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วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง
พิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ที่ชุนวัดสะแกงาม
และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการ
แสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดทุนขั้นต่าและระยะเวลาในการนาหรือส่ งทุนขั้นต่าเข้ามา
ในประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….
7.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
8.
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../2562
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสาหรับเขตปลอดอากรภายในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9.
เรื่อง ร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต พ.ศ. ....
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กาหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏ
ว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของ
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ
การทาของ
ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด
– มุกดาหาร – นครพนม
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14.

เรื่อง

15.

เรื่อง

16.

เรื่อง

17.

เรื่อง

18.

เรื่อง

19.

เรื่อง

20.

เรื่อง

หลักเกณฑ์การกาหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการสรรหา
เอกชนเพื่อร่วมลงทุน เป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่
ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2
การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60
ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบิน
พลเรือนของไทย
การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ต่างประเทศ

21.

เรื่อง

22.
23.

เรื่อง
เรื่อง

24.

เรื่อง

25.

เรื่อง

26.

เรื่อง

27.

เรื่อง

28.

เรื่อง

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
รายงานผลการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ
ยุโรปในการต่อต้านการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ครั้งที่ 1/2562
รายงานความคืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้าเส้นใหม่
และโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN
Digital Hub) (ดศ.)
เอกสารบันทึกการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1
การประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุม
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
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29.

เรื่อง

30.
31.

เรื่อง
เรื่อง

32.
33.

เรื่อง
เรื่อง

34.
35.
36.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

37.

เรื่อง

การปรับปรุงตาแหน่งผู้แทนสารองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of
Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้ยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ (เดิม เป็นหน่วยงานระดับกองกากับการในสังกัดกองบังคับการ
ฝึกอบรมตารวจกลาง) เป็น ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง (ใหม่ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบด้วย
(1) ฝ่ายอานวยการ
(2) ฝ่ายสนับสนุนการฝึก
(3) ฝ่ายวิทยบริการ
(4) ฝ่ายควบคุมการฝึก
2. กาหนดให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1 เป็ น ศู น ย์ ก ลางการฝึ ก อบรมข้ า ราชการต ารวจ และหน่ ว ยงานบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
ทั่วประเทศ โดยเน้นด้านการฝึกอบรม พัฒนายุทธวิธีและปฏิบัติการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล
2.2 ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ งานฝึ กอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู นความรู้และทั ก ษะให้ กั บบุ ค ลากรของ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่ อสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชน
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82
สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ที่ชุนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติห ลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่ จะเวนคืน
เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ที่ชุนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้ และให้ กระทรวงคมนาคมรับ ความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ทางสายยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย
ที่ชุมชนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียน
รถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่น
ป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี พ.ศ. 2554 โดยกาหนดให้มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสาหรับ
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สานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สานักงานดังกล่าว เป็นการเฉพาะ
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
ทัง้ นี้ ร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับดังกล่าว เป็นการเตรียมการเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างการนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก พ.ศ. …. มีสาระสาคัญ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
1. บทนิยาม
กาหนดบทนิยามคาว่า “ภาษีทางตรง” “ค่าธรรมเนียมในการนาเข้า” “ภาษี
ทางอ้อม” “ภาษีทางอ้อมระหว่างการผลิต” “ภาษีทางอ้อมสะสม” “การ
ลดหย่อนภาษี” และ “การลดหย่อนหรือการคืนค่าธรรมเนียมในการนาเข้า”
2. ลักษณะของการอุดหนุน กาหนดลักษณะของการอุดหนุนการส่งออก ได้แก่
การส่งออก
(1) การให้การอุดหนุนแก่การส่งออกโดยตรงต่อวิสาหกิจ
(2) มาตรการถือครองเงินตราต่างประเทศ หรือการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษที่เกี่ยวกับการส่งออก
(3) การให้หรือกาหนดเงื่อนไขการให้ค่าขนส่งและค่าระวางภายในประเทศเพื่อ
การส่งออกที่ดีกว่าการให้หรือการกาหนดเงื่อนไขการให้ค่าขนส่งและค่าระวาง
เพื่อการจาหน่ายในประเทศ
(4) การให้สินค้าหรือบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการผลิตสินค้าเพื่อการ
ส่งออก ซึ่งมีเงื่อนไขที่ดีกว่าการให้สาหรับการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ
(5) การลดหย่อนหรือการชะลอการชาระภาษีทางตรง หรือค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
สังคม ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เฉพาะเจาะจงกับการส่งออก
(6) การให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งออก หรือ
ความสามารถในการส่งออก ในการคานวณภาษีทางตรงที่มากกว่า หรือ
นอกเหนือจากที่ให้แก่การผลิตสินค้าเพื่อบริโภคภายในประเทศ ฯลฯ
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่ง
สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. …. มีสาระสาคัญ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
1. หลักเกณฑ์การคานวณ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบการให้ความ
ประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบ ช่วยเหลือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ของรัฐบาลประเทศแหล่งกาเนิดหรือ
การให้ความช่วยเหลือทาง ประเทศผู้ส่งออก ได้แก่
การเงินประเภทต่าง ๆ ของ (1) กรณีรัฐบาลตัดสินใจร่วมลงทุนในลักษณะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามปกติ
รัฐบาลประเทศแหล่งกาเนิด ของการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในประเทศแหล่งกาเนิด หรือประเทศผู้ส่งออก
หรือประเทศผู้ส่งออก
โดยให้มีการซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ให้คานวณส่วนต่างระหว่างมูลค่า
หุ้นที่รัฐบาลร่วมลงทุนกับมูลค่าหุ้นในตลาดของกิจการนั้น
(2) กรณีรัฐบาลให้เงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยต่ากว่าอัตราการกู้ยืมทางพาณิชย์ ให้
คานวณส่วนต่างระหว่างมูลค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตามอัตราในการกู้ยืมทาง
พาณิชย์กับมูลค่าดอกเบี้ยที่ผู้รับการอุดหนุนจ่ายให้รัฐบาล โดยการกู้ยืมทาง
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2. หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับ
จากการอุดหนุน

พาณิชย์ที่นามาเปรียบเทียบนั้น ต้องเป็นการกู้ยืมที่มีมูลค่าและระยะเวลาการ
ผ่อนชาระที่ใกล้เคียงกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้น
(3) กรณีรัฐบาลค้าประกันเงินกู้ทาให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการค้าประกันเงินกู้ยืม การค้าประกันสินเชื่อการซื้อขาย การค้าประกัน
สินเชื่อเพื่อการส่งออก ให้คานวณส่วนต่างระหว่างจานวนเงินที่ผู้ได้รับการค้า
ประกันต้องชาระกับกรณีการค้าประกันเงินกู้ทางพาณิชย์
(4) กรณีรัฐบาลให้สินค้าหรือบริการแก่ผู้รับการอุดหนุนโดยได้รับค่าตอบแทน
น้อยกว่าอัตราที่สมควรตามสภาพทางการตลาดที่เป็นอยู่ในประเทศ ให้คานวณ
ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าตอบแทนที่ต่าที่สุดของสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันที่
จ่ายจากการซื้อจากเอกชนกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้รับการอุดหนุนจ่ายค่าสินค้า
หรือบริการให้รัฐบาล ฯลฯ
กาหนดการพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนให้คานึงถึงมูลค่าประโยชน์
ที่ได้รับจริงโดยรวมดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ และระยะเวลาที่การอุดหนุนก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้
(1) กรณีเป็นการอุดหนุนที่ทาให้เกิดประโยชน์และสิ้นสุดในช่วงระยะเวลาการไต่
สวน ให้พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับการอุดหนุนนั้น
(2) กรณีเป็นการอุดหนุนที่ทาให้เกิดประโยชน์ที่มีผลต่อเนื่อง ให้พิจารณา
ประโยชน์ที่ได้รับโดยใช้หลักการปันส่วนตามประโยชน์ที่ได้รับเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน

5. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดทุ น ขั้ น ต่ าและระยะเวลาในการน าหรื อ ส่ งทุ น ขั้ น ต่ าเข้ า มาในประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดทุนขั้นต่าและระยะเวลาในการนาหรือส่ง
ทุ น ขั้น ต่ าเข้ามาในประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) เสนอ และให้ ส่ งส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า
1. ได้มีกฎกระทรวงกาหนดทุนขั้นต่าและระยะเวลาในการนาหรือส่งทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 แต่เนื่องจากมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้รับยกเว้น
การนาหรือส่งทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย ทาให้คนต่างด้าวต้องนาหรือส่งเงินทุนตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งการที่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีถูก
บังคับให้ต้องนาหรือส่งทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทาให้การบังคับใช้กฎหมายขัดกับหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) ตามสนธิสัญญา
2. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา ซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่
คนต่างชาติภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการต่างตอบแทน และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับปลักประติบัติ
เยี่ ย งคนชาติ (National Treatment) พณ. จึ ง ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงกาหนดทุนขั้นต่าและระยะเวลาในการนาหรือส่งทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
พร้อมกับกาหนดระยะเวลาการนาหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย ภายใน 5 ปี โดย
ครบกาหนดวันที่ 29 สิงหาคม 2552 และต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดทุนขั้นต่า และระยะเวลาในการนา
หรือส่งทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 เพื่อขยายระยะเวลาการนาส่งเงินทุนขั้นต่าออกไปอีก
10 ปี ซึ่งจะครบกาหนดวันที่ 29 สิงหาคม 2562
3. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่กาหนดระยะเวลาการนาหรือส่งเงินทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะครบกาหนดตามระยะเวลาในข้อ 2. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยต้อง
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการต่างตอบแทน และเพื่อให้ก ารบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ จึงสมควรขยายระยะเวลาในการนาส่งเงินทุนขั้นต่ากรณีคน
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ต่างด้าวซึ่งได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันออกไปอีก 10 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ประเด็น
รายละเอียด
1. กาหนดวันใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
2. กาหนดประเภทคนต่าง 1) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ
ด้าวที่ประกอบธุรกิจใน
ไทยที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ประเทศไทยซึ่งได้รับการ
หรือมีความผูกพันตามพันธกรณีซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่าย
ขยายระยะเวลาในการส่ง หนึ่งเป็นการต่างตอบแทน
เงินทุนต่างประเทศขั้นต่าให้ 2) คนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจใน
ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเทศไทย โดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตาม
ออกไปอีก 10 ปี
พันธกรณี ซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการต่างตอบ
แทน หากปรากฏว่านิติบุคคลนั้นมีทุนขั้นต่าไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในวันที่
เริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือวันที่ได้รับหนังสือรับรอง
3) คนต่างด้าวซึ่งได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคี
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นการต่างตอบแทนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้นา
หรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุ ญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….
คณะรัฐ มนตรี มีมติ อนุ มั ติห ลั กการร่างกฎกระทรวงการขออนุญ าตและการอนุ ญ าตผลิ ต น าเข้ า
ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดนิยามคาว่า “กัญชา” “ผู้รับอนุญาต” “หน่วยงานของรัฐ”
2. กาหนดให้การขออนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
มี 7 ประเภท (1) เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ (2)
เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม (3) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด และความร่วมมือระหว่างประเทศ (4) เพื่อการผลิตเพื่อส่งออก
และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (5) เพื่อการผลิต ซึ่งกระทาโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญ ชาส าหรั บ คนไข้ เฉพาะราย ของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ การแพทย์แผนไทย ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (6) เพื่อรักษาโรคกรณี
จาเป็นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (7) กรณีผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศนายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับใช้รักษาเฉพาะตัวภายในเก้าสิบวัน
3. กาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออก ให้จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
4. กาหนดให้การดาเนินการปลูกกัญชาในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นในการปลูกทุกครั้ง
ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ เนื้อเยื่อ หรือวิธีการอื่นตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว และจัดทาแนวเขตพื้นที่การเพาะปลูกที่เห็นได้ชัด
5. กาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้ มีการสุ่มวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหาปริมาณสารสาคัญในกัญชา
เช่น Cannabidiol (CBD) หรือ Tetrahydrocannabinol (THC) สารปนเปื้อน โลหะหนัก หรือสารอื่น ๆ ในการปลูก
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ทุกครั้ง ตามมาตรฐานที่กาหนด และเก็บหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 ปี ในกรณีที่ผู้รับอนุ ญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองได้ต้องจัดให้มีการสุ่มวิเคราะห์ดังกล่าวโดยผู้รับ
อนุญาตอื่นที่รับผลผลิตจากผู้รับอนุญาตปลูกไปดาเนินการแปรรูปหรือผลิตต่อไป
6. กาหนดให้ ผู้ รับ อนุ ญ าตผลิ ตหรือนาเข้าผลิ ตภัณ ฑ์ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 จะผลิ ตหรือ
นาเข้าซึ่งตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องขอการรับรองตารับต่อผู้อนุญาตก่อน และ
เมื่อได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์แล้ว จึงจะผลิตหรือนาเข้าซึ่งตารับยาเสพติดให้โทษนั้นได้
7. กาหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัย ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
8. กาหนดบทเฉพาะกาล กรณีหนังสือสาคัญแสดงการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมี
ไว้ในครอบครองซึ่ งยาเสพติด ให้ โทษในประเภท 5 ที่ ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญ าตและการอนุญ าตผลิ ต
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 ให้ถือ
ว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
9. กาหนดให้บรรดาคาขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตผลิต
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 ก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคาขอรับใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขอมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่ง แก้ไข
เพิ่มเติม หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ส านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ส่ งร่า ง
กฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
- สานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
2. สถาบันบาราศนราดูร
- สถาบันบาราศนราดูร (คงเดิม)
3. สถาบันราชประชาสมาสัย
- สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คงเดิม)
4. สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
- สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (คงเดิม)
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
8. กองการเจ้าหน้าที่
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อ)
9. กองคลัง
- กองบริหารการคลัง (เปลี่ยนชื่อ)
10. กองแผนงาน
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
11. สานักระบาดวิทยา
- กองระบาดวิทยา (เปลี่ยนชื่อ)
12. สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนชื่อ)
สิ่งแวดล้อม
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13. สานักโรคติดต่อทั่วไป
14. สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
15. สานักโรคไม่ติดต่อ
16. สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

-

กองโรคติดต่อทั่วไป (เปลี่ยนชื่อ)
กองโรคติดต่อนาโดยแมลง (เปลี่ยนชื่อ)
กองโรคไม่ติดต่อ (เปลี่ยนชื่อ)
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(เปลี่ยนชื่อ)
กองวัณโรค (ตั้งใหม่)
กองกฎหมาย (ตั้งใหม่)
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (ตั้งใหม่)
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ตั้งใหม่)

8. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../2562 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และพิ ธี ก ารศุ ล กากรส าหรั บ เขตปลอดอากรภายในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เศษเพื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวัน ออก ที่ ../2562 เรื่ องหลั ก เกณฑ์ วิธีการ และพิ ธีการศุล กากรส าหรับ เขตปลอดอากรภายในเขตส่ งเสริม
เศรษฐกิ จ พิ เศษเพื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรม ที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษ
ภาคตะวันออก ตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กาหนดให้ ใช้บั งคับ เฉพาะในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุล กากรภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิ จ พิ เศษเพื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรม ที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษ
ภาคตะวันออก
2. กาหนดให้ ผู้ ป ระกอบกิจ การในเขตปลอดอากรภายในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ยื่นใบขนส่งสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงาน
ศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้วไม่ต้องชาระค่าอากรตามกฎหมายว่ าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร จนกว่าจะครบ 14 วัน นับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว
3. ก าหนดให้ การส่ งของตามข้ อ 2 กลั บ เข้ าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้ว ยศุล กากร
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่เกี่ ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 14 วัน
นั บ แต่วัน ที่ยื่น ใบขนสิ น ค้าต่อพนั กงานศุล กากรและพนักงานศุล กากรได้รับและออก เลขที่ใบขนส่ งสิ นค้าให้ แล้ ว
ผู้ประกอบกิจการอาจยื่นขอยกเลิกรายการดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้านั้นได้ และเมื่อพนักงานศุลกากรมีคาสั่ ง
ยกเลิกแล้ วให้ ถือว่ามิได้มีการน าของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรภายในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และไม่มีภาระค่าอากร
9. เรื่อง ร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุ มัติห ลั กการร่างกฎส านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิ เศษส าหรับ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรี
ก าหนดชนิ ด ของเครื่ อ งแบบและส่ ว นประกอบของเครื่ อ งแบบพิ เศษส าหรั บ เจ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิต
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1. กาหนดชนิดของเครื่องแบบพิเศษเจ้าพนักงานสรรพสามิตชายและเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง
เป็ น 7 ชนิ ด ได้แก่ เครื่องแบบปฏิบั ติงานสี น้ าเงินดา เครื่องแบบปฏิ บัติงานสี กากี เครื่องแบบลาลองสีน้าเงินดา
เครื่องแบบลาลองสีกากี เครื่องแบบตรวจค้นสีน้าเงินดา เครื่องแบบตรวจค้นสีกากี และเครื่องแบบภาคสนาม
สีน้าเงินดา
2. กาหนดส่วนประกอบของเครื่องแบบพิเศษ
2.1 กาหนดแบบหมวกเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย เป็น 5 แบบ เช่น หมวกทรงหม้อตาล
สีน้าเงินดา และหมวกทรงหม้อตาลสีกากี และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิงเป็น 5 แบบ เช่น หมวกพับปีกสีน้าเงินดา
หมวกพับปีกสีกากี และหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีน้าเงินดา
2.2 กาหนดแบบเสื้อเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย เป็น 6 แบบและเจ้าพนักงานสรรพสามิต
หญิง เป็น 7 แบบ เช่น เสื้อคอพับสีน้าเงินดา เสื้อคอพับสีกากีและเสื้อคอพับสีขาว
2.3 กาหนดแบบกางเกงเจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง
เป็น 3 แบบ เช่น กางเกงขายาวสีน้าเงินดา กางเกงขายาวสีกากี และกางเกงขายาวสีน้าเงินดาแบบฝึก
2.4 กาหนดแบบเข็มขัด เจ้าพนักงานสรรพสามิตชาย และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง
เป็น 3 แบบ เช่น เข็มขัดด้ายถักสีน้าเงินดา เข็มขัดด้ายถักสีกากี และเข็มขัดหนังสีดา
2.5 กาหนดแบบรองเท้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตชายเป็น 3 แบบ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหนัง
สีดา รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา และรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดาชนิดผูกเชือก และเจ้าพนักงานสรรพสามิตหญิง เป็น 2 แบบ
เช่น รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดาแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายส้นสูง และรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดาชนิด
ผูกเชือก
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มี มติอนุ มัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและลั กษณะของแสตมป์
สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสี ยภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการใช้
แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญ
การปรับ รู ป แบบการควบคุ มการจัดเก็บ ภาษี จากการใช้ระบบมาตรวัดเป็น การใช้รหั ส ควบคุ ม
บนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ในรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงกาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกาหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้
เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดชนิ ด และลั ก ษณะของแสตมป์ ส รรพสามิ ต และเครื่ อ งหมายแสดง
การเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา
64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้รูปภาพรหัสแท่งสอง
มิติ (2D bar code) ขนาดไม่ต่ากว่า 0.35 x 0.75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.45 x 0.90 เซนติเมตร ทาด้วยหมึกป้องกัน
การปลอมแปลงสีดา ทางด้านขวามีอักษร “TH” โดยมีรหัสที่ไม่ซ้ากันในแต่ละเครื่องหมาย เพื่อใช้สาหรับตรวจสอบ
สินค้าสุรา เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสาหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร
2. ร่างกฎกระทรวงการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่า
ได้เสี ยภาษีแล้ว (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดวิธีการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
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ทางราชการ เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว โดยให้ปิดหรือพิมพ์หรือดาเนินการอื่นใดตามวิธีการที่อธิบดีประกาศ
ประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่เสนอในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงินและ
งบประมาณ คือ การปรับรูปแบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีสินค้าสุราแช่ โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ ที่มีระบบ Track & Trace ในครั้งนี้ แม้จะส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีสูงขึ้น โดยมี
ต้นทุนต่อหน่วยในการพิมพ์เครื่องหมายและการบริหารข้อมูลประมาณ 0.22 บาท แต่จะทาให้มีระบบที่สามารถใช้ใน
การติดตามและตรวจสอบสินค้าสุราแช่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสุรามากยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ - สังคม
11. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จานวน
987.44 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ตามที่ กษ. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ก รมชลประทานใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จานวน 987.44
ล้านบาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ซึ่งสานักงบประมาณแจ้งว่า
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มียานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล
เพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมถึงทดแทนเครื่องจักรกลเดิมที่มี
อายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทางานต่า ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกัน
ความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยจะจัดหายานพาหนะ
เพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล จานวน 3 รายการ ดังนี้
ลาดับ
รายการ
ลักษณะการใช้งาน
จานวน วงเงิน
(คัน) (ล้านบาท)
1 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน
ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มี
6
360.00
(ALL Terrain Crane)
น้าหนักมากกว่า 50 ตัน หรือเพื่อทาการขน
ย้าย ติดตั้ง เช่น เรือขุด บานระบาย โดย
สามารถใช้งานในพื้นที่กันดาร ดินอ่อน และ
ทางแคบ
2 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน
ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มี
12
588.00
(ALL Terrain Crane)
น้าหนักน้อยกว่า 50 ตัน หรือเพื่อทาการขน
ย้าย ติดตั้ง เช่น เรือขุด บานระบาย โดย
สามารถใช้งานในพื้นที่กันดาร ดินอ่อน และ
ทางแคบ
3 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ
ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนาด
8
39.44
ติดตั้งเครน 16 ตัน – เมตร
ปานกลาง เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องผลักดัน
น้า เพื่อทาการขนย้ายติดตั้ง (สามารถใช้
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บรรทุกได้ด้วย)
รวมทั้งสิ้น

26

987.44

12. เรื่ อ งการด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 ของเงิน ทุ น หมุ น เวี ย น
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทาของ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 (เรื่อง การจัด
โครงสร้างองค์กรรูป แบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) เพื่อให้สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทาของ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. (กรมธนารักษ์) รายงานว่า
1. สานักกษาปณ์เป็นหน่วยงานสังกัดกรมธนารักษ์ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์
กค. พ.ศ. 2557 มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญ
ที่ระลึก และจัดทาเครื่องราชอิสริย ยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการยุบ การหลอม การทาลาย และการล้างตัวของเหรียญกษาปณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม
ประตู ห้ อ งมั่ น คง และซ่ อ มแซมกุ ญ แจตู้ นิ ร ภั ย ของส่ ว นราชการ ด าเนิ นการเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และ
การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทาของ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยในปี พ.ศ. 2514 กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งเงินทุน
หมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทาของขึ้นเพื่อให้สานักกษาปณ์สามารถทาการผลิตเหรียญกษาปณ์ได้อย่าง
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระของรัฐในด้านงบประมาณประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเหรียญ
กษาปณ์ออกใช้หมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และในปี 2520 ได้จัดตั้งเงินทุน
หมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและรวบรวมสะสมเงินตราสมัย
ต่าง ๆ เหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสานักกษาปณ์ได้ดาเนินการบริหารจัดการผ่านกลไกของเงินทุน
หมุนเวียน และต่อมาเงิน ทุน หมุน เวี ยนทั้งสองได้รวมเข้าด้วยกันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เพื่อให้เกิดการบูรณาการกระบวนงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดหาเหรียญกษาปณ์ไทยทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งปัจจุบันทาให้การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์มีความคล่องตัวทั้งระบบ
2. อย่างไรก็ดี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ (20 มกราคม 2547) เห็นชอบในหลักการให้สานักกษาปณ์เป็น
หน่วยงานทดลองปฏิบัติการจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit : SDU) สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยจัดทาแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสานักกษาปณ์เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษและแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโรงกษาปณ์ที่มีผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักกษาปณ์เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดแนวทางดาเนินการในภาพรวม เช่น การเตรียมถ่ายโอน ออกแบบระบบ
การกากับดูแลของกรมธนารักษ์ การจัดโครงสร้าง อัตรากาลัง และการจัดวางระบบบริหารจัดการแนวใหม่ เป็นต้น
และได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้ดาเนินการสารวจ ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อจัดวาง
ระบบบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของสานักกษาปณ์ ซึ่งพบว่ามีข้อสังเกตที่สาคัญและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัด
วางระบบบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของสานักกษาปณ์ในส่วนของการบริหารงานบุคคลด้านการพัสดุ ด้าน
การเงิน และงบประมาณ โดยได้แจ้งให้ กค. ทราบพร้อมแจ้งให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา แนวทางแก้ไขปัญ หา
ดังกล่าว และสานักงาน ก.พ.ร. ได้นาประเด็นปัญหาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การก าหนดหลั ก การจั ด และพั ฒ นาโครงสร้ า งระบบราชการพิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2551 เมื่ อ วั น ที่
19 มิถุนายน 2551 ซึ่งผลการพิจารณาเกี่ยวกับการพัสดุและการงบประมาณยังไม่ได้ข้อยุติแต่อย่างใด
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3. ต่อมากรมธนารักษ์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษาและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารงานของสานักกษาปณ์ โดย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลักการของการเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินงานของ
สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการเชิงธุรกิจและอาจนาไปสู่การแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่งขัดกับ
หลักการที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
ดังนั้น รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันยังคงเป็นรูปแบบหน่วยงานราชการสังกัดกรมธนารักษ์
แต่ควรพิจารณาใช้จุดแข็งของระเบียบเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทาของ พ.ศ. 2546 (ต่อมามี
การยุบรวมกับเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2558 และออกเป็นข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินและการทาของว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และการท าของ พ.ศ. 2560) ในการออกระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ แ ละการก่ อ หนี้ ผู ก พั น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความคล่องตัวในการบริหาร ซึ่งข้อเสนอจากการผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการดาเนินงานของสานักกษาปณ์
ในปัจจุบันที่มีการดาเนินงานในรูปแบบส่วนราชการโดยทุนหมุนเวียนมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุ น เวีย น พ.ศ. 2558 มาโดยตลอด และส านั ก กษาปณ์ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพตามกรอบ
แนวทางการกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกฎหมายการบริหารทุนหมุนเวียน
4. ดั ง นั้ น กรมธนารั ก ษ์ จึ ง เสนอขอทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2547
เรื่อง การจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit :
SDU) ของส านักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เพื่อที่กรมธนารักษ์จะได้เร่งดาเนินการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตเหรียญ
กษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเหรียญกษาปณ์ระดับ
สากล ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เคยเสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าว
จะต้องเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อน และให้นาผลการพิจารณาของ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ต่อมาเป็น
อานาจของคณะกรรมการพั ฒ นาและส่งเสริมองค์การมหาชน (ก.พ.ม.) ตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ย
การบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2560) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้
กรมธนารั ก ษ์ เพื่ อ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ งตามนั ย ข้ อ 19 ของระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การบริ ห ารงานของหน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เศษ พ.ศ. 2550 และต่อ มากรมธนารัก ษ์ ได้ เสนอเรื่อง การปรับ ปรุง
โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในกรมธนารั ก ษ์ กค. โดยในประเด็ น การขอยกเลิ ก ในส่ ว นที่ ก าหนดให้
สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานทดลองปฏิบัติการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้น
ก.พ.ม. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2562 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ กค. เสนอขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 แล้ว
13. เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร –
นครพนม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ในวงเงิน 66,848.323 ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ระยะเวลาดาเนินการ 8 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2568) โดยดาเนินการประกวดราคาจ้ างก่อสร้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e- bidding) ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 หรือที่ประกาศใช้ล่าสุด และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของ รฟท. ให้ รฟท. มีอานาจใน
การปรับปรุงรายละเอีย ดด้านงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเวนคืนที่ดิน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
สาคัญภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
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2. ให้รั ฐบาลรั บภาระค่าใช้จ่ ายในการดาเนิน โครงการทั้ งสิ้น โดยให้ ส านั กงบประมาณ (สงป.)
จัดสรรงบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหล่งเงินกู้และค้าประกันเงินกู้ภายในประเทศให้
ตามความเหมาะสม เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการ รายละเอียดตามแผนการดาเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายเงินที่เสนอมา ทั้งนี้ เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ โดยอนุญาตให้ รฟท. กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (พระราชบัญญัติการรถไฟฯ) มาตรา 39 (4)
3. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการ
โดยให้ ส่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า (สคก.) ตรวจพิ จ ารณาต่ อ ไป และให้ รฟท. น าความเห็ น ของ
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟท.) ไปดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอคณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห้ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.)
ดาเนิ น โครงการก่ อ สร้ างทางรถไฟ สายบ้ านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อ ยเอ็ ด – มุ กดาหาร – นครพนม ในวงเงิน
66,848.33 ล้านบาท โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ในแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาเส้นทาง
สายใหม่) ระยะที่ 3 และอยู่ ภ ายใต้แผนปฏิบั ติการด้านคมนาคมขนส่ งระยะเร่งด่ว น พ.ศ. 2560 (Action Plan)
รวมทั้งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก
– ตะวันตก (East-West Corridor) การพัฒนา โครงข่ายรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก – ตะวันตก
ตอนบน (Upper East – West Economic Corridor) ช่วงแม่สอด – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ขอนแก่น – ร้อยเอ็ด
– มุกดาหาร โดยเป็น โครงการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ จานวน 2 ทาง ความกว้างของรางขนาด 1 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 355 กิโลเมตร มีสถานีใหม่ 30 สถานี 1 ชุมทาง ลานบรรทุกตู้สินค้า 3 แห่ง และย่านกองเก็บตู้สินค้า 3 แห่ง
ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 70 ตาบล 19 อาเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม คาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินการก่อสร้างได้ในเดือนมกราคม 2564
และจะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ในเดื อ นมกราคม 2568 และจะเชื่ อ มต่ อ กั บ โครงการรถไฟ ช่ ว งชุ ม ทางจิ ระ - ขอนแก่ น
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมที่อยู่ระหว่ างการดาเนินการก่อสร้าง
และโครงการรถไฟ ช่วงแม่สอด – ตาก – กาแพงเพชร- นครสวรรค์ บ้านไผ่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ออกแบบโครงการ
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากท่าเรือย่างกุ้งและท่าเรือละแหม่งในประเทศเมียนมาไปยังท่าเรือดานังและ
ท่าเรือไฮฟองในประเทศเวียดนาม และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนได้ด้วย คค. คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร
3,835,260 คน ในปี 2569 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 2.37 ต่อปี และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 748,453 ตัน ใน
ปี 2569 ซึ่งจะเพิ่มขึ้น ประมาณ ร้อยละ 1.19 ต่อปี โครงการนี้จะมีผลตอบแทนทางการเงิน ที่ ร้อยละ 0.42 และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ ร้อยละ 13.49
2. ในส่ ว นของแหล่ งเงิน ที่ ใช้ในการดาเนิ นโครงการนั้น กระทรวงการคลั งและส านั กงบประมาณ
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าให้สานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณประจาปีให้กับ รฟท. เป็นค่าที่ปรึกษาสารวจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน ค่าเวนคืน ที่ดิน และอสั งหาริมทรัพย์ และค่าจ้างที่ปรึกษาประกวดราคา วงเงินรวม
10,255.33 ล้านบาท สาหรับค่าก่อสร้าง จานวน 55,462.00 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
จานวน 1,131 ล้ านบาท (รวมเป็ น เงิน 56,543.00ล้ านบาท) ให้ ก ระทรวงการคลั งจัด หาเงิน กู้ จากแหล่ งเงิน กู้ ที่
เหมาะสม และให้ รฟท. กู้ต่อโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจาเป็นต่อไป และให้ สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นงบชาระหนี้ให้แก่ รฟท. เพื่อใช้ชาระหนี้คืนแก่แหล่งเงินโดยตรง ทั้งในส่วนขอเงินต้น
ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ รฟท. ดาเนินโครงการและอนุมัติให้ รฟท. กู้เงิน
แล้ ว ให้ รฟท. เสนอความต้ อ งการกู้ เงิ น เพื่ อ บรรจุ โครงการเงิ น กู้ ไว้ ในแผนการบริห ารหนี้ ส าธารณะประจ าปี
งบประมาณต่อไป
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14. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดเบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบหลั กเกณฑ์ก ารกาหนดเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
เสนอ ยกเว้ น หลั ก เกณฑ์ ป ระโยชน์ ต อบแทนอื่ น เฉพาะในการเดิ น ทาง ให้ สธ. ด าเนิ น การตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลั ง (กค.) และให้ สธ. รับ ความเห็ นของสานักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร.
ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 บัญญัติให้
ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่ งชาติได้รับ
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์กาหนดเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
การก าหนดอั ต ราเบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
และอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) /
คน/เดือน*
1) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
1.1) ประธานกรรมการ
10,000
1.2) รองประธานกรรมการ
9,000
1.3) กรรมการ
8,000
1.4) ที่ปรึกษา
8,000
2) ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
2.1) ประธานอนุกรรมการ
5,000
2.2) อนุกรรมการ
4,000
หมายเหตุ * อัตราเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่มีการประชุม (ในเบื้องต้นคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กาหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน)
ทั้งนี้ ส าหรับ การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง ได้แก่
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่ าวให้ เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แต่เนื่องจากอัตราในการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว
ข้างต้นได้กาหนดประเภทการเบิกจ่ายไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง กรณีเลือกเบิกใน
ลักษณะเหมาจ่าย รวมถึ งได้กาหนดตาแหน่งผู้มีสิทธิเบิกจ่ายไว้หลายระดับ อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติมีบุคคลที่มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นต้น ดังนั้น การกาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทน
อื่นเฉพาะในการเดินทางโดยไม่ได้ระบุสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนหรือไม่ได้แยกสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนระหว่าง
ผู้ ที่ เป็ น ข้ า ราชการซึ่ งสามารถเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางได้ ต ามสิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้ กั บ ผู้ ที่ ไม่ ได้ เป็ น ข้ าราชการ
(กรรมการผู้ ท รงวุ ฒิ ) อาจท าให้ เกิ ด ความสั บ สนหรื อ เกิ ด ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ ใ นภายหลั ง ประกอบกั บ
กระทรวงการคลั ง ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เฉพาะใน
การเดินทาง โดยสรุปได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
หลักเกณฑ์ตามความเห็นกระทรวงการคลัง
ประเภท/ประโยชน์ตอบแทนฯ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา
ได้ รั บ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก บุ ค คลที่ เ ป็ น ข้ า ราชการพล ตามสิทธิที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ค่าพาหนะในการเดิน ทาง และ เรือนหรือข้าราชการการเมือง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในอัตรา
พ .ศ . 2 526 แ ล ะที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
ที่ ราช ก ารก าห น ด ส าห รั บ
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งนัก
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
บริหารระดับสูง
ราชการ พ .ศ. 2550 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม
บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยเทียบตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดั บ สู ง ตามที่ ก าหนดในพระราช
กฤษฎี ก าค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ราชการ พ .ศ. 2526 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
ได้ รั บ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก บุคคลที่เป็นข้าราชการ
ตามสิทธิที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ค่าพาหนะในการเดิน ทาง และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในอัตรา
พ .ศ . 2 526 แ ล ะที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
ที่ราชการกาหนด สาหรับข้าราช
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่า
กาพลเรือน ตาแหน่งนักบริหาร
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ระดับต้น
ราชการ พ .ศ. 2550 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม
บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยเทียบตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง
(ผู้ดารงตาแหน่งอธิบดี) ตามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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15. เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการสรรหาเอกชนเพื่อ
ร่วมลงทุน เป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชน
เพื่อร่ว มลงทุน เป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี ตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 และการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ
สาระสาคัญ
การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้รายงานผลการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้
กระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่ งประเทศไทยได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. สัญญาสัมปทานที่ผ่านมา
1.1 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ ด าเนิ นการสรรหาผู้ ประกอบการฯ เพื่ อรั บสั มปทาน เป็ น
ผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ครั้งแรกเมื่อปี 2539 (ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการประมูลอั ตราค่าธรรมเนียมสัมปทาน
โดยมีผู้ประกอบการฯ จานวน 6 ราย ประกอบด้วย
(1) สถานี A บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จากัด
(2) สถานี B บริษัท อิสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด
(3) สถานี C บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จากัด
(4) สถานี D บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จากัด
(5) สถานี E บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จากัด
(6) สถานี F บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
โดยสัญญาสัมปทานฯ ในช่วง 10 ปีแรก เริ่มตั้งแต่ปี 2539 และสิ้นสุดไป เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2549
1.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทาสัญญาสัมปทานการดาเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่ อง (ไอซี ดี) ลาดกระบั งกั บ ผู้ ป ระกอบการ ไอซีดี ทั้ ง 6 สถานี เมื่อวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ออกไปอีก 5 ปี
โดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2549 และสิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2554
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
2.1 การรถไฟแห่ งประเทศไทย ได้ มี ค าสั่ งเฉพาะที่ 651/2556 ลงวั นที่ 12 ธั นวาคม 2556 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดาเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง โดยมีองค์ประกอบตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556
2.2 ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือกได้มีเอกชนไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณา
ให้ความคุ้มครองชั่วคราว ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2560 ได้มีมติยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ต รวจสอบประเด็น ตาม
คาฟ้องคดีของศาลปกครองแล้วพบว่า มีเหตุการณ์ตามที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างเกิดขึ้น ตามกระบวนการดาเนินการตาม
ประกาศเชิญชวนฯ ซึ่งไม่อาจแก้ไขหรือเยียวยาให้กระบวนการดาเนินการที่ผ่านมาได้
2.3 การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยได้ มี ห นั ง สื อ หารื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจถึงแนวทางการดาเนินโครงการฯ ต่อไป สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อหารือ ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยสรุปได้ว่า กรณีคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ยกเลิกประกาศเชิญชวน และการ
รถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของโครงการยังมีความประสงค์ดาเนินโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ต่อไป
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหมวด 5 โดยเริ่มจากจัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
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2.4 การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นควรดาเนินโครงการตามร่างประกาศเชิญชวนและ
ขอบเขตโครงการเดิม จึ งมีคาสั่ งเฉพาะที่ ก.74/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อก
เพื่อดาเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง
3. การเชิญชวนและการพิจารณาคุณสมบัติ
3.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการ
สรรหาเอกชนเพื่ อร่ว มลงทุน เป็ น ผู้ ป ระกอบการสถานีบรรจุและแยกสิ นค้ากล่ อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เมื่อ วัน ที่
3 กันยายน 2561 โดยมีกาหนดการ ดังนี้
(1) จาหน่ายเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน: วันที่ 3 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2561
(2) ประชุมชี้แจงและตอบคาถาม: วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
(3) ยื่นข้อเสนอ: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
3.2 เมื่อครบกาหนดเวลาการยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ปรากฎว่ามีผู้ ยื่น
ข้อ เสนอร่ว มลงทุน จานวน 1 กลุ่ ม คื อกิ จ การร่ว มค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ซึ่ งประกอบด้ว ย (1) บริษัท อีส
เทิร์นซี แหลมฉบังเทอร์มินัล จากัด (2) บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จากัด (3) บริษัท โอเชี่ยน
เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด และ (4) บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด ทั้งนี้ การยื่นซองเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและไม่มีผู้ร้องเรียน และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและ
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ดาเนินการต่อไป
3.3 เนื่ องจากมีผู้ ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนเพียง 1 ราย คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 จึงได้
พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า ในประกาศเชิญชวน ข้อ 12.7 ได้กาหนดไว้ว่า “การประกาศเชิญชวนให้เอกชน
ร่วมลงทุนครั้งใด ถ้ามีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือหลายราย แต่เสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน
เพียงรายเดียว หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่า จะเป็นประโยชน์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็จะดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนดในประกาศเชิญชวนต่อไป” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่กาหนดว่า “การประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนครั้งใด ถ้ามีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือ
หลายราย แต่เสนอถูกต้องตามรายการในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน เพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก
ตามมาตรา 35 เห็น ว่า รัฐ จะได้ป ระโยชน์ก ็ให้ด าเนิน การตามขั ้น ตอน ที่ ก าหนดในพระราชบั ญญั ติ นี้ ต่ อไป” ซึ่ ง
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาถึงผลประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในการสนับสนุน
การนาเข้า – ส่งออกสินค้าของประเทศ สรุปได้ ดังนี้
(1) สั ญญาสัมปทานเดิมสิ้นสุดมาเป็นระยะเวลานาน และสาธารณู ปโภคไม่มีการ
บารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหาเอกชนเพื่อเป็นผู้รับสัมปทานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี)
ที่ลาดกระบั ง ในครั้ง แรก การรถไฟแห่ งประเทศไทยใช้รูปแบบการประมูล อัตราค่าสั มปทานพื้น ที่ สั มปทานเป็ น
เครื่องมือในการตัดสินคัดเลือกเอกชนรับสัมปทาน และมอบให้ผู้ได้รับสัมปทานเป็นผู้ให้บริการ รวม 6 สถานี ซึ่งสัญญา
สัมปทานดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 และผู้ประกอบการรายเดิมยังคงให้บริการจนถึงปัจจุบัน โดยไม่
มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคแต่อย่างใด เนื่องจากรอความชัดเจนจากสัมปทานครั้งใหม่ ดังนั้น การดาเนินการสรรหาเอกชน
เพื่อรับสัมปทานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ได้โดยเร็วจะทาให้รัฐได้รับประโยชน์จากสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นจากสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ เนื่องจากผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ จะต้องปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ ระบบระบายน้า
ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะ จัดการระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึง ปรับปรุงเครื่องมือยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลต่อการอานวยความสะดวกและประสิทธิภาพด้านการขนส่งแก่ผู้ส่งออกและนาเข้าสินค้าของประเทศ
(2) รั ฐมี นโยบายปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการขนส่ ง (Shift Mode) เป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
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การขนส่งตู้สินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังกับ
ท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบันมีสัดส่วนการขนส่งทางถนนเป็นจานวนมากซึ่งมีต้นทุนในการขนส่งสูง ดังนั้น หากสามารถสรร
หาเอกชนเพื่อเป็นผู้ร่วมลงทุนใหม่ได้โดยเร็วจะเป็นประโยชน์สาหรับการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) เนื่องจากในสัญญาสัมปทานใหม่ผู้ประกอบการจะต้องใช้
บริการขนส่งทางรางระหว่างสถานี บรรจุและแยกสิ นค้ากล่ อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 50 ของปริมาณตู้สินค้านาเข้า – ส่งออก ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ที่เกิดขึ้นจริงในแต่
ละปี (ปัจจุบันมีสัดส่วนการขนส่งทางรางเพียง ร้อยละ 20 ) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย และ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการขนส่งของรัฐ
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนรายเดียวเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง รายเดิม 2 บริษัทรวมตัวกันส่งผลให้สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่ อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบั ง เดิม 2 ราย คือ บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด และบริษัท
เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จากัด รวมถึง บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จากัด ที่มีบริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งมีประสบการณ์ ในการดาเนิน งาน
สถานี บรรจุและแยกสินค้ากล่ อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังด้ว ย จึงส่ งผลให้ ส ามารถดาเนิน งานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการ
หยุดชะงักไม่กระทบต่อการนาเข้า – ส่งออก ตู้สินค้าของประเทศ ทั้งนี้ หากการให้บริการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะทาให้เกิดการสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
(Multimodal Transport) รวมทั้ งสนั บสนุ นโครงการพั ฒ นาศู นย์ การขนส่ งตู้ สิ น ค้ า ทางรถไฟ (Single Rail Transfer
Operator: SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกทางหนึ่งด้วย
(4) ค่าบริการโครงการไอซีดี ลาดกระบัง
การสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบั ง มุ่งเน้นการลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้นาเข้าและส่งออก โดยให้มีการแข่งขัน เสนอราคา
ค่าบริการต่างๆ ที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในอัตราที่ต่า ถึงแม้ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนเพียงรายเดียว แต่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่สามารถทราบก่อนได้ว่าจะไม่มีผู้แข่งขันในการประมูลจึงต้องยื่นข้อเสนอในลักษณะที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือก
จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาแล้วเห็นว่า
การดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
ในประกาศเชิญชวนกาหนดหลักการนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ตาม
มาตรา 35 ยังคงต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการว่า
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศด้วย
3.4 คณะกรรมการคั ด เลื อ กตามมาตรา 35 พิ จ ารณาผลการตรวจสอบเอกสาร และ
รายละเอีย ดเกี ่ย วกับ คุณ สมบัต ิข องผู ้ยื ่น ข้อ เสนอร่ว มลงทุน เห็น ว่า มีค วามครบถ้ว นและถูก ต้อ ง รวมทั ้ง
มีห ลั กประกัน ซองเป็ น ไปตามเงื่อนไขของประกาศเชิญ ชวนฯ จึงมีมติให้ กิจการร่ว มค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย)
มีคุณ สมบัติเป็น ไปตามประกาศเชิญ ชวน และมีป ระกาศฉบับ ลงวัน ที่ 11 ธัน วาคม 2561 เรื่อง ประกาศผลการ
พิจารณาผู้ ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอี ยดคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่น
ข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี)
ที ่ล าดกระบัง ให้ก ิจ การร่ว มค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ผ่า นการพิจ ารณาคุณ สมบัต ิ ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ทาการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟบางซ่อน
4. ผลการคัดเลือก และการเจรจากับผู้ร่วมลงทุน
4.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 2) จะพิจารณาให้คะแนนเริ่มต้น
จากข้อเสนอการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อให้เห็นภาพรวมการดาเนินการ ศักยภาพและความสามารถของผู้ยื่น
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ข้อเสนอทั้งหมดก่อน แล้วจึงจะพิจารณาด้านความสอดคล้อง และด้านความน่าเชื่อถือ ตามลาดับ ซึ่ง หลักเกณฑ์ย่อยที่
ใช้ในการพิจารณามีจานวนทั้งสิ้น 100 คะแนน ดังนี้
รายการ
ความสอดคล้องของข้อเสนอเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน
ความน่าเชื่อถือของรายละเอียดที่ปรากฏในรายการ
ข้อเสนอการดาเนินงานโครงการในภาพรวม ซึ่งรวมถึงศักยภาพและความสามารถ
ของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการด าเนิ น งานตามโครงการให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
(คะแนน)
20
20
60
100

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนจะผ่านการพิจารณาได้จะต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนรวมของ
ทั้ง 3 หัวข้อ) และจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
4.2 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้พิจารณาข้อเสนอแต่ล ะรายการตามเอกสาร
ของผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
รายการ
ความสอดคล้องของข้อเสนอเปรียบเทียบกับประกาศเชิญชวน
ความน่าเชื่อถือของรายละเอียดที่ปรากฏในรายการ
ข้อเสนอการดาเนิ น งานโครงการในภาพรวม ซึ่งรวมถึงศักยภาพและ
ความสามารถของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการด าเนิ น งานตามโครงการให้
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
(คะแนน)
(คะแนน)
20
20.000
20
12.545
60
55.800
100

88.345

คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาแล้วเห็ นว่า ผลของคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ประกาศเชิญชวนฯ โดยมีผลคะแนนแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80 จึงมีมติให้
กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ผ่านการพิจารณา
4.3 คณะกรรมการคั ดเลื อกตามมาตรา 35 มี ประกาศ ฉบั บลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อ ง
ประกาศผลการพิ จ ารณาผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอร่ ว มลงทุ น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบรายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่อ นไขอื่ น
ตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่องที่ (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนิค โดยคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ทาการเปิดซองข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการ (ซองที่ 3) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟบางซ่อน
4.4 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม
2562 เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเสนอการคิดอัตราค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ (ซองที่ 3) โครงการสถานี
บรรจุและแยกสิน ค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ล าดกระบัง โดยได้ดาเนินการตรวจสอบอัตราค่าบริการ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วม
ลงทุนเสนอมานั้นพบว่า ต่ากว่าอัตราค่าบริการตามประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีความแตกต่างของ
อัตราค่าบริการแต่ละรายการ สรุปได้ ดังนี้
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(1) ราคาค่า บริก ารยกขนตู ้ส ิน ค้า ที ่ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอร่ว มลงทุน เสนอมาต่ ากว่า
การท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 4
(2) ราคาค่า บริก ารบรรจุตู ้ส ิน ค้า ที ่ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอร่ว มลงทุน เสนอมาต่ ากว่า
การท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 2
(3) ราคาค่ า เช่ า คลั ง สิ น ค้ า ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอร่ ว มลงทุ น ฯ เสนอมาต่ ากว่ า การท่ า เรื อ
แห่งประเทศไทยร้อยละ 2 (เฉพาะสินค้าทัณฑ์บนที่มีระยะเวลาฝาก 1 - 7 วัน มีราคาต่ากว่าร้อยละ 51)
(4) ราคาค่า ฝากตู ้ห นัก และตู ้เ ปล่า ที ่ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอร่ว มลงทุน ฯ เสนอมาต่ ากว่า
การท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 2
(5) ราคาค่าผ่านสถานี กรณีบรรทุกหรือรถยนต์หัวลากพร้อมรถพ่วงต่ากว่า 8 ล้อ ราคาที่
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาสูงกว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่กรณีบรรทุกหรือรถยนต์หัวลากพร้อมรถพ่วง
8 ล้อ และ 10 ล้อ ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมาต่ากว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยร้อยละ 2 รวมทั้งได้
ดาเนินการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างราคาค่าบริการที่เสนอกับรายได้ค่าใช้บริการจากการคาดคะเนทางการเงินของ
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน โดยการวิเคราะห์รายได้จากราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้าเปรียบเทียบกับรายได้ค่าใช้บริการ
จากการคาดคะเนทางการเงิน ทั้งนี้ ในการคานวณรายได้จากราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้าใช้ข้อมูล 3 รายการ ได้แก่
(1) โครงสร้างสัดส่ วนตู้สินค้าขนส่งทางรถไฟแยกตามขนาดตู้และสถานะตู้สินค้า ซึ่งคานวณสัดส่วนจากข้อมูลสถิติ
ปริมาณตู้สินค้าขนส่งทางรถไฟแยกตามขนาดตู้ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554 - 2558) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
สถิติตู้สินค้าเปล่าต่อตู้สินค้าขาเข้า และขาออก ปี 2554 - 2558 ของผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน (2) ปริมาณตู้สินค้าจาก
ข้อมูลการคาดการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ และ (3) ราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้าของผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ ซึ่ง
ผลการตรวจสอบพบว่า รายได้ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ที่คานวณได้ใกล้เคียงกับการประมาณรายได้ค่าใช้บริการจาก
การคาดคะเนทางการเงิน ดังนั้น อัตราค่าบริการที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ เสนอมานั้นมีความสอดคล้องกับข้อเสนอ
ทางด้ านเทคนิ คและการบริห ารจัด การ (Operation Process) ตามที่ผู้ ยื่นข้อเสนอร่ว มลงทุ นได้มีการเสนอมาใน
เอกสารซองที่ 2
4.5 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิ จารณาตามข้อ 4.4 แล้ว เห็ นว่า ข้อเสนอของ
โครงการในภาพรวมเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง
(Shift Mode) รวมทั้งอัตราค่าบริการที่ ผู้ยื่ น ข้อเสนอร่วมลงทุน เสนอมาต่ากว่าอัตราค่าบริการของการท่าเรือแห่ ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยอัตรานี้จะเป็นอัตราค่าบริการอัตราเดียวที่จะใช้ตลอดอายุสัญญา
สัมปทาน 20 ปี นอกจากนั้น อัตราค่าบริการที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนเสนอมีความสอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคและ
การบริหารจัดการ (Operation Process) ตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนได้มีการเสนอในเอกสารซองที่ 2 และเป็นประโยชน์
ต่อภาครัฐในการประหยัดงบประมาณการลงทุน เนื่องจากเอกชนจะลงทุนปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ สถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังทั้งหมดตลอดอายุสัญญาสัมปทาน 20 ปี คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 จึงมีมติให้
กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะการแข่งขันเสนอราคาและเชิญมาเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน
4.6 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง ผลการ
พิ จ ารณาผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอร่ ว มลงทุ น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบข้ อ เสนอการคิ ด อั ต ราค่ าบริ ก ารเรีย กเก็ บ จากผู้ ใช้ บริ การ
ตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ให้กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะการแข่งขันเสนอราคา
4.7 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.รวศ.1000/2/2562 ลงวันที่
4 มกราคม 2562 ถึ ง กิ จ การร่ ว มค้ า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เรื่ อ งเชิ ญ เจรจาต่ อรองข้ อเสนอร่ วมลงทุ น โดย
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 เชิญกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เข้าเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน
ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย
4.8 คณะกรรมการคั ด เลื อ กตามมาตรา 35 ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่
9 มกราคม 2562 พิจารณาแนวทางการเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน โดยที่ปรึกษาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้าง
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เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนิ น การของคณะกรรมการคัดเลื อกตามมาตรา 35 ได้ทาการจาลองสถานการณ์ ทางการเงิน
(Financial Scenario) ที่ ค านึ งถึ งความเป็ นไปได้ ทางการเงิน ซึ่ งพิ จารณาจากผลตอบแทนทางการเงินและอั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการชาระหนี้ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) ใช้อัตราคิดลด ร้อยละ 8 สรุปได้ ดังนี้

กรณี 1
(Base
case)
กรณี 2
กรณี 3
กรณี 4
กรณี 5

กรณี 6

กรณี 7

กรณี 8

กรณี 9

ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง อั ต ราส่ ว นความสามารถในการ
การเงิน
ชาระหนี้
กรณี
IRR (%) NPV (%)
ADSCR*
NPV DCR*
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4 11.7 517.34 1.68 – 2.47 0.00 - 1.77
จากราคาประกาศของการท่าเรือ
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5
จากราคาประกาศของการท่าเรือ
ลดค่าบริการยกขนตู้ สิ น ค้า ร้อยละ
๑๐ จากราคาประกาศของการ
ท่าเรือ
ลดค่าบริการยกขนตู้ สิ น ค้า ร้อยละ
15 จากราคาประกาศของการท่าเรือ
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5
จากราคาประกาศของการท่ า เรื อ
เฉพ าะช่ ว ง 5 ปี แรก (ปี อื่ น ลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
ลดค่าบริการยกขนตู้ สิ น ค้า ร้อยละ
10 จากราคาประกาศของการท่าเรือ
เฉพ าะช่ ว ง 5 ปี แรก (ปี อื่ น ลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
ลดค่าบริการยกขนตู้ สิ น ค้า ร้อยละ
15 จากราคาประกาศของการท่าเรือ
เฉพ าะช่ ว ง 5 ปี แรก (ปี อื่ น ลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 5
จากราคาประกาศของการท่ า เรื อ
เฉพาะช่ ว ง 7** ปี ท้ า ย (ปี อื่ น ลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
ลดค่าบริการยกขนตู้ สิ น ค้า ร้อยละ
10 จากราคาประกาศของการท่าเรือ
เฉพาะช่ ว ง 7** ปี ท้ า ย (ปี อื่ น ลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)

10.37

324.34

1.59 – 2.36

-0.01 – 1.63

2.53

-640.68

1.03 – 1.77

-0.04 – 0.97

-12.79 -1,605.71

0.32 - 1.26

-0.07 – 0.47

11.25

462.28

1.68 – 2.47

-0.01 - 1.77

9.21

186.97

1.52 – 2.47

-0.04 - 1.77

7.47

-88.33

1.05 – 2.47

-0.07 - 1.77

11.42

464.16

1.68 – 2.47

0.00 - 1.77

9.72

198.23

1.11 – 2.47

0.00 - 1.77
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ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง อั ต ราส่ ว นความสามารถในการ
การเงิน
ชาระหนี้
กรณี
IRR (%) NPV (%)
ADSCR*
NPV DCR*
กรณี 10 ลดค่าบริการยกขนตู้ สิ น ค้า ร้อยละ 7.25 -67.70
0.37 – 2.47 0.00 - 1.77
15 จากราคาประกาศของการท่าเรือ
เฉพาะช่ ว ง 7** ปี ท้ า ย (ปี อื่ น ลด
ค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
หมายเหตุ : : * ตั ว ชี้ วัด ความสามารถในการช าระหนี้ ที่ World Bank เสนอ คื อ Annual Debt Service Cover
Ratio (ADSCR) ไม่ค วรต่ากว่า 1.3 และ NPV Debt Cover Ratio (NPV DCR) ไม่ ค วรต่ ากว่า 1.7 (World Bank.
2007. Port Reform Toolkit, Module 5: Financial Implications of Port Reform, Second Edition: 241)
** ลดราคาในช่วงท้ายสัญญา เพราะช่วงแรกมีการลงทุนจานวนมาก และในช่วง 7 ปีท้ายเริ่มมีการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 พิจารณาการวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว กาหนด
แนวทางการเจรจาแบ่งเป็น 4 กรณี เนื่องจาก เห็นว่าเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ และมีความสอดคล้องกับประมาณ
การทางการเงินซึ่งจะทาให้โครงการสามารถบริหารจัดการได้และมีผลกระทบทางการเงินต่อผู้ยื่นข้อเสนอน้อย รวมทั้ง
ภาครัฐจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จึงมีแนวทางการเจรจาต่อรองเป็นลาดับดังนี้
(1) กรณี 3 ลดค่ า บริ ก ารยกขนตู้ สิ น ค้ า ร้ อ ยละ 10 จากราคาประกาศ ของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย
(2) กรณี 6 ลดค่ า บริ ก ารยกขนตู ้ ส ิ น ค้ า ร้ อ ยละ 10 จากราคาประกาศ ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เฉพาะช่วง 5 ปีแรก (ปีอื่นลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
(3) กรณี 2 กรณีล ดค่า บริก ารยกขนตู้ส ิน ค้า ร้อ ยละ 5 จากราคาประกาศ ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(4) กรณี 8 ลดค่ า บริ ก ารยกขนตู ้ ส ิ น ค้ า ร้ อ ยละ 5 จากราคาประกาศ ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เฉพาะช่วง 7 ปี ท้าย (ปีอื่นลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า ร้อยละ 4)
4.9 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ดาเนินการเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุนกับกิจการ
ร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) โดยสรุปผลการเจรจาต่อรองได้ ดังนี้
(1) การเจรจารอบที่ 1 : คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ต่อรองราคาได้ข อให้
ลดอัต ราค่าบริ ก ารยกขนตู้สิน ค้า ร้ อ ยละ 10 จากราคาประกาศของการท่าเรือ แห่ง ประเทศไทย ซึ่งหลังจากที่ผู้
ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนได้ใช้เวลาพอประมาณในการปรึกษากันภายในกลุ่มกิจการร่วมค้า ก็ได้กลับเข้ามาในที่ประชุมโดยยื่น
ข้อเสนอลดค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีแรก แต่คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 มีความเห็น
ว่า อัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าดังกล่าวยังไม่ต่าพอที่จะดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
(2) การเจรจารอบที่ 2 : คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้เจรจาขอให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอร่วมลงทุนลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 10 ในช่วง 1-10 ปีแรก แต่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน ยังยืนยัน
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีแรก เช่นเดิม
(3) การเจรจารอบที่ 3 : คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้เสนอทางเลือกให้
ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกแรกลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 10 ในปีที่ 1 - 5 และ
ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 4 ในปีที่ 6 - 20 และทางเลือกที่สอง ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ
6 ในปีที่ 1 - 5 ลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 5 ในปีที่ 6 - 10 และลดอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าร้อยละ 4
ในปีที่ 11 - 20 จากนั้นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนได้ปรึกษากันภายในกลุ่มกิจการร่วมค้าแล้วยอมรับทางเลือกที่สอง คือ
ในปีที่ 1 - 5 ลดอัตราค่าบริการร้อยละ 6 จากราคาประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปีที่ 6 - 10 ลดอัตรา
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ค่าบริการร้อยละ 5 จากราคาประกาศของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย และในปีที่ 11 - 20 ลดอัตราค่าบริการร้อยละ 4
จากราคาประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ซึ่งอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจ โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (IRR)
เท่ากับร้อยละ 10.44 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก และเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารโลก (World Bank)
ซึ่งรวมถึงค่า ADSCR และ NPV DCR ด้วย สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
กรณีอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าที่กิจการร่วมค้า ผลตอบแทนทาง อัตราส่วนความสามารถในการ
การเงิน
ชาระหนี้
เอ แอล จี (ประเทศไทย) ตอบรับผลการเจรจา
เป็นลายลักษณ์อักษร
IRR
NPV
ADSCR*
NPV DCR*
ลดค่าบริการยกขนตู้สินค้า 6% ในปีที่ 1-5
10.44% 351.95 1.59 – 2.36 -0.02 - 1.77
5% ในปีที่ 6-10 และ 4% ในปีที่ 11-20 จาก
ราคาประกาศของการท่าเรือ
หมายเหตุ : : * ตั ว ชี้ วั ด ความสามารถในการช าระหนี้ ที่ World Bank เสนอ คื อ Annual Debt Service Cover
Ratio (ADSCR) ไม่ ค วรต่ ากว่ า 1.3 และ NPV Debt Cover Ratio (NPV DCR) ไม่ ค วรต่ ากว่ า 1.7 (World Bank.
2007. Port Reform Toolkit, Module 5: Financial Implications of Port Reform, Second Edition: 241)
4.10 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ มีมติรับข้อเสนอใหม่ในการลดอัตราค่าบริการ
ตามข้อ 3.4.9 ทั้งนี้ ผู้ยื่ น ข้อเสนอร่วมลงทุ น จะต้องยืนยันราคาค่าบริการเป็นลายลั กษณ์ อักษรต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกตามมาตรา 35 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน (ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562)
ซึ่ง กิจ การร่ว มค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ได้ม ีห นัง สือ ลงวัน ที่ 14 มกราคม 2562 ถึงคณะกรรมการคัดเลื อก
ตามมาตรา 35 ยืนยันราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) ตามกาหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว
3.4.11 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ให้กิจการร่วมค้า
เอ แอล จี (ประเทศไทย) พิจารณา และกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มกราคม
2562 นาส่งรายการขอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ
4.12 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2562 ได้พิจารณาการยืนยันราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) ที่ได้เจรจาต่อรองข้อเสนอร่วมลงทุน
และการขอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ตามที่กิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เสนอ โดยคณะกรรมการคัดเลือกตาม
มาตรา 35 ยืนยันราคาค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling Charge) (ที่ปรึกษาฯ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้าง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ได้ตรวจสอบอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Handling
Charge) ทุกรายการแล้ว เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรอง และได้ตรวจสอบตารางไปใส่ในภาคผนวก จ ของ (ร่าง) สัญญา
ร่วมลงทุนเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน) สาหรับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35
มีมติปรับแก้ไขร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ และส่งร่างสัญญาร่ว มลงทุน ฯ ให้กิจ การร่ว มค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย)
พิจ ารณาแล้ ว ตอบกลับ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งกิจการร่วมค้า เอ แอล
จี (ประเทศไทย) ได้ตอบกลับภายในกาหนดเวลา คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ
5. ข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35
จากการดาเนินการตามข้อ 4 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 เห็นสมควรให้ กิจการ
ร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง โดยมีอายุสัญญาร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากพื้นที่ 607,344 ตารางเมตร แบ่งเป็น
•
ปีที่ 1 - 5 เท่ากับ 67 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
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•
ปีที่ 6 - 10 เท่ากับ 71 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
•
ปีที่ 11 - 15 เท่ากับ 74 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
•
ปีที่ 16 - 20 เท่ากับ 78 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
รวมถึงผลประโยชน์ที่ภาครัฐให้ผู้ร่วมลงทุนปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และดูแลสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งหมด
แทน ซึ่งผู้ร่วมลงทุนมีแผนการลงทุนตลอดอายุสัญญามีมูลค่ารวม 4,052 ล้านบาท ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ด้วยการปรับเปลี่ยนการขนส่ง (Shift Mode) ให้ขนส่งทางรางเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและลดปัญหาการปล่อยควันพิษบนท้องถนนระหว่างเส้นทางการขนส่งตู้สินค้าระหว่าง
ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนา ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single
Rail Transfer Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย ในส่วนของผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์จากอัตราค่าใช้บริการ
ที่ถูกลงเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการนาเข้า – ส่งออกสินค้าของประเทศ
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก (กพอ.)
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามที่เสนอ และ
ให้ ก ารรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) ร่ ว มลงทุ น กั บ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ ซึ่ ง เอกชนที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจะจั ด ตั้ งขึ้ น
เพื่อประกอบกิจการการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ.
2. เห็ น ชอบให้ รฟท. ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบินกับเอกชนที่ ได้รับ
คัดเลือกตามที่ กพอ. ได้เห็นชอบไว้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494
3. เห็นชอบให้สานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อชาระเงินที่รัฐร่วม
ลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
ได้มี ม ติอ นุ มั ติ โดยการจั ด สรรงบประมาณดั งกล่ าวจะอยู่ในลั กษณะการก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณมากกว่าหนึ่ ง
ปี ง บประมาณส าหรั บ รายการงบประมาณที่ มี ว งเงิ น ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง พั น ล้ า น บาทขึ้ น ไป ตามนั ย มาตรา 26 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 และอนุ มั ติ ให้ รฟท. ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น เกิ น กว่ า หรื อ
นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สาหรับดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน วงเงิน 149,650 ล้านบาท ทั้งนี้
รฟท. จะชาระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแก่เอกชนที่ได้รับคัดเลือก ด้ วยการ
แบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 14,965 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากเริ่มการให้บริการโครงการเกี่ยวกับรถไฟ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญาร่วมลงทุน
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
และอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอานาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก ภายใต้กรอบวงเงินที่รัฐร่วม
ลงทุนกับเอกชนไม่เกิน 119,425.75 ล้านบาท ที่เป็นมูลค่าปัจจุบันตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน โดยทยอย
จ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งระบบแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี กาหนดระยะเวลาแบ่ง
จ่ายไม่ต่ากว่า 10 ปี โดยให้รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรให้ใช้อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยไม่
เกิน FDR+1 ไปพิ จารณาด าเนิน การด้ วย ซึ่งการรถไฟแห่ งประเทศไทย ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการนโยบาย
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยได้ออกประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและเปิด
ให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการฯ จนกระทั่งได้เอกชนที่ได้รับคัดเลือกแล้ว และได้มีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ
ติดตาม กากับ และบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการกากับดูแล ตามข้อ 20
ของประกาศคณะกรรมการนโยบาย ซึ่ งหน่ ว ยงานดั งกล่ าวต้ อ งเริ่ ม ท างานทั น ที ที่ สั ญ ญาร่ว มลงทุ น โครงการฯ
มี ผ ล (ประมาณ เดื อ นกรกฎ าคม 2562) ค ณ ะกรรมการน โยบ ายเขตพั ฒ น าพิ เศ ษ ภ าค ตะวั น ออก
โดยมี น ายกรัฐมนตรีเป็ น ประธานจึ งได้ ป ระชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่ อพิ จารณา
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและมีมติสรุปได้ ดังนี้
1. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด แล้ ว และให้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการร่ ว มลงทุ น ตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานอัยการสูงสุดไปปฏิบัติอย่าง
เคร่ งครั ด เช่ น การวางแผนการส่ งมอบพื้ น ที่ ให้ เอกชนอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อ ให้ เอกชนสามารถเข้ามาด าเนิ น
โครงการฯ ได้โดยไม่ทาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยผิดสัญญา การกาหนดให้มีหน่วยงานเพื่อติดตาม กากับ และ
บริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุนอย่างใกล้ชิดตลอดอายุโครงการฯ เป็นต้น
2. เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อช าระเงิน ที่รัฐร่วมลงทุน ในโครงการฯ โดยการจัดสรรงบประมาณจะอยู่ในลั กษณะการก่อหนี้ผู กพั น
งบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสาหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดาเนินการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้ว ยงบประมาณรายจ่ายได้ ส าหรับ ด าเนิ น โครงการฯ วงเงิน 149,650 ล้ านบาท ทั้ งนี้
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะชาระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการฯ แก่เอกชนที่ได้รับคัดเลือก ด้วยการแบ่งจ่ายเป็น
รายปี ปีละไม่เกิน 14,965 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากเริ่มการให้บริการโครงการเกี่ยวกับรถไฟ ตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญาร่วมลงทุน
3. เห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ติ ด ตาม ก ากั บ และบริ ห ารจั ด การสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ของ
โครงการฯ พร้อมทั้งกรอบอัตรากาลังและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามที่นาเสนอโดยให้หน่วยงานฯ อยู่ภายใต้การกากับ
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และให้สานักงานฯจัดทารายละเอียดหน่วยงานฯ
เพิ่มเติม รวมทั้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและสานักงานฯ ไปหารือสานักงบประมาณในรายละเอียดโดยด่วน เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการตามสัญญาของโครงการฯ ที่กาหนดไว้
17. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุ มั ติและรับ ทราบข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกากับ การบริห ารหนี้ ส าธารณะ
(คณะกรรมการฯ) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1.1 รับ ทราบการปรับปรุงแผนการบริห ารหนี้สาธารณะ (การปรับปรุงแผนฯ) ประจาปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ 17,049.47 ล้านบาท จากเดิม 1,851,137.99 ล้านบาท เป็น
1,834,043.52
ล้านบาท และรับ ทราบการปรับเพิ่มวงเงินของโครงการหรือรายการเดิมในแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 20 โครงการ/รายการ
1.2 อนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนาหรือโครงการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 จานวน 6 รายการ
1.3 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ากว่า 1 สามารถกู้เงิน
ใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยให้ รฟท. รับความเห็นของ
คณะกรรมการฯ ไปดาเนินการด้วย
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2. อนุมัติและรับทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อการกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินโครงการลงทุนและ
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 และให้
กค. เป็ นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการ
บริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง
ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
2.2 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
18. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ปีการผลิต 2559/60
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่า
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพข้ าว ปี ก ารผลิ ต 2559/60 ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2562 ถึ งวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้ แ ก่
เกษตรกรที่ ตกหล่ น แต่ล ะราย จ านวน 28,792 ราย รวมเป็น จานวนเงินทั้งสิ้ น 180,259,906 บาท ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดาเนินการจริง เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการ
ผลิต 2559/60 ดังนี้
1. รับทราบผลการตรวจสอบเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2559/60 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีเกษตรกร
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จานวน 28,792 ราย คานวณเงินที่จะใช้
จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท
2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่ เกษตรกรที่ตกหล่น
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบร่วมกันแล้ว โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการน
จานวน 28,792 ราย รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณต่อไป
สาระสาคัญ และข้อเท็จจริง
1. จั ง หวั ด สงขลาได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ 4 เมษายน 2561 เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกากับ ดูแลการบริห ารจัดการข้าวระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรบางรายที่หว่านข้าวหลังภาวะอุทกภัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2560 ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปี
การผลิต 2559/60 จานวน 864 ราย พื้นที่ 9,043 ไร่
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2. กรมการค้ าภายใน ได้ มี ห นั งสื อลงวั นที่ 27 เมษายน 2561 แจ้ งให้ ธ.ก.ส. ร่ วมกั บกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อนาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขประกอบการพิจารณา
ของ นบข. และคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. กรมส่ งเสริ ม การเกษตร ได้ มี ห นั งสื อ ลงวั น ที่ 4 เมษายน 2562 แจ้ ง ว่ า ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ
ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ
โครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกร
ได้ รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จ านวน 28,792 ราย ค านวณเงินที่จะใช้จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กลุ่ ม เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ตามโครงการสนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต้ น ทุ น
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ธ.ก.ส.
ไม่สามารถโอนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนี้ได้
เนื่องจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไปก่อนแล้ว ทั้งที่เกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน, วันที่ 8 พฤศจิกายน และ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
2) รายละเอี ยดและสาเหตุ ของเกษตรกรที่ มี คุ ณสมบั ติ แต่ ไม่ ได้ รั บเงินช่ วยเหลื อตามโครงการ
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 จานวน 28,792 ราย สรุปได้ ดังนี้
(1) กรอบระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ภาคใต้เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2559 – วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องขึ้นทะเบียนหลังปลูกแล้ว 15 วัน จนถึงก่อน
เก็บเกี่ยวและเกษตรกรจังหวัดสงขลาประสบอุทกภัย ทาให้ต้องเลื่อนเวลาเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปถึงวันที่ 15 มีนาคม
2560 ทาให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหลังโครงการฯ สิ้นสุด (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ทาให้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้
จานวน 11,582 ราย
(2) เกษตรกรขึ้ น ทะเบี ย นตามที่ ตั้ ง แปลงเพาะปลู ก แต่ ธ.ก.ส. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล
ตามภู มิล าเนาของเกษตรกร ทาให้ เกษตรกรแสดงความประสงค์เข้ าร่ว มโครงการฯ นอกเขตภู มิล าเนาส่ งผลให้
ธ.ก.ส. ไม่พบข้อมูลและเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จานวน 1,521 ราย
(3) เกษตรกรแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น
เกษตรกรรมทางเลื อ กอื่ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ แต่ ขั้ น ตอนการยกเลิ ก ต้ อ งใช้ เ วลา ส่ ง ผลให้ เ กษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ทัน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) จานวน 1,197 ราย
(4) กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ ปลู กข้าว ปี การผลิต 2559/60 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. ต้องใช้เวลา 7 วัน ทาให้ข้อมูลเกษตรกรที่จัดส่งช่วงวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์
2560 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จานวน 7,922 ราย
(5) ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรไม่ระบุพันธุ์ข้าว จานวน 1,238 ราย
(6) ธ.ก.ส. ตรวจสอบพบว่าเกษตรกรได้รับเงินยังไม่ครบตามสิทธิ จานวน 5,332 ราย
4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอผลการดาเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับ ธ.ก.ส. โดยที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 3,739,820 ราย
จานวนเงิน 31,691,441,450 บาท ซึ่งยังไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จานวน 41,090.35 ล้านบาท
19. เรื่อง ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดาเนินการแก้ไขปัญหา
การบินพลเรือนของไทย ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสาคัญ ดังนี้
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1. ผู้ ต รวจสอบขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (international Civil Aviation
Organization หรือ ICAO ) เข้ามาดาเนินการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบิน
พลเรื อ นของไทย (Full ICAO Coordinated Validation Mission หรื อ Full ICVM ) ระหว่ า งวั น ที่ 13 - 22
พฤษภาคม 2562
2. คณะผู้ ตรวจสอบได้ ดาเนิ น การตรวจสอบใน 8 ประเด็น ส าคั ญ (Critical Elements) ได้แ ก่
กฎหมายหลักที่ใช้ในการกากับดูแล กฎระเบียบระดับรอง ระบบการบริหารจัดการในการกากับดูแล คุณสมบัติและ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค คู่มือและแนวทางปฏิบัติ การออกใบอนุญาตและใบรับรอง การตรวจติดตามการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบการ และมาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยได้ตรวจสอบในด้าน
ต่างๆรวม 7 ด้าน (Area) ได้แก่ ด้านกฎหมายและระเบียบด้านการจัดการองค์กรกากับดูแลด้านการออกใบอนุญาต
ผู้ประจาหน้าที่ ด้านการปฏิบัติการบิน ด้านความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน ด้านบริการการเดินอากาศและ
ด้านสนามบินที่
3. สรุป ผลการตรวจสอบเบื้ องต้น (Preliminary Debriefing) ของคณะผู้ ตรวจสอบพบว่า ระดับ
ประสิทธิผลของการนามาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศ (Effective Implementation หรือ EI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ ICAO กาหนด คือร้อยละ 60
4. ผลการตรวจสอบครั้งนี้สามารถชี้ชัดได้ว่า ในระยะเวลาประมาณ 4 ปี ระดับ EI ของประเทศได้
เพิ่มขึ้น เกือบ 2 เท่า กล่าวคือ เมื่อประเทศไทยได้รับธงแดงในเดือนมิถุนายน 2558 ค่า EI ของไทยคิดเป็นร้อยละ
34.20 หลังจากนั้น กพท. ได้ใช้ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน ในการปลดธงแดงและเพิ่มค่า EI เป็นร้อยละ 41.46 และใน
1 ปี 7 เดือนต่อมา ค่า EI ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 ซึ่งทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก ICAO ทั้งหมด
193 ประเทศ จึงถือได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการบินของไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐาน
โลกแล้ว
5. คณะผู้ ต รวจสอบของ ICAO ได้ แ สดงความชื่ น ชมกั บ ความก้ า วหน้ า ของการแก้ ไขปั ญ หา
ข้อบกพร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม จริงจังและเป็นระบบ ภายในระยะเวลาไม่นาน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินที่สูง
ถึงร้อยละ 65.07 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก แสดงให้ เห็ นถึงการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวง
คมนาคม รวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเดินอากาศที่สอดคล้องกับกฎกติกา
ขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ ความทุ่ ม เทของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง กพท. และความร่ ว มมื อ ของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสาเร็จ ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรม
การบินของไทย
20. เรื่อง การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New
GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
2. มอบหมายให้กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาเนินการพัฒนาระบบตาม
แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล โดยให้คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Steering Committee) กากับติดตามการดาเนินการและรายงาน
ผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ
สาระสาคัญ
กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Steering Committee) เพื่อกาหนดนโยบายกรอบแนวทาง
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และทิศทางการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินการดังกล่าวและได้พิจารณากาหนด
แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับ ระบบ e-LAAS ในแต่ละระบบงาน ดังนี้
1. ระบบงบประมาณ
1.1 เงินงบประมาณ เป็นเงินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับ
จัดสรรจากสานักงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMIS Thai ทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
1.2 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ผ่าน New GFMIS Thai) เป็นเงินงบประมาณ
ของ อปท. ทาการเชื่อมโยงให้กับระบบ e-LAAS
1.3 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ไม่ผ่าน New GFMIS Thai) และเงินรายได้ที่
อปท. จัดเก็บเอง ทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai
การพัฒนาระบบจะกาหนดโครงสร้างรหัส ข้อมูลงบประมาณ ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ e-LAAS และระบบ New
GFMIS Thai พร้อมทั้งจัดทาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.
2. ระบบรายได้
2.1 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ผ่าน New GFMIS Thai) รับเงินจากการโอนเข้า
บัญชีเงินฝากคลังของ อปท. เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ให้กับระบบ e-LAAS
2.2 เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ไม่ผ่าน New GFMIS Thai) และเงินที่ อปท. จัดเก็บ
เอง บันทึกรับเงินผ่านระบบ e-LAAS ทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai
การพัฒนาระบบรายได้ของ อปท. จะดาเนินการให้สอดรับนโยบาย National e-Payment
3. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบันทึกสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ
New GMIS Thai ทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ และเงินที่ อปท. จัดเก็บเองให้
จัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่
ระบบ New GFMIS Thai
4. ระบบเบิกจ่าย
4.1 การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้ทาการเบิกจ่ายผ่านใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai เพื่อทาการจ่ายตรงให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และทาการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้กับระบบ e-LAAS
4.2 การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เบิกจ่ายผ่านระบบ New GFMIS
Thai และทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
4.3 การเบิกจ่ายจากเงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ และเงินที่ อปท. จัดเก็บเองเบิกจ่าย
ผ่านระบบ e-LAAS ทาการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-LAAS ให้กับระบบ New GFMIS Thai
การพัฒนาการเบิกจ่ายให้ทาการจ่ายตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้สอดรับนโยบาย Nation e-Payment
5. ระบบสินทรัพย์ถาวร
5.1 บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรรายตัวของ อปท. ที่มีก่อนการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
New GFMIS Thai และทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
5.2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ New GFMIS Thai และทาการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรดาเนินการในระบบ New GFMIS Thai
6. ระบบบัญชีแยกประเภท
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6.1 บันทึกข้อมูลบัญชีของ อปท. ที่มีก่อนการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai
ตามรูปแบบที่กาหนดและทาการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
6.2 บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ตามรูปแบบที่กาหนดและทา
การเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS
ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบ e-LAAS ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai ได้ทันภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อปท. ต้องดาเนินการบันทึกข้อมูลโดยตรงใน
ระบบ New GFMIS Thai โดยกระทรวงการคลังจะพัฒนาระบบให้รองรับการบันทึกรายการดังกล่าว
ผลกระทบ
การดาเนินการการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) คาดว่าจะส่งผล
กระทบ ดังนี้
1. สามารถรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในระบบ
New GFMIS Thai
2. สามารถแสดงผลการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ New GFMIS Thai ที่เป็น
ปัจจุบัน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ 2561
4. กระทรวงการคลังมีข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. กระทรวงการคลังมีข้อมูลเพื่อแสดงรายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม
ต่างประเทศ
21. เรื่ อ ง ร่ า งแ ถลงการณ์ ร่ ว มการป ระชุ ม ระดั บ ผู้ น า ค รั้ ง ที่ 12 แผ น งาน การพั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบต่อร่างแถลงการณ์ ร่วมการประชุมระดับผู้ นา ครั้งที่ 12 แผนงานการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย อิ น โดนี เซี ย – มาเลเซี ย – ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
: IMT-GT) และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นาประเทศแผนงาน IMT-GTให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับ ผู้ น า ครั้งที่ 12 แผนงาน IMT-GT ในวัน ที่ 23 มิถุนายน 2562 ตามที่ สานั กงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้
ความเห็ น ชอบไว้ ให้ สานั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถดาเนินการได้ โดยให้ นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ ผู้ น า ครั้ ง ที่ 12 แผนงานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 12
แผนงาน IMT-GT ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดย
นายกรัฐมนตรีของไทยจะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ซึ่งร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสาคัญเป็นการรับทราบความสาเร็จที่ผ่านมาของความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT เช่น
อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ต่ อ หั ว ของประชากร อั ต ราการว่างงานที่ ล ดลงของ
ประเทศ IMT-GT นอกจากนี้ ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ระบุถึงกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานระหว่างประเทศ
สมาชิกที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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การพัฒ นาตามแนวระเบี ยงเศรษฐกิจที่ห ก (เชื่อมโยงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสเข้ากับ
รัฐเประและรัฐกลันตัน และตอนใต้ของเกาะสุมาตรา) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมใน
สาขาต่าง ๆ การส่งเสริมสินค้าฮาลาลสู่สากล การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะ
แรงงาน การพัฒนาเมืองสีเขียว เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดเตรียมประเด็นหารือและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการภายใต้แผนงาน IMTGT ต่อที่ประชุม โดยเสนอแนวทางในการเร่งรัดการขั บเคลื่อนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ที่มี
ความเชื่อมโยงและเป็น ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนุภูมิภ าค เช่น การก่อสร้างถนน การพัฒ นาระบบราง การ
ก่ อ สร้ างสะพานระหว่า งประเทศ ท่ า เรื อ ท่ าอากาศยาน การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความตกลงด้ านการบิ น ใน IMTGT ศูนย์โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า การปรับปรุงและขยายด่านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกัน
พืชและสัตว์ เร่งรัดกรอบความร่วมมือในด้านพิธีการผ่านแดนที่เกี่ยวข้อง การพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าระหว่างกันในพื้นที่ MIT-GT การพัฒ นา 4.0 ในด้านที่มีศักยภาพ (การเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการท่องเที่ยว) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาธุรกิจ IMT-GT เป็นต้น
22. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
ครั้ ง ที่ 6 (The 6th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM) ของผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี
ประจากระทรวงมหาดไทย (พลตารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) และคณะ รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุ น ศู น ย์ ป ระสานงานอาเซี ย นในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรม (AHA Centre Fund : ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) ที่เพิ่มขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ
เดิม
ปรับเป็น
50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)
90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 2.88 ล้านบาท)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2562 เนื่องจากเป็นการดาเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2558
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
การจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนศูนย์
ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund) โดยมีผลตั้งแต่ปี 2562 – 2566
กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund ที่เพิ่มขึ้น
ตามผลการประชุมดังกล่าวที่ให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund ตั้งแต่ปี 2562 –
2566
เดิม
ปรับเป็น
50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)
90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 2.88 ล้านบาท)
ซึ่งการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ถือเป็นการดาเนินงานตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี
2558 ภายใต้ ค วามตกลงอาเซี ย นว่ าด้ ว ยการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละการตอบโต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (AADMER) ที่
กาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund เป็นจานวน
เท่ากันทุกปี โดยศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund) ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 2555 และประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ปี
จานวนเงินจ่ายสมทบในแต่ละปี (ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)
2555 – 2558
30,000
2559 – 2561
50,000
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2562 – 2566 (ที่เสนอในครั้งนี้)
90,000
โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจรรมมาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังและงบประมาณของรัฐในอนาคตตามนัยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว
23. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้าน
การทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1/2562
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการประชุ ม คณะท างานร่ ว มระหว่ า งรั ฐ บาลไทยและ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (คณะทางาน
ร่วมฯ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมาย (คณะอนุกรรมการฯ) เสนอ
สาระสาคัญของรายงานผลการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการต่อต้านการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 – 15
กุมภาพันธ์ 2562 มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (2) การบริหารจัดกอง
เรือประมง (3) การบังคับใช้กฎหมาย (4) การตรวจสอบย้อนกลับและใบรับรองการจับสัตว์น้า (5) ความร่วมมือกับ
ประเทศที่ 3 และองค์การบริห ารจัดการประมงระดับภูมิภาค และ (6) การขยายความร่วมมือการต่อต้านการทา
ประมง IUU สู่อาเซียน
24. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้าเส้นใหม่และโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
อิน เทอร์ เน็ ต ระหว่า งประเทศสู่ก ารเป็ น ศู น ย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมู ลดิ จิทั ลของภู มิภ าคอาเซี ยน (ASEAN
Digital Hub) (ดศ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอรายงานความ
คื บ หน้ า การลงทุ น การก่ อ สร้ า งระบบโครงข่ า ยเคเบิ ล ใต้ น้ าเส้ น ใหม่ และโครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) สรุปได้ดังนี้
1. เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (19 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)
การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
วงเงิน 15,000 ล้านบาท และ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติ (7 ธันวาคม 2559) เห็นชอบแนวทางการดาเนินโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 โดย ดศ. มอบหมายให้ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) เป็ น ผู้ ด าเนิ น การแทน และคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ
(16 พฤษภาคม 2560) รับทราบผลการดาเนินโครงการฯ และให้ ดศ. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 สิงหาคม 2560) เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ
ดาเนินโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ ASEAN Digital Hub ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติแ ล้ ว ให้ ด าเนิ น การต่ อไปได้ และให้ ดศ. และ บมจ. กสท
โทรคมนาคมเร่ งรัดการดาเนิ น โครงการฯ รวมทั้งให้ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการ ปัญ หา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเสนอคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ น ระยะ ๆ นอกจากนี้
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เร่งรัดการพิจารณาประเด็นข้อหารือที่ยังไม่ได้ข้อยุติในโครงการดังกล่าวให้
ได้ข้อยุติชัดเจนโดยเร็ว และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) รับไปประสานและเร่งรัดการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้แจ้งผลการพิจารณาไปยัง ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3. ในครั้ งนี้ ดศ. รายงานความคื บ หน้ าโครงการยกระดั บ โครงสร้ างพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.1 การจัดหาอุปกรณ์ เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปชายแดนฯ ความจุรวม 2,300
Gbps บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ลงนามในสั ญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจนับ
อุปกรณ์ก่อนนาไปติดตั้ง 151 สถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด (ผลดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 68)
3.2 การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบที่มีอยู่ 1,770 Gbps
บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ขยายความจุและส่ งมอบสิ ทธิการใช้งานแก่ ดศ. แล้ ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
(ผลดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 98)
3.3 การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศ
ไทยกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความจุเบื้องต้น รวม 200 Gbps
3.3.1 ด้านการลงทุน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้พิจารณาแนวทางการลงทุนใน
ระบบเคเบิลใต้น้า ASIA Direct Cable (ADC) ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงตรงระหว่างประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น
เป็นเส้นทางหลัก (Trunk) และมีการต่อเชื่อม Branch กับประเทศไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลี
ใต้ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในเอกสารข้อตกลงระหว่างภาคีสมาชิกภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และลงนามสัญญา
จ้างภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563 และสามารถทดสอบระบบรวมถึงส่ง
มอบสิทธิการใช้งานให้ ดศ. ภายในปี 2564
ระบบ ADC ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีให้มีเส้นทางเสมือนการเชื่อมต่อ
ตรง (Direct Route) โดยมีจุดขึ้นบกที่สถานีเคเบิลใต้น้าชลี 3 ศรีราชา ประเทศไทยไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ
ระหว่างประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ โดยไม่จาเป็นต้องวิ่งอ้อมผ่านประเทศอื่น จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการ Digital
Park ตามนโยบาย EEC ของประเทศไทย
3.3.2 ด้านงบประมาณ งบประมาณลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ ADC ในส่วน
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 60-65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทุกภาคีสมาชิกจะต้องร่วมลงทุนใน
เส้นทางหลักคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของค่าก่อสร้างเส้นทางหลักทั้งหมดและส่วนของการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก
ภาคีสมาชิกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเองทั้งหมด
ในส่วนของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดศ. จะขอรับการจัดสรร
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 1,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนงบประมาณเดิมที่ถูก
พับ ไปตามพระราชบั ญ ญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,000 ล้านบาทไว้แล้ว
3.3.3 ด้านกฎหมาย การลงทุนระบบเคเบิลใต้น้า ADC เป็นการดาเนินการตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งทรัพย์สิ น ที่ได้จากการดาเนินงาน ไม่สามารถโอนให้ กับ ดศ. ได้ แต่ส ามารถส่ งมอบ
สิทธิการใช้งานได้
3.3.4 ด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากระบบ ADC ASEAN Digital Hub จ าเป็ น ต้ อ งมี
เส้ นทางที่ห ลากหลาย มีเส้น ทางที่เชื่อมตรง (Direct Route) ไปยังปลายทางส าคัญ หรือ Hub ภูมิภาคอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยระบบ ADC นั้น มีปลายทางไปยังประเทศที่เป็น Hub ในภูมิภาคใกล้เคียงหลาย
ประเทศ เช่น จีน (ฮ่องกง) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
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ระบบ ADC เป็นระบบเคเบิลใต้น้าที่ติดต่อตรงกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน
(ฮ่องกง) เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่ น อีกทั้งเป็น ระบบที่สามารถเข้าถึงตรงได้จากพื้นที่ Digital Park Thailand ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
บมจ. กสท โทรคมนาคม อยู่ระหว่างเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนทาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น 5G, AI, Cloud, IoTs, Smart City, Big Data ซึ่งการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภ าคด้าน
อุต สาหกรรมดิจิ ทัล ดังกล่ าวได้นั้ น จาเป็ น อย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการสื่ อสารทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศที่
เพียงพอและหลากหลาย สามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิถาค เช่น เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ได้ด้วยความจุช่องสัญญาณและเส้นทางสารองที่เพียงพอ
เมื่ อการก่ อ สร้างระบบ ADC แล้ ว เสร็จ (คาดว่าในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า)
จะทาให้ประเทศไทยมีปริมาณความจุและเส้นทางเชื่อมโยงผ่านระบบเคเบิลใต้น้าไปจีนและฮ่องกงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เส้นทาง สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงข่ายระหว่าง
ประเทศของไทย โดยเฉพาะระหว่างไทยกับจีนมีความหลากหลาย มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเมื่อรวม
กับการดาเนินโครงการ ASEAN Digital Hub กิจกรรมย่อยที่ 1 และ 2 ที่มีการขยายความจุโครงข่ายเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน และการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่เดิมแล้ว จะทาให้
ประเทศไทยเป็ น หนึ่ งในศู น ย์ ก ลางของการเชื่ อมต่ อของภู มิภ าคพร้อ มสู่ ก ารเป็ น ASEAN Digital Hub อย่างเต็ ม
รูปแบบในอนาคต อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะเป็น ASEAN Digital Hub ได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีอีกหลายปัจจัย
ที่เอื้อต่อการดึงดูด Content Provider และต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น มาตรการกาหนด
อัตราค่าใช้ไฟฟ้าหรืออาจได้รับการชดเชยจากภาครัฐที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่ น รวมถึงมาตรการ
จูงใจทางภาษี
อนึ่ง ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ได้แก่ สิทธิการใช้งานวงจร ซึ่งคณะกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กรมบั ญ ชี ก ลาง กค. ได้ มี ห นั ง สื อ ตอบข้ อ หารื อ
(การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) สรุปได้ว่า สิทธิการใช้งานวงจรถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามข้อตกลงระหว่างภาคีสมาชิก โดยภาคีทั้งหลายต้องตกลงยินยอมร่วมกันตามจานวนเงินลงทุน ถ้าระหว่างภาคี
สมาชิกไม่ตกลงยิน ยอมร่วมกัน ทรัพย์สินนี้ ก็ไม่อาจเกิดขึ้ นได้ สิทธิการใช้งานวงจร จึงมิใช่พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างตาม
คานิยามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2540 สาหรับกรณีการนาสิทธิ
การใช้งานวงจรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มประสิ ทธิภ าพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศไปอนุญาตให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้งาน จึงเป็นการที่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมจะอนุญาตให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้ทรัพย์สินของตน ย่อมเป็นดุลยพินิจของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ที่
จะพิจารณา แต่ควรกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมเพื่อรองรับในเรื่องของสิทธิการเข้าใช้งานโครงข่าย
ดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ดศ. อยู่ระหว่างดาเนินการรับมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ ASEAN
Digital Hub ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้สิทธิการใช้งานวงจรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม นาไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ซึ่งจะทาให้การ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ มีค่าบริการที่ต่าลง ส่งผลให้ผู้บริการโทรคมนาคม ผู้ประกอบ
ธุรกิจดิจิทัล รวมถึงผู้ให้บริการเนื้อหา (Content) มีต้นทุนที่ลดลง โดยต้นทุนที่ลดลงจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้บริโภค
ในที่สุด
25. เรื่อง เอกสารบันทึกการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะทางานร่วมระหว่างไทย
กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 และอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวกับรัฐมนตรีด้า นการบูรณาการและเศรษฐกิจของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่
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จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินความสัมพันธ์ แต่มิใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวง
พาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมคณะทางานร่วมฯ สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทั้งสองฝ่ายนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์และประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของทั้งสอง
ฝ่าย ในประเด็น ดังนี้ (1) ภาพรวมสถานการณ์ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ของ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (2) กฎระเบียบด้านศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย (3) การดาเนิน
มาตรการเยีย วยาทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสร้างความร่ว มมือระหว่าง
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (4) นโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาส
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (5) นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเซียและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรม (6) นโยบาย
อุตสาหกรรมเกษตรของสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซีย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการเกษตร (7) โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่าง
สหภาพเศรษฐกิจยู เรเซียกับ ไทย (8) กฎระเบี ยบทางเทคนิคและมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
สหภาพเศรษฐกิ จ ยู เรเซี ย ในการน าเข้ า สิ น ค้ า จากไทย (9) โอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ ในสหภาพเศรษฐกิ จ
ยูเรเซีย การเป็นตลาดเดียวด้านการค้าบริการ และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของไทย และโอกาสในการลงทุนของนักธุรกิ จของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย (10) วันและสถานที่การประชุม
คณะทางานร่วมฯ ครั้งที่ 2 และการลงนามรับรองเอกสารบันทึกการประชุมคณะทางานร่วมฯ ครั้งที่ 1
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทางานร่วมระหว่างไทยกับ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สานักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย กรุงมอสโก สหพั น ธรัฐ รั ส เซีย โดยรั ฐ มนตรีช่ ว ยว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์ รัก ษาราชการแทนรัฐ มนตรีว่า
การกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) มีกาหนดจะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในฐานะประธานร่วมกับ
รัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหาภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นางทัตยานา วาโลวายา)
26. เรื่อง การประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบต่ อร่างเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การประชุม จานวน 3 ฉบั บ ได้ แ ก่ (1)
ร่ า ง Rules of Procedures of the UN – Habitat Assembly (2) ร่ า ง Rules of Procedures of the UN –
Habitat Executive Board และ (3) ร่างปฏิญญารัฐมนตรีของการประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 ทั้งนี้
หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (30
มิถุนายน 2558) เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ
โดยที่คณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วมการประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 –
31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ภายใต้หัวข้อหลัก “Innovation for a Better Quality of
Life in Cities and Communities” โด ย มี หั ว ข้ อ ร อ ง คื อ “Accelerated Implementation of the New
Urban Agenda towards Achievement of the Sustainable Development Goals” และจะมีการรับเอกสาร
จานวน 3 ฉบับดังกล่าว
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แต่งตั้ง
27. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งเสนอแต่งตั้ง นางสาวขนิษ ฐา
สหเมธาพัฒน์ ผู้อานวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่
วันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายพรชัย
แสงอังศุมาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้
ดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้ งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง ผู้ แ ทนส ารองของรั ฐ บาลไทยในสภาสมาชิ ก (Council of Members)
ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงตาแหน่งผู้แทนสารองของ
รั ฐ บาลไทยในสภาสมาชิ ก (Council of Members) ของบรรษั ท ประกั น ต่ อ แห่ ง เอเชี ย (สภาสมาชิ ก ฯ) จาก
“รองผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังที่กากับดูแลสานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน”
เป็ น “ที่ป รึกษาหรื อ รองผู้ อานวยการส านั กงานเศรษฐกิจการคลั งที่กากับ ดูแลส านักนโยบายระบบการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน” และสาหรับตาแหน่งผู้แทนให้เป็นไปตามเดิม
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางอัมพร ปุรินทวรกุล เป็นกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านการเงิน การธนาคารในคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อมู ล เครดิ ต แทนผู้ ที่ ล าออก ทั้ งนี้ ตั้ ง แต่ วัน ที่
28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการ
แทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอ แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก จานวน 2
คน ดังนี้
1. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ
2. นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
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32. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน 14 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
1. นางปัจฉิมา ธนสันติ
สาขานิติศาสตร์
2. นายชัยปิติ ม่วงกูล
สาขานิติศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค)
3. นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช
สาขาเกษตรศาสตร์
4. นางมยุรา มานะธัญญา
สาขาเศรษฐศาสตร์
5. นายอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์
สาขาเศรษฐศาสตร์
6. นายทรงพล สมศรี
สาขาเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ
7. นายธนิต ชังถาวร
สาขานิติศาสตร์
8. นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม
สาขาวิทยาศาสตร์
9. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สาขาเกษตรศาสตร์
10. นางสาวศิริพร บุญชู
สาขาเกษตรศาสตร์
11. นายสมหมาย เตชวาล
สาขาภูมิศาสตร์
12. นางสาวศศิวิมล มีจรูญสม
สาขาวิทยาศาสตร์
13. นางสาวศุทธินี อินทรกาแหง
สาขาวิทยาศาสตร์
14. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
สาขาเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม 6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา)
4. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. ศาสตราจารย์สุรเดช หงส์อิง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมายและการบริหารงานบุคคล)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
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34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กนอ.) แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 คน ดังนี้ 1. พลตรี กานต์
กลัมพสุต 2. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอแต่งตั้ง นายพงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
แทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
36. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยใน คปภ.
2. นายสุวิชญ โรจนวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ใน คปภ.
ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังมีคาสั่งแต่งตั้ง
37. เรื่อง การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในลาดับที่ 3 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
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