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http://www.thaigov.go.th 
 
  วนัน้ี (20 มนีาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิและพนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร ์                
ผูช้่วยโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี ไดร้ว่มแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
    (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชัว่คราวและการใช้สทิธิ
ฟ้องรอ้ง    ด าเนินคดหีรอืการด าเนินกระบวนพจิารณาในคดอีาญา) 
  2.  เรือ่ง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการก าหนด
กจิการ    ที่ได้รบัยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อ
สนบัสนุน    การด าเนินงานของสถาบันบรหิารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)]  
  3.  เรือ่ง   รา่งกฎกระทรวงก าหนดสุขลกัษณะการจดัการมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตราย 
    จากชุมชน พ.ศ. .... 
  4.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย  
    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  5.  เรือ่ง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ     (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  6.  เรือ่ง  การปรบัปรงุแผนการบรหิารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครัง้ที ่1 
  7.  เรือ่ง  โครงการสนิเชื่อรายยอ่ยเพื่อใชจ้า่ยฉุกเฉิน ระยะที ่2 ของธนาคารออมสนิ 
  8.  เรือ่ง   การด าเนินโครงการตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2560  
    (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ครัง้ที ่
2/2560)  
  9.  เรือ่ง  ขออนุมตัเิงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 
     รายการเงนิส ารองจ่าย เพื่อกรณฉุีกเฉินหรอืจ าเป็น (เพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายในการ     ด าเนินการวางเครือ่งรบัช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส)์  
  10.  เรือ่ง  การด าเนินการตามมตคิณะกรรมการพชืน ้ามนัและน ้ามนัพชื 

 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรฐัมนตร ีฉบบัวนัที ่20 มนีาคม 2561 
ดว้ยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรือ่ง  การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the  
    United Nations and the Government of …  : Commitment to eliminate 
    sexual exploitation and abuse 
  12.  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการฝึกซ้อมแผนเผชญิเหตุ
ระดบั    ภมูภิาคเอเชยี – แปซฟิิก พ.ศ. 2562 และเหน็ชอบในหลกัการต่อรา่งขอบเขต
การ    ฝึก (Concept Note)ส าหรบัเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการฝึกซ้อม
แผน    เผชญิเหตุระดบัภมูภิาคเอเชยี – แปซฟิิก พ.ศ. 2562  
  

แต่งตัง้ 
 
  13.  เรือ่ง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศกัดิส์าธารณรฐัโคลอมเบีย ณ จงัหวดัเชียงราย 
และการ    แต่งตัง้นางสาวกาวดิา อยัศริ ิใหด้ ารงต าแหน่ง กงสุลกติตมิศกัดิส์าธารณรฐั 
    โคลอมเบยี ณ จงัหวดัเชยีงราย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรือ่ง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  15.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูว้่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
(หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวน
พิจารณาในคดีอาญา) 
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชัว่คราวและการใช้สทิธฟ้ิองร้อง
ด าเนินคดหีรอืการด าเนินกระบวนพจิารณาในคดอีาญา) ตามทีส่ านักงานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหส้่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงยุตธิรรม และส านักงานอยัการสูงสุด
ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอ
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
 

เร่ือง สาระส าคญั 
1. การปล่อยชัว่คราว  แก้ไขหลกัเกณฑใ์นการเรยีกประกนัและหลกัประกนัในการปล่อย

ชัว่คราวผู้ต้องหาหรอืจ าเลย โดยขยายเพดานอตัราโทษห้าปีขึ้น
ไป เป็นอยา่งสงูเกนิสบิปีขึน้ไป  

2. บุ คคลที่ ศ าลสัง่ปล่ อยชัว่คราว
หลบหน ี

ก าหนดใหใ้นกรณีทีผู่ต้อ้งหาหรอืจ าเลยทีศ่าลสัง่ปล่อยชัว่คราวหนี
หรือจะหลบหนี  ให้ศาลมีอ านาจแต่ งตั ้ง เจ้าพนักงานศาล
ด าเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจจบัผู้ต้องหา
หรอืจ าเลยนัน้ หรอืถ้ามเีหตุจ าเป็น กใ็หเ้จา้พนักงานศาลมอี านาจ
จบัผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยไดเ้อง  

3. การพจิารณาพพิากษาคดทีี่ราษฎร
เป็นโจทก ์ 

ก าหนดให้ศาลสามารถมีค าสัง่ไม่ประทับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็น
โจทก์ก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องได้หากเหน็ว่าโจทก์ใช้สทิธฟ้ิองโดย
ไมสุ่จรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อกลัน่แกลง้หรอืเอาเปรยีบ
จ าเลย โดยโจทกจ์ะยืน่ฟ้องคดนีัน้อกีไมไ่ด ้ 

 
2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการท่ีได้รบั
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบนั
บริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน)]  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการก าหนดกจิการที่ได้รบัยกเวน้ภาษีธุรกจิเฉพาะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน)] ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และ
ใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  กค. เสนอว่า  
  1. สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 
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เป็นหน่วยงานของรฐัประเภทองค์การมหาชนที่ไม่แสวงหาก าไร มวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในทีด่นิอย่างเหมาะสม สนับสนุนทางการเงนิแก่การปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อให้เกดิการ
กระจายการถอืครองทีด่นิทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื โดยสถาบนัฯ มอี านาจหน้าทีใ่นการใหส้ินเชื่อเพื่อการจดัหาและ
พฒันาทีด่นิแก่เกษตรกร  
ผูย้ากจน ผูป้ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ องคก์รชุมชน หรอืเครอืข่ายองคก์รชุมชน โดยมทีุนและทรพัยส์นิใน
การด าเนินงานประกอบด้วย เงนิและทรพัยส์นิที่รบัโอนมาจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
เงนิที่รฐับาลจ่ายเป็นทุนประเดิม เงนิอุดหนุนจากภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือ
เกษตรกร ผู้ยากจน ผูไ้รท้ี่ดนิท ากนิ ผูจ้ะสูญเสยีสทิธใินทีด่นิ และสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึจดัท า
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงสถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน 
(องคก์ารมหาชน) เร่ิมด าเนินการให้สินเช่ือตัง้แต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และจะส้ินสุดการด าเนินงาน
ในปี 2562 โดยขอ้มูลการให้สนิเชื่อถงึวนัที่ 31 มกราคม 2561 พบว่า มจี านวน 184 สญัญา เป็นจ านวนเงนิ 
77.12 ลา้นบาท   
  2. กค. พจิารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบนับรหิารจดัการ
ธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) ให้บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจนให้มทีี่ดนิใน
การประกอบอาชพีและอยู่อาศยั แก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดนิท ากนิและปัญหาการไม่สามารถเขา้ถึงทีด่นิของ
เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ จึงสมควรก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
ให้แก่สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน) ส าหรบัการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียง
ธนาคารพาณิชย ์ เฉพาะรายรบัจากการให้สินเช่ือ และรายรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์โดยให้มีผล
ใช้บงัคับตัง้แต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ทัง้น้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับวนัท่ีสถาบนัฯ เร่ิม
ด าเนินการให้สินเช่ือ  
  3. กค. ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ผลกระทบของมาตรการในเรื่องนี้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่
17 พฤศจกิายน 2558 แลว้ โดยมาตรการขา้งต้นจะมผีลกระทบ ดงันี้  
   3.1 สนับสนุนภารกจิในการช่วยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจนของสถาบนับรหิารจดัการ
ธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน)  
   3.2 ช่วยเหลอืให้เกษตรกรมทีี่ดนิในการประกอบอาชพีและอยู่อาศยัเป็นของตนเอง 
รวมทัง้สนับสนุนให้มกีารถือครองที่ดนิอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืนตามนโยบายของรฐั อนัจะท าให้ประชาชนมี
รายไดแ้ละความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  
   3.3 ไมส่่งผลกระทบต่อผลการจดัเกบ็ภาษอีย่างมนีัยส าคญั แต่จะมสี่วนช่วยใหส้ถาบนั
บรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) มเีงนิทุนในการด าเนินงานเพิม่ขึน้  
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของสถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) ส าหรบัการประกอบกจิการโดยปกตเิยีย่งธนาคารพาณิชย ์เฉพาะรายรบัจากการให้สนิเชื่อ
เพื่อการจดัหาและพฒันาที่ดนิแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรอื
เครอืขา่ยองคก์รชุมชนและจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางคา้หรอืหาก าไร ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม 
2559 เป็นตน้ไป  
  
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 
.... 
                    คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดสุขลกัษณะการจดัการมลูฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอและให้ส่งส านักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไป
ประกอบการพจิารณาดว้ย  แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

                    สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “มูลฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน” “ผู้ก่อก าเนิดมูลฝอยที่
เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน” “คดัแยก” “การแยกชิน้ส่วน” และค าว่า “จุดแยกทิง้” เป็นต้น  เพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  2. ก าหนดห้ามด าเนินกจิการรบัท าการเก็บ ขน หรอืก าจดัมูลฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตรายจาก
ชุมชน โดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารเว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่ 

  3. ก าหนดให้ผู้ได้รบัมอบหมายจากเจา้พนักงานท้องถิน่หรอืผู้ได้รบัอนุญาตจดัการมูลฝอยที่
เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน ด าเนินการในการเก็บ การขน   การก าจดัมูลฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตรายจาก
ชุมชน  ตอ้งมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบอยา่งน้อยหนึ่งคน โดยมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนด  รวมทัง้ กรณทีีร่าชการส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการใหแ้ต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบอยา่งน้อยหนึ่งคน 

  4. ก าหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดร้บัมอบจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาต 

แล้วแต่กรณี  ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขด้านสุขลกัษณะส าหรับผู้ปฏบิตัิงานในการ
เก็บ  ขน  และก าจดัหรอืแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตราย เช่น   ต้องจดัให้มสีถานที่ ห้องน ้า ห้อง
สุขา  จดัใหม้กีารตรวจสุขภาพ  จดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัและเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนใหม้กีารฝึกอบรม 
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน 

  5. ก าหนดให้ผู้ปฏิบตัิงานในการเก็บ ขน และก าจดัหรอืแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรอื
อนัตรายจากชุมชน  ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขดา้นสุขลกัษณะตามทีก่ าหนด 

  6. ก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรอือนัตรายจากชุมชนต้องคดัแยกใส่ในภาชนะ
บรรจุตามที่ก าหนด  ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นต้องจดัให้มีจุดแยกทิ้งและสถานที่พักรวม รวมถึงก าหนด
สุขลกัษณะทีต่อ้งด าเนินการในสถานทีพ่กัรวม 

  7. ก าหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่ ผูไ้ดร้บัมอบจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตที่ 
ด าเนินการรบัขนมูลฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน จากจุดแยกทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิน่จดัไว้ให้หรอื
จากสถานทีพ่กัรวมมลูฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชนเพื่อน าไปก าจดัต้องจดัใหม้ยีานพาหนะส าหรบัขน
มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชนทีถู่กสุขลกัษณะและด าเนินการขนอย่างถูกสุขลกัษณะและปฏบิตัติาม
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

  8. ก าหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่  ผูไ้ดร้บัมอบจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตที่ 
ด าเนินการรบัท าการก าจดั  ต้องจดัให้มกีารสถานที่พกัรวมเพื่อรอการก าจดัและก าหนดวธิกีารก าจดัมูลฝอยที่
เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน  และตอ้งด าเนินการตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัภมิูปัญญาการแพทยแ์ผนไทย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
....  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัภูมปัิญญา
การแพทยแ์ผนไทย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์จากต ารบัยาแผนไทยของชาตหิรอื
ต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาต ิฉบบัละ 3,000 บาท  
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  2. ก าหนดใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอขึน้ทะเบยีนและ
ค าขอจดทะเบยีน ฉบบัละ 20 บาท  
 
5. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิี่เสนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา โดยให้รบัขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ
ของกระทรวงการต่างประเทศและขอ้สงัเกตของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการพจิารณาดว้ย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลงัรบัความเห็นของส านักงบประมาณไปพจิารณาด าเนิ นการ
ต่อไปดว้ย  
 
 
  กค. เสนอว่า  
  1. เนื่องจากพระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2560 มผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560 โดยมสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี้  
   1.1 แก้ไขบทนิยามค าว่า “ขา้ราชการ” โดยตดั “ขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ และขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่าย
อยัการ” ออกจากบทนิยาม   
   1.2แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางโดยพาหนะรบัจ้างและพาหนะ
ส่วนตวั   
   1.3 ก าหนดชัน้โดยสารเครือ่งบนิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
  2. ดงันัน้ เพื่อให้การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการตามระเบยีบกระทรวงการคลงัมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามพระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2560 
และเพื่อความชดัเจนในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ กค. จงึเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  แกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเบกิค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยร่างระเบยีบดงักล่าวมี
สาระส าคญัเกี่ยวกบัการขออนุมตัใินกรณีผูเ้ดนิทางมคีวามจ าเป็นต้องเดนิทางเกนิกว่าระยะเวลาที่ก าหนด การ
เดนิทางไปราชการในทอ้งทีท่ีม่คี่าครองชพีสูง หรอืเป็นแหล่งท่องเทีย่ว การใหใ้ชย้านพาหนะประจ าทางและการ
เบกิค่าพาหนะ การก าหนดผูเ้ดนิทางที่สามารถเบกิเงนิค่ารบัรองได้เท่าที่จ่ายจรงิ การให้ค่าโดยสารเครื่องบนิ
กรณีผู้ให้ความช่วยเหลอืไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบนิและกรณีได้รบัความช่วยเหลอืค่าโดยสารเครื่องบนิแล้ว 
การเดนิทางไปปฏิบตัิภารกิจร่วมกบัหวัหน้าคณะผู้ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ และการ
ยกเลกิความในบญัชที้ายระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และก าหนดบญัชหีมายเลขใหม ่ 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
6. เร่ือง การปรบัปรงุแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครัง้ท่ี 1 
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  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมัติและรบัทราบตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน
กรรมการนโยบายและก ากบัการบรหิารหน้ีสาธารณะน าเสนอคณะรฐัมนตร ีเสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตักิารปรบัปรงุแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ครัง้ที ่1 ทีม่วีงเงนิปรบัเพิม่ขึน้สุทธ ิ85,906.42 ลา้นบาทจากเดมิ 1,502,977.06 ลา้นบาท เป็น 1,588,883.48  
ลา้นบาท 
  2. รบัทราบการปรบัปรุงแผนการบรหิารหนี้ของรฐัวสิาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมตัิคณะรฐัมนตรี
ภายใตก้รอบแผนฯ ทีม่วีงเงนิปรบัเพิม่ขึน้ 9,830.11 ลา้นบาท จากเดมิ 161,433.45 ลา้นบาท เป็น 171,263.56 
ลา้นบาท 
  3. อนุมตัิการกู้เงนิของรฐับาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ และการค ้า
ประกนัเงนิกู้ให้กบัรฐัวสิาหกจิ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมทัง้ขออนุมตัิการกู้เงนิของรฐัวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงนิเพื่อปรบั
โครงสรา้งหนี้ ภายใต้กรอบวงเงนิของแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรบัปรุงครัง้ที ่
1  
  4. อนุมตัิให้กระทรวงการคลงัเป็นผู้พจิารณาการกู้เงนิ วธิกีารกู้เงนิ เงื่อนไขและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ของการกู้เงนิ การค ้าประกนัและการบรหิารความเสี่ยงในแต่ละครัง้ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
ภายใตแ้ผนการบรหิารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรบัปรงุครัง้ที ่1 ทัง้นี้ หากรฐัวสิาหกจิสามารถ
ด าเนินการกูเ้งนิไดเ้อง กใ็หส้ามารถด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็นของรฐัวสิาหกจินัน้ ๆ 
  5. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้ เง ินและหรือการค ้าประกันเงินกู้และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ทัง้นี้ 
กระทรวงการคลงัจะรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบรหิารหนี้สาธารณะดงักล่าวตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตักิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
การบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549  
  6. รบัทราบผลการตดิตามการบรหิารจดัการระบายยางพาราคงค้างของการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) พรอ้มทัง้มอบหมายให้ กยท. ด าเนินการตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพยางพาราคงเหลอื และ
ด าเนินการจ าหน่ายยางพาราในระดบัราคาทีเ่หมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา และให ้
กยท. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบรหิารหนี้สาธารณะและคณะรฐัมนตรี
ทราบเป็นระยะต่อไป 
  ทัง้นี้ ให้กระทรวงเจา้สงักดัและหน่วยงานเจ้าของวงเงนิกู้ทัง้ในส่วนของการด าเนินการตาม
แผนงานปกติและการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก ากบัตดิตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส และตรวจสอบสอบไดต่้อไปดว้ย  
  รวมทัง้ ให้การยางแห่งประเทศไทยด าเนินการตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพยางพารา
คงเหลอืและด าเนินการจ าหน่ายยางพาราดงักล่าวในระดบัราคาทีเ่หมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้
ป ลู ก ย างพ ารา เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ นภ าระงบป ระมาณ ที่ ต้ อ งชด เชยผ ลก ารขาดทุ น  แล ะให้ ราย งาน
คณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบรหิารหนี้สาธารณะและคณะรฐัมนตรทีราบเป็นระยะต่อไป และเมื่อ
ด าเนินการจ าหน่ายยางพาราในโครงการสรา้งมูลภณัฑก์นัชนรักษาเสถยีรภาพราคายางและโครงการพฒันา
ศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพื่อรกัษาเสถียรภาพราคายางออกสู่ตลาดแล้วเสรจ็ ขอให้เร่งด าเนินการปิดบญัชี
โครงการฯ และใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิรบัรองโครงการฯ เพื่อขอรบัการจดัสรรงบประมาณมาชดเชย
ผลขาดทุนตามมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องต่อไป  ตามที่คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบรหิารหนี้
สาธารณะเสนอ ทัง้นี้ ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ากบัดแูลขัน้ตอนการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศ
ไทยอยา่งใกลช้ดิ 
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7. เร่ือง โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะท่ี 2 ของธนาคารออมสิน 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขโครงการสนิเชื่อรายยอ่ยเพื่อใชจ้า่ยฉุกเฉิน  
ระยะที ่2 ของธนาคารออมสนิ และอนุมตัวิงเงนิงบประมาณทีใ่ชใ้นโครงการฯ ดงักล่าว เป็นวงเงนิงบประมาณ
สงูสุด 
ไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสนิท าความตกลงกบัส านักงบประมาณ เพื่อขอรบัการ
จดัสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 
  ทัง้นี้ ให ้กค. โดยธนาคารออมสนิรบัความเหน็ของส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีไปพจิารณา
ด าเนินการ ดงันี้ 
  1. ควรพจิารณาด าเนินการดว้ยความละเอยีดรอบคอบ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิความซ ้าซ้อนใน
การปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ และป้องกนัการเกดิ NPL ในระบบ ซึง่จะเป็นการช่วย
ลดภาระงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ ทัง้นี้ควรพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อให้แก่ผู้มรีายได้น้อยที่ยงัไม่
เคยเขา้รว่มโครงการฯ ในระยะที ่1 เป็นล าดบัแรกก่อนเพื่อความเป็นธรรม 
  2. เห็นควรให้ กค. มกีารติดตามการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้มกีารประเมนิและ
วเิคราะห์ถงึความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาหรอืขยายการด าเนินโครงการก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้
สามารถน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาให้ความเห็นชอบได้ทนัการณ์ ซึ่งจะท าให้การด าเนินโครงการเป็นไป
อยา่งต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทีว่างไว ้ 
 
 
 
8. เรื่อง  การด าเนินโครงการตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2560 (เร่ือง สรุปมติการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ครัง้ท่ี 2/2560)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิ3 โครงการ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้  

1. โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครฐั  
   1.1 งบประมาณในการหมุนเวียนรบัซ้ือยางในโครงการส่งเสรมิการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครฐัจากเกษตรกรชาวสวนยาง และน าไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานภาครฐั ให้ใช้
เงินกองทุนพฒันายางพารา  ตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อด าเนินการหมุนเวยีนรบัซือ้ยางตามมตคิณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยไป
ก่อน  ทัง้นี้ หากไม่เพียงพอจะขออนุมติัให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท (รวมเป็น
เงนิทัง้สิ้น 3,000 ล้านบาท)  เพื่อใช้หมุนเวยีนรบัซื้อยางพาราภายใต้กรอบวงเงนิโครงการฯ จ านวน 12,000 
ล้านบาท) โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะท าขอ้มูลความต้องการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครฐั 
แผนการรบัซือ้และจ าหน่ายยางพาราของ กยท. จ าแนกขอ้มลูเป็น  รายเดอืน  และขอ้มลูอื่น ๆ เพื่อขอท าความ
ตกลงกบัส านักงบประมาณ (สงป.) ตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี้  ในส่วนของการน าเงนิรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากการขาย
ยางมาหมนุเวยีนเพื่อรบัซือ้ยางตามโครงการฯ กยท. จะท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั (กค.) ต่อไป 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโครงการ วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท ให ้
กยท.  

จดัท ารายละเอยีดค่าใชจ้า่ยเสนอขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตามขัน้ตอนต่อไป  
  2. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง                      
(วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) 



 

 

 

9 

   2.1 ค่าเบี้ยประกัน ในอัตราร้อยละ 0.36 ต่อปี จ านวน 36 ล้านบาทต่อปี 
ระยะเวลา              3 ปี รวมเป็นเงิน 108 ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรายจา่ยจรงิทีจ่ะเกดิขึน้  
   2.2 ค่าบริหารโครงการ อัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี จ านวน 14 ล้านบาทต่อปี 
ระยะเวลา     3 ปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 42 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ขัน้ตอนต่อไป 
  3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)              
(วงเงินสินเช่ือ  20,000 ล้านบาท)  
   3.1 ภาครฐัชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้าน
บาท  ให้ กยท. ขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยขอให้
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) เป็นที่ปรกึษา และแนะน าวธิกีารค านวณการชดเชยดอกเบี้ย โดยไม่รวม
รายจา่ยช าระตน้เงนิกู้และ                  ไมร่วมถงึการชดเชยความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
   3.2 ค่าบริหารโครงการ วงเงินไม่ เกิน 2 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขัน้ตอนต่อไป 
 
9. เร่ือง ขออนุมติัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางเคร่ืองรบัช าระเงิน
อิเลก็ทรอนิกส)์  
  คณะรฐัมนตรพีจิารณาเรื่องขออนุมตัเิงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560             
งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น (เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการวางเครื่องรบั
ช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส)์  ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ แลว้มมีตเิหน็ชอบให้ กค.  โดยกรมบญัชกีลางใช้
จ่ายจากเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรอืจ าเป็น             ที ่กค. ไดอ้นุมตัใิหก้นัไวเ้บกิเหลื่อมปี ถงึวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม 2561 
จ านวน 257,531,600 บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางเครื่องรบัช าระเงินอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Data Capture:EDC) ที่รา้นธงฟ้าประชารฐั จ านวน 10,000 เครื่อง และรา้นประชารฐัของกองทุน
หมูบ่า้นและชุมชนเมอืง   จ านวน 10,000 เครือ่ง  
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กค. แจง้ว่า ไดร้บัการรอ้งขอจากกระทรวงพาณชิยใ์หต้ดิตัง้เครือ่ง EDC เพิม่เตมิอกีจ านวน 
20,000 เครือ่ง เนื่องจากกระทรวงพาณชิยไ์ดร้บัการรอ้งเรยีนจากรา้นคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการว่า ยงัไมไ่ดร้บัการ
ตดิตัง้เครือ่ง EDC และในบางพืน้ทีย่งัไมม่รีา้นคา้ทีต่ดิตัง้เครือ่ง EDC นอกจากนี้ยงัไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจาก
ประชาชนผูม้สีทิธถิอืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัดว้ยว่าไมไ่ดร้บัความสะดวกในการใชส้ทิธ ิเนื่องจากรา้นธงฟ้าประชา
รฐัทีร่บับตัรสวสัดกิารแห่งรฐัมไีมเ่พยีงพอ กค. โดยกรมบญัชกีลางจงึไดเ้สนอขอรบัการจดัสรรเงนิงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น เพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการวางเครือ่ง EDC เพิม่เตมิ  
 
10. เร่ือง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน ้ามนัและน ้ามนัพืช 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหเ้ปิดตลาดสนิค้ากากถัว่เหลอืงทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม
ผลติเพื่อมนุษยบ์รโิภค และกากถัว่เหลอืงทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปี 2561 – 2563 ตามที ่
รองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์) ประธานกรรมการพชืน ้ามนัและน ้ามนัพชืเสนอ 
  ทัง้นี้ ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย ์และหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องรบัความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ ใหค้ณะกรรมการพชื
น ้ามนัและน ้ามนัพชืและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย ์ก ากบัดูแลและตดิตามการน าเขา้สนิคา้กากถัว่เหลอืงทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมผลติเพื่อมนุษย์
บรโิภคและกากถัว่เหลอืงทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีจ่ะมกีารเปิดตลาดภายใตก้รอบการคา้ต่าง ๆ 
ในครัง้นี้อย่างใกลช้ดิ ตลอดจน พจิารณาทบทวนมาตรการการน าเขา้และแนวทางการบรหิารการน าเขา้ภายใต้
กรอบการคา้ต่าง ๆ ดงักล่าวเป็น              ระยะ ๆ ใหท้นัต่อสถานการณ์การน าเขา้และสถานการณ์การตลาด
ภายในประเทศดว้ย 

  สาระส าคญัของการเปิดตลาดและบริหารน าเข้าสินค้ากากถัว่เหลือง พกิดัอตัราศุลกากร 
2304.00.90 รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภค (รหัสสถิต ิ
002/KGM) และรหสัยอ่ย 29 เฉพาะทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ (รหสัสถติ ิ090/KGM) คราวละ 3 
ปี (ปี 2561-2563)ดงันี้ 
  1. การเปิดตลาดภายใต้กรอบWTO [ด าเนินการเปิดตลาดเช่นเดยีวกบัปี 2560] 
   1.1 ปรมิาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน ภาษีในโควตาร้อยละ 10 ภาษีนอกโควตา              
รอ้ยละ 133 
   1.2 ใหม้กีารบรหิารการน าเขา้ ดงันี้ 
    (1) เป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถัว่เหลืองเป็นวตัถุดิบในการผลิตในกิจการของ
ตนเอง 
    (2) ใหน้ าเฉพาะด่านศุลกากรทีม่ดี่านพชืและด่านอาหารและยาเท่านัน้ 
    (3) ผู้น าเข้ากากถัว่ เหลือง รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่ อใช้ใน
อุตสาหกรรมผลติเพื่อมนุษยบ์รโิภค (รหสัสถติ0ิ02/KGM) จะตอ้งแสดงใบรบัรอง Non-GMO จากประเทศผูผ้ลติ
ตน้ทางยืน่ประกอบการน าเขา้ 
    (4) ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารจดัโควตา ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศ
ก าหนด 
  การเปิดตลาดใต้กรอบการค้าอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนั ดงันี้ 

กรอบการค้า รายละเอียด 
1. เขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ภาษรีอ้ยละ 0 
2 . ค วามตกลงการค้ า เส รีไท ย -ออส เต รเลีย 
(TAFTA) ภาษรีอ้ยละ 0 

3. ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ 
ไทย-นิวซแีลนด ์(TNZCEP) ภาษรีอ้ยละ 0 

4. ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิไทย-ญีปุ่่ น 
(JTEPA) 

ภาษใีนโควตารอ้ยละ 0 ภาษนีอกโควตารอ้ยละ 
133 

5. เขตการค้าเสรีอาเซียน -สาธารณรัฐเกาหล ี
(AKFTA) 

ภาษใีนโควตารอ้ยละ 0 ภาษนีอกโควตารอ้ยละ 
133 

6. ความตกลงการคา้เสรไีทย-ชลิ ี(TCFTA) ภาษใีนโควตารอ้ยละ 0 ภาษนีอกโควตารอ้ยละ 
133 

7. ประเทศนอกความตกลง ภาษรีอ้ยละ 6 และค่าธรรมพเิศษตนัละ 2,519 
บาท 

 
ต่างประเทศ 
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11. เรื่อง การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and 
the Government of … : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบใหป้ระเทศไทยลงนามในร่างเอกสารความตกลงระหว่างเลขาธกิารสหประชาชาติ
กับรฐับาลของรฐัสมาชิก : ค ามัน่ในการขจดัการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (Compact 
between the Secretary-General of the United Nations and the Government of…  :  Commitment to 
eliminate sexual exploitation and abuse) โดยหากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส าคญัก่อนการลงนาม ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกี
ครัง้ 
  2. มอบหมายให้เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าสหประชาชาติ ณ  นคร
นิวยอรก์ หรอืผูแ้ทนเป็นผูล้งนามในเอกสาร ทัง้นี้ องคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัมอบหมายลง
นามในนามผูแ้ทนรฐับาลไทย 
  3. มอบหมายใหส้่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ(ตช.) และหน่วยงานทีส่่งบุคลากรเขา้รว่มภารกจิของ UN ในพืน้ทีต่่าง ๆ ถอืปฏบิตัใินส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 
  สาระส าคญัของร่างเอกสารความตกลงฯ เป็นการเน้นย ้าหลกัการในการด าเนินการร่วมกนั
ของ UN และรฐัสมาชกิ เพื่อขจดัปัญหาการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมดิทางเพศ เช่น ความมคีุณธรรม
เป็นหลกัส าคญัของการปฏบิตัิหน้าที่ภายใต้ UN โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสทิธมินุษยชนและความมี
ศกัดิศ์รขีองมนุษย ์และกรณีทีเ่กดิปัญหาดงักล่าว การด าเนินการร่วมกนัจะใหค้วามส าคญักบัผู้ถูกกระท าและ
สทิธขิองผูถู้กกระท าเป็นหลกั เป็นตน้ 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดบัภมิูภาค
เอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลกัการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) ส าหรบั
เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดบัภมิูภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 
2562  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบให้ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการฝึกซ้อมแผนเผชญิเหตุระดบัภูมภิาคเอเชยี – 
แปซฟิิก พ.ศ. 2562  
  2. เห็นชอบในหลกัการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) ส าหรบัเสนอให้ประเทศไทย
เป็นเจา้ภาพจดัการฝึกซอ้มแผนเผชญิเหตุระดบัภูมภิาคเอเชยี – แปซฟิิก พ.ศ. 2562  
  3. อนุมตัใิห ้มท. โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) และกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) รว่มกนัพจิารณาหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและด าเนินการไดโ้ดยไมต่้องขอความเหน็ชอบอกีในกรณี
ทีม่กีารแกไ้ขรา่งขอบเขตการฝึก (Concept Note)ขา้งตน้ทีม่ใิช่สาระส าคญัหรอืขดัผลประโยชน์ของไทย  
  สาระส าคญัร่างขอบเขตการฝึกซ้อมฯ (Concept Note) มีวตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบการ
ตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินระดบัชาติตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (การ
สนับสนุนการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน) โดยเฉพาะการพฒันาและทดสอบการประสานงานรบัความช่วยเหลอื
จากต่างประเทศรวมทัง้เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละการฝึกซ้อมการเผชญิเหตุแผ่นดนิไหวของประเทศสมาชกิ
อาเซยีนและเอเชยี – แปซฟิิก 
  ทัง้นี้ การฝึกจะก าหนดสถานการณ์จ าลองโดยจะเน้นภยัพิบตัิที่เกิดขึ้นแบบฉับพลนั ได้แก่ 
แผ่นดนิไหวและอุทกภยั ซึ่งก่อให้เกิดการถล่มของโครงสรา้งสิง่ก่อสรา้งในชุมชนเมอืง โดยเป็นสถานการณ์
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รา้ยแรงทีสุ่ดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในประเทศไทยในระดบั 4 สาธารณภยัทีร่า้ยแรงอย่างยิง่ และจ าเป็นต้องรอ้งขอ
ความช่วยเหลอื โดยการสนับสนุนผู้เชีย่วชาญฯ เครื่องมอื และอุปกรณ์จากต่างประเทศ ประเทศทีเ่ขา้ร่วมการ
ฝึกซอ้มแผนฯ จะส่งทมีคน้หาและกู้ภยัในเขตเมอืง พรอ้มเครื่องมอื อุปกรณ์และทมีแพทยฉุ์กเฉินเขา้สนับสนุน
การเผชญิเหตุระดบัชาต ิและทมีประเมนิสถานการณ์และประสานงานขององคก์ารสหประชาชาตจิะเดนิทางเขา้
มาเพื่อสนบัสนุนกลไกการประสานงานระหว่างประเทศ 
  รปูแบบการฝึก  ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) ซึ่งเป็นการทดสอบระบบของ
ประเทศในการจดัการสาธารณภยั 
  ก าหนดการ จะจดัขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร หรือจงัหวัดที่
เหมาะสม โดยมผีูเ้ขา้รว่ม ประมาณ 300 คน ประกอบดว้ย หน่วยงานภายในประเทศ ไดแ้ก่ หน่วยงานดา้นการ
จดัการสาธารณภัยทุกระดับภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานด้านศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง และหน่วยงานด้านการ
ควบคุมโรค ชุดเผชญิเหตุจากทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน พรอ้มทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจากต่างประเทศใน
ดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม 
   

แต่งตัง้ 
 
13. เร่ือง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรฐัโคลอมเบีย ณ จงัหวดัเชียงราย และการแต่งตัง้
นางสาวกาวิดา อยัศิริ ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรฐัโคลอมเบีย ณ จงัหวดัเชียงราย 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบียเสนอขอเปิดสถานกงสุล
กติตมิศกัดิส์าธารณรฐัโคลอมเบยี ณ จงัหวดัเชยีงราย โดยมเีขตกงสุลครอบคลุมจงัหวดัเชยีงรายและเชยีงใหม ่ 
และแต่งตัง้ นางสาวกาวิดา อยัศิริ ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิส์าธารณรฐัโคลอมเบีย ณ จงัหวดั
เชยีงราย ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
14. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ นายณรงค ์ศศิธร 
เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุปราก สาธารณรฐัเชก็ ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถาน
เอกอคัรราชทตู ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์มาเลเซยี ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็น
ตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง ทัง้นี้ การแต่งตัง้ขา้ราชการใหไ้ปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทตูประจ า
ต่างประเทศดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั  
 
 
15. เร่ือง ขอความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูว่้าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นายภคพงศ ์ศิริกนัทรมาศ 
ด ารงต าแหน่งผูว้่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนคงทีใ่นอตัราเดอืน
ละ 360,000 บาท (สามแสนหกหมืน่บาทถว้น) รวมทัง้ค่าตอบแทนพเิศษประจ าปี และสทิธปิระโยชน์อื่นทีผู่้
รบัจา้งจะไดร้บัตามทีก่ระทรวงการคลงัเหน็ชอบแลว้ ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีก่ าหนดในสญัญาจา้ง แต่ไมก่่อน
วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิและให ้นายภคพงศฯ์ ลาออกจากการเป็นพนกังานรฐัวสิาหกจิก่อนลงนามในสญัญาจา้ง
ดว้ย  
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