตรัฐมนตรีวาการแหงรัฐวาดวยการเปล่ียนผานของระบบนิเวศนและการพัฒนา
สังคมแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางกระทรวงคมนาคมแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงคมนาคมภายใตรัฐมนตรีวาการแหงรัฐวาดวยการเปลี่ยนผานของระบบนิเวศนและการพัฒนาสังคมแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง 
                   2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย 
สําหรับการลงนามดังกลาว โดยใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
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ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูท่ีไดรับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกลาว  ท้ังนี้ คค. ยังไมมี
กําหนดวันท่ีจะมีการลงนามในรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงฯ แตจะไดประสานงานกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพ่ือเรงรัด
ใหมีการลงนามไดโดยเร็วตอไป 
                   ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขรางปฏิญญาฯ สวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน
ของไทยและไมขัดตอหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบไปแลว กระทรวงคมนาคมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) 
                   สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนการกําหนดกรอบความรวมมือในการเสริมสรางการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการคมนาคมสาขาตาง ๆ ครอบคลุมท้ังระบบราง การขนสงทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศ และยังรวมถึงการขนสงมวลชนในเมืองและการขนสงดวยเทคโนโลยีสะอาดดวย โดยท้ังประเทศไทยและ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสจะจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามขอบเขตความรวมมือ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ การเยือนของเจาหนาท่ีและผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคระดับสูง การจัดสัมมนาและการประชุมรวมกัน 
 
18.  เรื่อง  รางบันทึกความตกลงระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบันทึกความตกลงระหวางโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme: UNDP) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) (Standard Letter of Agreement: LOA) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามการมีสวน
รวมท่ีประเทศกําหนดดานการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. 2020: การสรางความยั่งยืนผานกลไก
ทางการเงินเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย [Nationally Determined Contribution 
(NDC) Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand]  
(โครงการ NDC)  พรอมท้ัง อนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือ
ผู ท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความตกลงฯ เพ่ือดําเนินโครงการ NDC ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว 
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ)             
                   สาระสําคัญของรางความตกลงฯ เปนการกําหนดเรื่องการใหการสนับสนุนโครงการ NDC เชน 
สนับสนุนสําหรับความชวยเหลือตามท่ีไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ NDC (ความชวยเหลือเชิงวิชาการ การ
อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมหรือการฝกอบรม การตีพิมพรายงานการวิเคราะห ฯลฯ) สนับสนุนการให
งบประมาณชวยเหลือ จํานวน 931,500 ดอลลารสหรัฐ สําหรับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ระหวางป พ.ศ. 2561 – 
2563 เปนตน สําหรับโครงการ NDC มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนประเทศไทยใหสามารถดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหบรรลุเปาหมายไดตามแนวทางการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด (การลดการปลอย
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กาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2573 ความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
กรอบท่ีกําหนดไวในเอกสารโครงการ NDC  เชน พัฒนาแนวทางการจัดทํางบประมาณของภาครัฐใหสนับสนุนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) รวมกับภาคเอกชนเพ่ือ
พิจารณาแนวทางเก่ียวกับการลดกาซเรือนกระจกในภาคเอกชน 
 
19.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 
2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังนี้ 
            1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 
ป (พ.ศ. 2562 - 2565) : ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ราชอาณาจักรไทย (ไทย) และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) 
            2. เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะ
ตัวแทนประเทศไทย จัดทําคําขอรายจายงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณภายในประเทศและตางประเทศ ใน
การดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ 
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยยกเวนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก
ปญหายาเสพติดถือเปนวาระแหงชาติและอยูในกรอบนโยบายของฝายความม่ันคง และแผนปฏิบัติการรวมดังกลาว 
มีความเรงดวนมาก จะตองเริ่มปฏิบัติการในหวงเดือนมกราคม 2562 
            ท้ังนี้ ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2565 ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
            โดยเม่ือแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขง
ปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา 
ไทย เวียดนาม ประกาศใชแลว ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) 
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปฯ ให
สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติตอไปดวย 
                   สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการรวมฯ ระยะ 4 ป เปนการกําหนดทิศทางความรวมมือแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํารวมกันเปนระยะ 4 ป โดยใชยุทธศาสตรการผนึกกําลังของสมาชิกท้ัง 6 
ประเทศ ในการปดลอมพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคําและกําหนดมาตรการดําเนินการ 7 ประการ ไดแก (1) การสกัดก้ัน
ควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑท่ีใชในการผลิตยาเสพติด (2) การสกัดก้ันเสนทางลําเลียงยาเสพติด (3) การสกัดก้ัน
พ้ืนท่ีเสี่ยงตามแนวชายแดน (4) การปราบปรามเครือขายการผลิตและคายาเสพติด (5) การสกัดก้ันยาเสพติดตาม
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ลําแมน้ําโขง (6) การสนับสนุนมาตรการและความชวยเหลือ และ (7) การพัฒนาศูนยประสานงานแมน้ําโขง
ปลอดภัยและการพัฒนาระบบ 
 
20.  เรื่อง  รางกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคาโลก (WTO) ของสหภาพ
ยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (Brexit) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางกรอบเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการการคา
โลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) เพ่ือท่ีกรทรวงพาณิชยจะไดใชเปนแนวทางในการเจรจารวมกับสหภาพยุโรปและ 
สหราชอาณาจักรตอไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   1. ตามแนวทางปฏิบัติภายใตองคการการคาโลก ขอ XXVIII ของ GATT 1994 กําหนดใหสมาชิกท่ี
ตองการแกไขหรือถอนขอผูกพันในตารางพันธกรณี จะตองเจรจาและตกลงกับประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวของกอนท่ีจะ
ขอรับการรับรองตารางพันธกรณีท่ีไดผานการเจรจากับสมาชิกท่ีเก่ียวของแลวจากสมาชิก WTO ท้ังหมดจึงจะถือ
วาตารางพันธกรณีนั้นเปนตารางพันธกรณีท่ีแนบทายความตกลงวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General 
Agreement on Tariff and Trade – GATT 1994) อยางสมบูรณ 
                   2. การขอแกไขขอผูกพันในตารางพันธกรณีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะสงผลกระทบ
ตอสินคาท่ีไทยไดรับการจัดสรรโควตารายประเทศ (Country Specific – Quota - CSQ) รวมถึงสินคาโควตาภาษี
รายการอ่ืน ๆ ท่ีไทยมีการสงออกไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอยางมีนัยสําคัญ โดยสหภาพยุโรปและ            
สหราชอาณาจักรมีขอเสนอในการปรับปรุงปริมาณโควตาภาษีเนื่องจากการออกจากสมาชิกภาพของสหราช
อาณาจักร จะสงผลใหสหภาพยุโรปคงเหลือสมาชิก 27 ประเทศ จากเดิม 28 ประเทศ จึงจําเปนตองมีการปรับขอ
ผูกพันปริมาณโควตาภาษีโดยการแบงสัดสวนโควตาภาษีระหวางสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยใช
หลักการคือ สหภาพยุโรป ( 27 ประเทศ) = สหภาพยโุรป ( 28 ประเทศ) – สหราชอาณาจักร 
                   3. เนื่องจากท่ีผานมา สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกภาพสหภาพยุโรปท่ีสินคามีการเคลื่อนยาย
สินคาโดยเสรี (free circulation) ระหวางกัน ซ่ึงอาจสงผลใหขอเสนอการแบงสัดสวนโควตาไมสะทอนตอการ
นําเขาท่ีแทจริงของสินคาท่ีเขาสูสหภาพยุโรป และท่ีเขาสูสหราชอาณาจักร ดังนั้น ไทยจึงตองเขารวมการเจรจา
การขอแบงสัดสวนโควตาเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนในการสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร 
                   4. กระทรวงพาณิชยไดจัดทํารางกรอบการเจรจากรณีการจัดทําตารางขอผูกพันภายใตองคการ
การคาโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเปนผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพ
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) เพ่ือใชเปนแนวทางในการเจรจากับสหภาพยุโรป และสหราช
อาณาจักร โดยมีสาระสําคัญ คือ เจรจาเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนโดยรวมท่ีไทยจะไดรับหลังจากสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรปไมนอยไปกวาท่ีไทยเคยไดรับโดยรวมเม่ือครั้งสหราชอาณาจักรเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 
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21.  เรื่อง  การเขารวมรางแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใต 
WTO 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเขารวมของไทยในรางแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตก
ลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใต WTO (Joint Statement on Electronic Commerce) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย 
เสนอ 
                   สาระสําคัญ 
                   ในชวงการประชุมรัฐมนตรี WTO อยางไมเปนทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering: 
IMG) จะมีการประกาศแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใต WTO ของ
รัฐมนตรี ซ่ึงถือเปนการแสดงเจตนารมณในระดับนโยบายสําหรับการเจรจาความตกลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
อนาคต ท้ังนี้ ผลจากการประชุมจะเปนเอกสารท่ีไมมีการลงนามและจะไมกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
                   “ รัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของสมาชิกองคการการคาโลก (ดับบิวทีโอ) ดังตอไปนี้... 
                   ยินดีกับความกาวหนาท่ีจะนําไปสูการเจรจาเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตในชวงการประชุม
ระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งท่ี 11 ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
                   เรายืนยันเจตนารมณในการเริ่มการเจรจาขององคการการคาโลกเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ี
เก่ียวของกับการคา 
                   เราจะพยายามบรรลุผลลัพธท่ีมีมาตรฐานสูงบนพ้ืนฐานของความตกลงท่ีมีอยูภายใตองคการการคา
โลกและกรอบการทํางานโดยการเขารวมของสมาชิกองคการการคาโลกจํานวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
                   เราตระหนักและคํานึงถึงโอกาสและความทาทายท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีเผชิญโดยประเทศสมาชิก 
รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนานอยท่ีสุด ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอยท่ี
เก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
                   เราจะสนับสนุนใหสมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศเขารวมเพ่ือเพ่ิมพูนผลประโยชนของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการ และเศรษฐกิจโลก” 
                   ท้ังนี้ ประเทศสมาชิก WTO จะรวมกันรับรองแถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใต WTO ในชวงการประชุมรัฐมนตรี WTO อยางไมเปนทางการ ในวันท่ี 25 มกราคม 
2562 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส 
 

แตงตั้ง 
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
   1. นายเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงาน
อายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง 
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นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561   
   2. นางสุภารัชต กาญจนะวณิชย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)              
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
นครพิงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561   
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
23. เรื่อง การพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการศนูยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอแตงตั้ง               
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ใหดํารงตําแหนง 
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุราชการ  
 
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางย่ังยืน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เสนอแตงต้ัง              
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (กทพ.) แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 มกราคม 2562 เปนตนไป 
 
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานในคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้ง             
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานในคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
26. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอ 
ดังนี้  
  1. แตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยปารีณา ศรีวนิชย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตําแหนงท่ีวางลง และกําหนดใหมีท่ีมาจาก
ภาควิชาการ ตามนัยมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561   
   2. ปรับปรุงท่ีมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ลง
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เพ่ือใหมีท่ีมาจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละสองคน ซ่ึง
อยางนอยตองมีผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายหนึ่งคน ตามนัยมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 2 คน ไดแก  (1) รองศาสตราจารยดารณี อุทัยรัตนกิจ เดิม กรรมการ
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ผูทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ปรับปรุงเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม (2) นายภัทระ คําพิทักษ เดิม 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ปรับปรุงเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
27. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรี 
จํานวน 2 ราย ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งปในวันท่ี 22 มกราคม 2562 และในวันท่ี 23 มกราคม 2562 
ตามลําดับ คงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ โดยลําดับท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2562 และลําดับท่ี 2 ตั้งแต
วันท่ี 24 มกราคม 2562 ดังนี้  
  1. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อยู
ในบังคับบัญชารัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   2. นายโศภณ นภาธร ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ อยูในบังคับบัญชารัฐมนตรีวา 
การกระทรวงศึกษาธิการ  
  
28. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให นายอดินันท ปากบารา 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันท่ี 23 มกราคม 2562 คงอยู
ปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2562  
 
29. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสี่
ป ดังนี้  
  1. ศาสตราจารยประสาท สืบคา     ประธานกรรมการ  
  2. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  3. ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  4. รองศาตราจารยบัณฑิต ทิพากร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  5. ศาสตราจารยปานสิริ พันธุสุวรรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  6. รองศาสตราจารยไพโรจน ภัทรนรากุล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  7. ผูชวยศาสตราจารยรัฐชาต ิมงคลนาวิน    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  8. ศาสตราจารยศันสนีย ไชยโรจน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  9. ศาสตราจารยสมชาย วงศวิเศษ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  10. ศาสตราจารยสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  11. รองศาสตราจารยสธุรรม อยูในธรรม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
   12. รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา   กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  13. รองศาสตราจารยประสบศรี อ้ึงถาวร   กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพ  
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  14. นายธนู กุลชล     กรรมการผูแทนองคกรเอกชน   
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
30. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง รวม 7 ตําแหนง ดังนี้  
  1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง
ชนบท ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายจิรุตม วิศาลจิตร ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายสมัย โชติสกุล ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นางสาวกอบกุล โมทนา ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ (นักวิชาการขนสง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นางสาวดุจดาว เจริญผล ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางบก (นักวิชาการขนสง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายวิทยา ยามวง ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางน้ํา (นักวิชาการขนสงทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   7. นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
ไปดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 

...................... 


