
  วนันี ้(19 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2                สาํนกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็น

ประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี   

 จากนัน้ นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์                หิมะทองคํา และ

ร้อยโทหญิง สณิุสา  เลศิภควตั   รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้

 

กฎหมาย 

  1. เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัิกําลงัสาํรอง พ.ศ. .... 

  2. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิสง่เสริมการ  

    ฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 

  3. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการลดอตัรา   

   รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบญัชีอตัราภาษีเงินได้สาํหรับ บคุคลธรรมดา)  

  4. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร   

   เขตเลอืกตัง้ท่ี 7  เขตเลอืกตัง้ท่ี 26 เขตเลอืกตัง้ท่ี 29 จงัหวดัชมุพร เขตเลอืก ตัง้ท่ี 1 จงัหวดัตรัง 

เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช เขตเลอืกตัง้ท่ี 3  จงัหวดัสงขลา เขตเลอืกตัง้ท่ี 6 และ

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขตเลอืกตัง้ท่ี 2  แทน ตําแหนง่ท่ีวา่ง พ.ศ. .... 

  5. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ..)  

  

เศรษฐกิจ- สังคม 

6. เร่ือง   มติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2555 เร่ือง การจดัระบบและโครงสร้างเพ่ือสง่เสริมการเดนิ

และการใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั พร้อมข้อสงัเกตของ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

  7. เร่ือง  ร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. …. 

  8. เร่ือง  มาตราการทางภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมเพ่ือสนบัสนนุการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

  9. เร่ือง  แนวทางการดําเนินโครงการบตัรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  

  10. เร่ือง  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่ 

  11. เร่ือง  สมาคมญาติและวีรชน 14 ตลุา 16 ขอให้พิจารณาจา่ยเงินดาํรงชีพแก่ผู้ ได้รับ   

   ผลกระทบจากเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  

  12. เร่ือง  ขออนมุตัิอตัรากําลงัเพ่ิมใหมข่องคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

  13. เร่ือง  ขออนมุตัิเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง    

   รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร  

   จดัการเก่ียวกบัระบบการเตือนภยัพิบตัิ และการเก็บกู้และบํารุงรักษาทุน่  

   

 ต่างประเทศ 

  14. เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง พิธีสารเพ่ืออนวุตัิข้อผกูพนัชดุท่ี 9 ภายใต้กรอบ ความตกลง 
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วา่ด้วยบริการของอาเซียน และข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 9 ของไทยภายใต้กรอบความ

ตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซียน 

  15. เร่ือง  พิธีสารแก้ไขความตกลงวา่ด้วยการลงทนุอาเซียน 

  16. เร่ือง  ขอความเห็นตอ่ร่างความตกลงวา่ด้วยการจดัหาและการบริการตา่งฝ่ายระหวา่ง  

   กระทรวงกลาโหมแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงกลาโหมแหง่สหรัฐอเมริกา   

   (ACQUISITION AND CROSS – SERVICING AGREEMENT BETWEEN THE   

   MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE    

   DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA) 

  17. เร่ือง  การขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในข้อตกลงทางการเงิน    

   (Financial Agreement Special Edition – FA) ภายใต้โครงการ EU Support   

   to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) 

  18. เร่ือง  การจดัสรรเงินกู้ เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment    

   Loan : SAL) เพ่ือสนบัสนนุโครงการศกึษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการ  

   ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล และโครงการศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบ  

   จากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  

  19. เร่ือง  ร่างปฏิญญามานามาสาํหรับการประชมุรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครัง้ท่ี 12 

            

แต่งตัง้ 

 

  20. เร่ือง  แตง่ตัง้ 

แตง่ตัง้กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  

แตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงพลงังาน) 

แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแหง่ชาติ  

   

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

 

 เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรีเท่านัน้ 

สําหรบัมติคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รบัฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติกาํลังสาํรอง พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิกําลงัสาํรอง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) 

เสนอ และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป 

  ทัง้นี ้กห. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา่ โดยท่ีรัฐต้องพิทกัษ์รักษาไว้ซึง่สถาบนัพระมหากษัตริย์          เอกราช

อธิปไตย และบรูณภาพแหง่เขตอํานาจรัฐ ต้องจดัให้มีกําลงัทหาร อาวธุยทุโธปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจําเป็นและเพียงพอ 

เพ่ือพิทกัษ์รักษาเอกราช อธิปไตยความมัน่คงของรัฐ สถาบนัพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แหง่ชาติ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และเพ่ือการพฒันาประเทศ ประกอบกบั กห. มอํีานาจหน้าท่ีพิทกัษ์รักษาเอก

ราช และความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามทัง้ภายนอกและภายในราชอาณาจกัร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล 

จึงควรจดัให้มกํีาลงัสาํรองเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ กห. 

  ดงันัน้ เพ่ือให้มีกําลงัสาํรองเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ กห. เห็นควรให้มีการจดัเตรียมความพร้อมของ

กําลงัสาํรอง ด้วยการเพ่ิมพนูความรู้ ด้านการทหาร การแก้ไข ปัญหาภยัคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การช่วยเหลอื

และบรรเทาภยัพิบตัิ ทัง้นี ้หากเกิดภยัคกุคามทางทหารท่ีต้องใช้กําลงัทหารขนาดใหญ่ หรือเกิดภยัพิบตัิสาธารณะ จะต้องสามารถ

เรียกกําลงัสาํรองเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกบักําลงัทหารประจําการได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

  สาระสาํคัญของร่างพระราชบญัญัติ 

  1. กําหนดช่ือ “พระราชบญัญตัิกําลงัสาํรอง พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ         จดัระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 26 ซึง่กําหนดให้ กห. จดัให้มีกําลงัสาํรองเพ่ือสนบัสนนุ             การปฏิบตัิงานของ 

กห. 

  2. กําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิเมื่อพ้นกําหนด 240 วนั นบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  3. กําหนดบทนิยาม “กําลงัสาํรอง” “กิจการกําลงัสาํรอง” “บญัชีบรรจกํุาลงั” “การเรียกกําลงัสาํรองเพ่ือ

ตรวจสอบ” “การเรียกกําลงัสาํรองเพ่ือฝึกวิชาทหาร” “การเรียกกําลงัสาํรองเพ่ือปฏิบตัิราชการ” “การเรียกกําลงัสาํรองเพ่ือทดลอง

ความพร่ังพร้อม” “การระดมพล” “ภาวะไมป่กติ” “สถานการณ์ฉกุเฉิน” “ภมูิลาํเนากําลงัสาํรอง” “นายจ้าง” “ลกูจ้าง” “พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี” และ “รัฐมนตรี” 

  4. กําหนดผู้ รักษาการตามกฎหมาย โดยให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

และให้มีอํานาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีกบัออกกฎกระทรวงและข้อปฏิบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ เรียกวา่ “คณะกรรมการกําลงัสาํรอง” ช่ือยอ่ “คกส.”          มี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี   ซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

  6. กําหนดระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่และการพ้นจากตําแหนง่ของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

  7. กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ “คกส.” 

  8. กําหนดให้กรมการสรรพกําลงักลาโหมทําหน้าท่ีสาํนกังานเลขานกุารของ คกส. 

  9. กําหนดให้ กห. บรรจรุายช่ือกําลงัสาํรองในบญัชีบรรจกํุาลงัของหนว่ยทหารและแจ้งให้กําลงัสาํรองทราบ 

รวมถงึกําหนดแนวทางในการควบคมุกําลงัสาํรอง 

  10. กําหนดหน้าท่ีในการเข้ารับราชการทหารของกําลงัสาํรอง 

  11. กําหนดให้ กห. มีอํานาจรับสมคัรบคุคลท่ีมีสถานะเป็นกําลงัสาํรองเพ่ือเข้ารับราชการทหารเป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี กห. กําหนด 
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  12. กําหนดให้กําลงัสาํรองท่ีเข้ารับราชการทหารตามพระราชบญัญตัิกําลงัสาํรอง พ.ศ. .... ต้องอยู ่ในวินยั

ทหารตามกฎหมายวา่ด้วยวินยัทหาร มีฐานะเช่นเดียวกบัข้าราชการทหาร หรือทหารกองประจําการ ซึง่หมายความวา่ กําลงัสาํรอง

ท่ีเข้ารับราชการทหารตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 ของพระราชบญัญตัินี ้ 

มีฐานะเช่นเดียวกบัข้าราชการทหาร หรือทหารกองประจําการ และต้องอยูใ่นวินยัทหารตามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยวินยัทหาร 

พ.ศ. 2476  

  13. กําหนดสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีกําลงัสาํรองพงึจะได้รับเมื่อเข้ารับราชการทหาร                       ตาม

พระราชบญัญตักํิาลงัสาํรอง พ.ศ. .... 

  14. กําหนดบทกําหนดโทษกําลงัสาํรองหลกีเลีย่ง ขดัขืนไมเ่ข้ารับราชการทหาร 

 

2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร            พ.ศ. 

2503 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบญัญตัิสง่เสริมการ

ฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว

ดําเนินการตอ่ไปได้ 

                   กห. รายงานว่า 

                   1. เน่ืองจากอายสุาํหรับบคุคลผู้มีสทิธิสมคัรเข้ารับการฝึกวิชาทหารยงัไมส่อดคล้องกบัอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ 

(ข้อ 38 วรรคสาม) และพิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก เร่ือง ความเก่ียวพนัของเด็กในความขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ 

(ข้อ 3 วรรคหนึง่) ในการท่ีจะให้บคุคลนัน้ เมื่อเข้ามารับการฝึกวิชาทหารแล้วสามารถ           ใช้อาวธุทําการฝึกได้จึงจําเป็นต้อง

กําหนดเกณฑ์อายขุองบคุคลท่ีจะมีสทิธิสมคัรเข้ารับการฝึกวิชาทหาร โดยกําหนดเกณฑ์ขัน้ตํา่ คือ มีอายไุมต่ํา่กวา่สบิห้าปีบริบรูณ์ 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม ของปีปฏิทินท่ีสมคัร 

                   2. ดงันัน้ จําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญตัิสง่เสริมการ

ฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เพ่ือให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก และพิธีสาร                เลือกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิ

เด็ก เร่ือง ความเก่ียวพนัของเดก็ในความขดัแย้งกนัด้วยอาวธุตามข้อ 1 

                   สาระสาํคัญของร่างกฎกระทรวง 

                   แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิง่เสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 

2503 โดยให้ยกเลกิความใน (4) ของข้อ 2 แหง่กฎกระทรวงดงักลา่ว และกําหนดอายขุัน้ตํา่ของบคุคลท่ีจะมีสทิธิสมคัรเข้ารับการ

ฝึกวิชาทหาร คือ มีอายไุมต่ํา่กวา่สบิห้าปีบริบรูณ์ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม ของปีปฏิทิน            ท่ีสมคัร เพ่ือให้สอดคล้องกบั

อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ และพิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็                       เร่ือง ความเก่ียวพนัของเด็กในความ

ขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ 

 

3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัที่ ..)          พ.ศ. 

.... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอตัราภาษีเงนิได้สาํหรับบุคคลธรรมดา)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการลดอตัรา

รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบญัชีอตัราภาษีเงินได้สาํหรับบคุคลธรรมดา) ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และ

ให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาํเนินการตอ่ไปได้ 

   สาระสาํคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
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  ปรับปรุงบญัชีอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสาํหรับการคํานวณเงินได้สทุธิจาก 5 ขัน้อตัรา            เป็น 7 

ขัน้อตัรา และลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาจากอตัราสงูสดุร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 35 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัรา

ภาษีเดิมและอตัราภาษีใหม ่ดงันี ้

 

อัตราภาษีเงนิได้ที่ใช้บังคบัในปัจจุบัน  

ตาม พรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 

อัตราภาษีตามข้อเสนอ 

เงนิได้สุทธิตัง้แต่  

(บาท) 

อัตราภาษี 

 (ร้อยละ) 

เงนิได้สุทธิตัง้แต่  

(บาท) 

อัตราภาษี  

(ร้อยละ) 

0-100,000 5 0-300,000 5 

100,001-500,000 10 300,001-500,000 10 

500,001-750,000 15 

500,001-1,000,000 20 750,001-1,000,000 20 

1,000,001-2,000,000 25 

1,000,001-4,000,000 30 2,000,001-4,000,000 30 

4,000,001 ขึน้ไป 37 4,000,001 ขึน้ไป 35 

    

4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาให้มีการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตัง้ที่ 7               

เขตเลือกตัง้ที่ 26 เขตเลือกตัง้ที่ 29 จงัหวัดชุมพร เขตเลือกตัง้ที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลอืกตัง้ที่ 2 จังหวดั

นครศรีธรรมราช เขตเลือกตัง้ที่ 3 จังหวดัสงขลา เขตเลอืกตัง้ที่ 6 และจังหวดัสุราษฎร์ธานี เขตเลอืกตัง้ที่ 2  แทน

ตาํแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต

เลอืกตัง้ท่ี 7 เขตเลอืกตัง้ท่ี 26 เขตเลอืกตัง้ท่ี 29 จงัหวดัชมุพร เขตเลอืกตัง้ท่ี 1 จงัหวดัตรัง  เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เขตเลอืกตัง้ท่ี 3 จงัหวดัสงขลา เขตเลอืกตัง้ท่ี 6 และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 แทนตําแหนง่ท่ีวา่ง พ.ศ. .... ตามท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) เสนอ และให้ดําเนินการ

ตอ่ไปได้ 

                   กกต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา่ สาํนกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งหนงัสอืขอลาออกจากการเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลอืกตัง้ท่ี 7 เขต

เลอืกตัง้ท่ี 26 เขตเลอืกตัง้ท่ี 29 จงัหวดัชมุพร เขตเลอืกตัง้ท่ี 1 จงัหวดัตรัง เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช เขตเลอืกตัง้ท่ี 3 

จงัหวดัสงขลา เขตเลอืกตัง้ท่ี 6 และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขตเลอืกตัง้ท่ี 2         ท่ีได้ยื่นหนงัสอืขอลาออกจากตาํแหนง่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตอ่ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอลาออกตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 และในคราวประชมุ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ครัง้ท่ี 90/2556 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลอืกตัง้ท่ี 7 เขตเลอืกตัง้ท่ี 26 เขตเลอืกตัง้ท่ี 29 จงัหวดัชมุพร เขตเลอืกตัง้ท่ี 1 

จงัหวดัตรัง เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช เขตเลอืกตัง้ท่ี 3 จงัหวดัสงขลา เขตเลอืกตัง้ท่ี 6 และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขต

เลอืกตัง้ท่ี 2 แทนตําแหนง่ท่ีวา่ง พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วนัอาทิตย์ท่ี 22 ธนัวาคม 2556 เป็นวนัเลอืกตัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ได้กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการ โดยกําหนดวนัรับสมคัรเลือกตัง้ในระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ถงึวนัศกุร์ท่ี 
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6 ธนัวาคม 2556 เพ่ือให้ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้มีระยะเวลาเพียงพอในการหาเสยีงเลอืกตัง้ และกําหนดวนัประกาศร่างพระราช

กฤษฎีกาฯ ในราชกิจจานเุบกษา วนัเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

                   สาระสาํคัญของร่างพระราชกฤษฎกีา  เป็นการกําหนดให้มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 

เขตเลอืกตัง้ท่ี 7 เขตเลอืกตัง้ท่ี 26 เขตเลอืกตัง้ท่ี 29 จงัหวดัชมุพร เขตเลอืกตัง้ท่ี 1 จงัหวดัตรัง  เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เขตเลอืกตัง้ท่ี 3 จงัหวดัสงขลา เขตเลอืกตัง้ท่ี 6 และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เขตเลอืกตัง้ท่ี 2 แทนตาํแหนง่ท่ีวา่ง ใน

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2556 โดยให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเขต 

  

5. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใิห้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 103 แหง่

พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 ออก

ประกาศกระทรวงการคลงัเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอตัราภาษีนํา้มนัดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 

2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ  

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  กค. รายงานวา่  เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอตัราภาษีนํา้มนัดเีซลจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 30  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  แตโ่ดยท่ีขณะนีร้าคาขายปลกีนํา้มนัยงัคงมีราคาสงู ซึง่หากมีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีนํา้มนัดีเซลในระยะ

นีจ้ะทําให้ประชาชนมีภาระคา่ใช้จ่ายเพ่ิมสงูขึน้อีก  ดงันัน้  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระคา่ครองชีพของประชาชน กระทรวงการคลงั

จึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตนํา้มนัดเีซลท่ีมีปริมาณกํามะถนัไมเ่กินร้อยละ 0.005 โดยนํา้หนกั ในอตัรา

ภาษี 0.005 บาทตอ่ลติร  และนํา้มนัดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัผสมอยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 4 ในอตัรา

ภาษี 0.005 บาทตอ่ลติร ออกไปอีก 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซึง่การลดอตัรา

ภาษีนํา้มนัดีเซลดงักลา่วแม้จะสง่ผลให้รายได้การจดัเก็บภาษีนํา้มนัดีเซลลดลงประมาณ 9,000 ล้านบาท แตจ่ะเป็นการชว่ยเหลอื

และบรรเทาภาระคา่ครองชีพของประชาชน 

 

เศรษฐกิจ- สังคม 

6. เร่ือง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2555 เร่ือง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดนิ 

และการใช้จักรยานในชีวติประจาํวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบมติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2555 เร่ือง การจดัระบบและโครงสร้าง

เพ่ือสง่เสริมการเดินและการใช้จกัรยานในชีวติประจําวนั ตามท่ีคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (คสช.) เสนอ  และมอบหมายให้

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวข้อง โดยให้อยูภ่ายใต้กระบวนการของกฎหมาย  ระเบียบ  และมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

  สาระสาํคัญของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ 5 เมือ่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2555 มีดงันี ้ 

มอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาเร่งรัดดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558  

ดงันี ้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียด 

(1) สาํนกันายกรัฐมนตรี กําหนดเป็นนโยบายหลกัให้การเดินและการใช้จกัรยานเป็นวิธีการเดินทางระยะสัน้ท่ีสาํคญั และทํา

หน้าท่ีประสานงานหนว่ยงานภาครัฐในการนํานโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ  

 

(2) กระทรวงคมนาคม สง่เสริมการเช่ือมตอ่การเดินทางกบัระบบขนสง่สาธารณะด้วยการเดินเท้าและการใช้จกัรยาน ให้
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ความรู้ท่ีเน้นให้ความสาํคญัตอ่ผู้เดินเท้าและผู้ใช้จกัรยานทกุกลุม่คนในการสอบเพ่ือขอใบอนญุาตขบั

ขี่ยานยนต์ทกุชนิด 

 

(3) กระทรวงมหาดไทย 

   (3.1) องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร และข้อบญัญตัิท้องถ่ินให้

ผู้ เป็นเจ้าของอาคารขนาดใหญ่และอาคารสาธารณะรวมทัง้สถานีขนสง่สาธารณะ  ต้องจดัให้มีท่ีจอด

จกัรยานท่ีสะดวก ปลอดภยั และเพียงพอ รวมถงึกําหนดให้จงัหวดัมีหน้าท่ีสนบัสนนุการเดินเท้าและ

ใช้จกัรยานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

   (3.2) กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

กําหนดให้การเดินและการใช้จกัรยานเป็นระเบียบวาระขององค์กรปกครองท้องถ่ิน จดัทําโครงสร้าง

พืน้ฐานให้เหมาะสมและปลอดภยัตอ่การเดินเท้า การใช้ทางเท้าและ การสญัจร ของคนพิการและ

การใช้จกัรยาน กําหนดพืน้ท่ีจํากดัความเร็วของยานยนต์ และช่องทางการเดิน การใช้จกัรยาน มี

สญัลกัษณ์และป้ายบอกชดัเจนในเขตชมุชน และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้และรณรงค์อยา่ง

ตอ่เน่ือง สร้างความตื่นตวัและสนบัสนนุกิจกรรม ด้านการเดินและการใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั

แก่สาธารณชน 

 

(4) กระทรวงศกึษาธิการ กําหนดให้สถานศกึษามีหลกัสตูรให้ความรู้และพฒันาทกัษะเก่ียวกบัการเดิน และการใช้จกัรยาน 

เช่น การให้ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการใช้สญัญาณมือ และไฟจกัรยานกบัผู้ขบัขี่ให้ถกูต้อง ปลอดภยั

และสนบัสนนุให้ใช้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

อยา่งตอ่เน่ืองแก่นกัเรียนนกัศกึษา รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุ ให้เดินหรือใช้จกัรยานในการ

เดินทางมาเรียน ด้วยการมีสว่นร่วมของนกัเรียนนกัศกึษา ผู้ปกครอง และชมุชน และจดัให้มีสิง่

อํานวยความสะดวกในการเดินและการใช้จกัรยานภายในสถานศกึษา 

 

 

(5) กระทรวงอตุสาหกรรม สง่เสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอตุสาหกรรมการผลติสนิค้าและให้บริการท่ีเก่ียวกบัการเดินและการ

ใช้จกัรยาน และการใช้อปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการในการเดินทาง ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน และราคา

ท่ีเป็นธรรม 

 

(6) กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและ

กีฬา 

รณรงค์ให้ประชาชนทัว่ไปเดินและใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั และสนบัสนนุกิจกรรมสง่เสริมการ

เดินและใช้จกัรยานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

(7) กระทรวงพลงังาน มีนโยบายและมาตรการสง่เสริมการเดินทางท่ีไมใ่ช้เคร่ืองยนต์ ได้แก่ การเดินและการใช้จกัรยาน 

และการใช้อปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการในการเดินทาง 

 

(8) กระทรวงการทอ่งเท่ียวและ

กีฬา โดยการทอ่งเท่ียวแหง่

ประเทศไทย 

สนบัสนนุการทอ่งเท่ียวด้วยจกัรยานและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่ีพกัมีจกัรยานให้บริการ

นกัทอ่งเท่ียว 
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(9) กระทรวงการคลงั มีมาตรการทางภาษีเพ่ือสนบัสนนุ สง่เสริมและสร้างแรงจงูใจให้ประชาชนใช้จกัรยานใน

ชีวิตประจําวนั  

 

(10) สาํนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสริม

สขุภาพ 

รณรงค์ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือผลกัดนันโยบาย และเพ่ือสร้างพฤติกรรมสขุภาพด้วยการเดินและ

การใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั  

 

 

   2. มอบหมายสาํนกันายกรัฐมนตรีสนบัสนนุการมีสว่นร่วมเพ่ือการจดัระบบและโครงสร้าง 

เพ่ือสง่เสริมการเดินและการใช้จกัรยานในชีวติประจําวนั  ดงันี ้

     2.1 สนบัสนนุกระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์ “การจดัระบบและโครงสร้างเพ่ือ

สง่เสริมการเดินและการใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั” ด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมจากภาคสว่นตา่ง ๆ ทัง้ภาคประชาสงัคม 

หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอยทุธศาสตร์การจดัระบบ

และโครงสร้างเพ่ือสง่เสริมการเดนิและการใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั ใน 4 ด้าน ดงันี ้ 

      (1) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและจดัการเพ่ือให้เกิดการสง่เสริมการ

เดินและใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั  

      (2) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างและพฒันาระบบและโครงสร้างเพ่ือ

สง่เสริมการเดินและการใช้จกัรยาน 

      (3) ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมการเดินและการใช้จกัรยาน ด้วย

มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และการเงิน 

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ สร้าง 

ความตระหนกัตื่นตวัและทกัษะ รวมทัง้พฒันาระบบข้อมลูขา่วสารและการจดัการความรู้ เก่ียวกบั 

การเดินและการใช้จกัรยาน 

    2.2 สนบัสนนุให้มีการจดักระบวนการรับฟังความคิดเห็นตอ่ยทุธศาสตร์การจดัระบบฯ  

และเสนอตอ่สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิฉพาะประเด็นเพ่ือรับรองร่างยทุธศาสตร์การจดัระบบฯ ให้เสร็จสิน้ภายใน ปี 2557  

  3. มอบหมายให้ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพแหง่ประเทศไทยเป็นแกนนํา ประสานกบั 

ภาคีท่ีเก่ียวข้องด้านการเดินและการใช้จกัรยานและภาคีสมชัชาสขุภาพ สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืขบัเคลือ่นการดําเนินงานเพ่ือ

สง่เสริมการเดินและการใช้จกัรยานในชีวิตประจําวนั ร่วมในกระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์การจดัระบบฯ  รวมทัง้การให้คาํปรึกษา 

คําแนะนํา การสนบัสนนุทางวิชาการ การศกึษาดงูานเรียนรู้จากพืน้ท่ีท่ีดําเนินงาน  

  4. ให้เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ รายงานความก้าวหน้าตอ่ท่ีประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติครัง้

ท่ี 7 

 

7. เร่ือง ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. …. 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์              พ.ศ. …. ของ

คณะกรรมการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ ตามท่ีสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ  

  ทัง้นี ้ เห็นควรแยกประเด็นเร่ืองราวร้องทกุข์ด้านปฏิบตัิการ และประเด็นด้านนโยบายให้ชดัเจน โดยประเด็นท่ี

เป็นเร่ืองราวร้องทกุข์ด้านปฏิบตักิารให้เจ้าหน้าท่ีดาํเนินการได้โดยตรง สว่นประเด็นเร่ืองราวร้องทกุข์ด้านนโยบายให้นําเสนอ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 9 

(1)  

                   สาระสาํคัญของร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. ….  สรุปสาระสาํคญัได้

ดงันี ้ 

                   ส่วนที่ 1 ความนํา กลา่วถงึรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการจดัการ

เร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552 และความสมัพนัธ์กบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

                   ส่วนที่ 2 นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ ซึง่ม ี4 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้  

                           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันามาตรฐานการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์     

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบรูณาการระบบการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์  

                             ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างภาพลกัษณ์ ในการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ให้เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับ  

                   ส่วนที่ 3 การขบัเคลือ่นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ไปสูก่ารปฏิบตัิจําเป็นต้องอาศยั

ความร่วมมือจากหนว่ยงานทกุภาคสว่น 

                   ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผลเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ โดยให้มีการ

ทบทวนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ทกุระยะเวลา 1 ปี 

 

8. เร่ือง มาตราการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงันี ้

  1. อนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบบั ประกอบด้วย ร่างพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการจําหนา่ยหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนี ้และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้ 

  2. เห็นชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบบั ประกอบด้วย ร่างประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิตกิรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดินสาํหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ สาํหรับกรณีการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว

ดําเนินการตอ่ไปได้ 

 

  สาระสาํคัญของร่างกฎหมาย 

  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ รวม 2 ฉบับ มีดังนี ้

     1.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบคุคลให้แก่ลกูหนีข้องสถาบนัการเงินหรือ

ลกูหนีข้องเจ้าหนีอ่ื้น สาํหรับเงินได้ท่ีรับการปลดหนีข้องสถาบนัการเงินหรือเจ้าหนีอ่ื้น ทัง้นี ้เฉพาะการปลดหนีท่ี้ได้กระทําใน

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

     1.2 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์ให้แก่ลกูหนีข้องสถาบนัการเงินหรือลกูหนีข้องเจ้าหนีอ่ื้น และสถาบนัการเงินหรือเจ้าหนีอ่ื้น สาํหรับเงินได้ท่ีรับจาก

การโอนทรัพย์สนิ การขายสนิค้าหรือการให้บริการ และการกระทําตราสารอนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องสถาบนั
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การเงินหรือเจ้าหนีอ่ื้น ทัง้นี ้เฉพาะการโอนทรัพย์สนิ การขายสนิค้าหรือการให้บริการและการกระทําตราสารท่ีได้กระทําในระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

      1.3 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบิคุคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

ให้แก่ลกูหนีข้องสถาบนัการเงินและผู้คํา้ประกนัของลกูหนีท่ี้จํานองอสงัหาริมทรัพย์เป็นประกนัหนีก้บัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินและได้

มีการขายอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วให้บคุคลอ่ืน เพ่ือนําเงินมาชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้นี ้เฉพาะสว่นท่ีไมเ่กินกวา่หนีท่ี้

ค้างชําระอยูก่บัสถาบนัการเงินหรือมีภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัหนีก้บัสถาบนัการเงินตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยการโอนอสงัหาริมทรัพย์และการกระทําตราสารต้องกระทําในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  2. ร่างกฎกระทรวงฯ รวม 2 ฉบับ มีดังนี ้

      กําหนดให้ยกเว้นการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การจําหนา่ยหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีท่ี้กรมสรรพากรกําหนด 

สาํหรับการจําหนา่ยหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีข้องเจ้าหนีซ้ึง่เป็นสถาบนัการเงินหรือเจ้าหนีอ่ื้น ในสว่นของหนีท่ี้เจ้าหนีด้งักลา่วได้ปลด

หนีใ้ห้แก่ลกูหนีอ้นัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามหลกัเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องสถาบนัการเงินท่ีธนาคาร

แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด ทัง้นี ้เฉพาะการปลดหนีท่ี้ได้กระทําในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ มีดังนี ้

     3.1 กําหนดให้ลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธินิติกรรมการโอนและการจํานองอสงัหาริมทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน เหลอืร้อยละ 0.01 สาํหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ัง้แตว่นัท่ีกฎหมาย มีผลใช้บงัคบัจนถงึวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557  

     3.2 กําหนดให้ลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมการโอนและการจํานองห้องชดุ ตาม

ประมวลกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ เหลอืร้อยละ 0.01 สาํหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ัง้แตว่นัท่ีกฎหมาย มีผลใช้บงัคบั

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

 

9. เร่ือง แนวทางการดาํเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมตคิณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 

(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 11/2556 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 21 ตลุาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ 

ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดงันี ้ 

   1. รับทราบการดาํเนินการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จํากดั ท่ีจะมกีารปรับปรุงการกําหนดรูปแบบ

ประเภทบตัรสมาชิก ราคาบตัร สทิธิประโยชน์/บริการตา่ง ๆ และคา่ธรรมเนียมการโอนให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย รวมถงึการ

กําหนดคา่ตอบแทน (Commission) ให้มีความเหมาะสมมากขึน้ ซึง่เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ อยูแ่ล้ว ทัง้นี ้การดําเนินการดงักลา่วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการอยา่งโปร่งใส คํานงึถงึผลกระทบตอ่

ความมัน่คงของประเทศและผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

   2. การท่ีคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จํากดั เห็นควรให้มีการลงทนุหรือร่วมลงทนุกบักิจการ

อ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง โดยได้มีการพิจารณาแล้ววา่การดาํเนินการจะกอ่ให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ สมาชิก และประเทศ ก็สามารถ

ดําเนินการได้ตามอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้การดําเนินการต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมลงทนุ

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รวมทัง้จะต้องเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการกํากบันโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขัน้ตอนตอ่ไป  

   3. มอบหมายให้สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ศกึษาในรายละเอียด เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบตัิ

ในการจดัตัง้บริษัทลกูของรัฐวิสาหกิจ ทัง้ในกรณีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นทัง้หมดหรือถือหุ้นเพียงบางสว่น และให้สาํนกังาน
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นําเสนอคณะกรรมการกํากบันโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป  

 

10. เร่ือง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) 

ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 11/2556 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 21 ตลุาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี       (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน

กรรมการเสนอ โดยมีมติเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร          รายใหม ่ของ กฟภ. วงเงินลงทนุรวม จํานวน 

3,687 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน 2,761 ล้านบาท และเงินรายได้ จํานวน 926 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย 

(มท.) เสนอ และเห็นชอบให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)   กู้ เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน 2,761 ล้านบาท เพ่ือให้เป็นไป

ตามนยัของพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2503 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 42 (2) โดยให้ กฟภ. รับข้อสงัเกต

เพ่ิมเติมของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไป  

  สาระสาํคัญของโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ของ กฟภ. สรุปได้ ดงันี ้ 

   1. วตัถปุระสงค์ เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไมม่ีไฟฟ้าใช้  ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทกุหลงัคาเรือนตาม

นโยบายของรัฐบาล  

   2. ระยะเวลาดาํเนินการ ปี 2556-2560  

  3. พืน้ท่ีดําเนินการ ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กฟภ. (74 จงัหวดั) ทัว่ประเทศ  

  4. เป้าหมาย ขยายเขตจําหนา่ยไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม ่จํานวน 131,629 ครัวเรือน  

  5. ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบจําหนา่ยแรงสงู 2,300 วงจร-กิโลเมตร ก่อสร้างระบบจําหนา่ยแรงตํา่ 10,770 

วงจร-กิโลเมตร ติดตัง้หม้อแปลง 90,300 เควเีอ ติดตัง้มเิตอร์ 131,629 ชดุ  

  6. แหลง่เงินทนุ รวมทัง้สิน้ 3,687 ล้านบาท โดยใช้เป็นคา่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ในประเทศ คา่สาํรวจและออกแบบ 

คา่ควบคมุงาน คา่แรงงาน คา่ขนสง่ คา่เบ็ดเตลด็ และคา่เผ่ือเหลอืเผ่ือขาด โดยจะเบิกจา่ยจากเงินกู้ ในประเทศ และ/หรือเงิน

รายได้ของ กฟภ. โดยแยกตามแหลง่เงินได้ ดงันี ้เงินกู้ ในประเทศ 2,761 ล้านบาท เงินรายได้ กฟภ. 926 ล้านบาท  

  7. ผลตอบแทนของโครงการ ทัง้ด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเปรียบเทียบระหวา่งคา่ใช้จ่ายของ

โครงการ และผลตอบแทนท่ีวดัเป็นตวัเงินได้ สรุปได้ดงันี ้ผลตอบแทนทางการเงิน ร้อยละ 4.59 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

ร้อยละ 17.76  

  8. ผลประโยชน์ของโครงการ  

   8.1 สนบัสนนุนโยบายของรัฐบาล และแผนยทุธศาสตร์ของ มท. โดยก่อสร้างขยายเขตบริการไฟฟ้า

ให้ครัวเรือนท่ีไมม่ีไฟฟ้าใช้ ครอบคลมุครัวเรือน จํานวน 131,629 ครัวเรือน  

   8.2 ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานให้แก่ครัวเรือนและภาพรวมของประเทศ รวมทัง้เป็นการ

กระจายความเจริญไปสูส่ว่นภมูภิาคและชนบท  

   8.3 ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร  

   8.4 ช่วยให้ประชาชนมีความรู้สกึวา่ได้รับความเอาใจใสจ่ากรัฐบาล  

 

11. เร่ือง สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 ขอให้พิจารณาจ่ายเงนิดาํรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516  
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  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝ่ายสงัคมและ

กฎหมาย) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 10 ตลุาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพ

กาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบการจ่ายเงินดํารงชีพรายเดือนเป็นครัง้สดุท้ายแกว่ีรชน 14 ตลุาคม 16 หรือทายาทของวรีชนและคา่

จดัการศพกรณีวีรชน 14 ตลุา 16 ท่ีเสยีชีวติตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ  

   2. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จดัทําหลกัฐานวา่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ท่ีได้รับเงินการ

ช่วยเหลอืเป็นเงินดาํรงชีพในครัง้นีไ้ด้รับการเยยีวยาท่ีเหมาะสมตามหลกัมนษุยธรรมแล้ว จะไมเ่รียกร้องขอรับเงินชว่ยเหลอือ่ืนใด

จากทางราชการอีก  

  ทัง้นี ้งบประมาณสาํหรับดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ  

 

12. เร่ือง ขออนุมัตอิัตรากาํลังเพิ่มใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝ่ายสงัคมและ

กฎหมาย) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 10/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 24 ตลุาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพ

กาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ดงันี ้

   1. ให้กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2552 (เร่ือง การขอ

สนบัสนนุนโยบายการโอนย้ายข้าราชการจากสว่นราชการอ่ืนมารับราชการในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) ซึง่

อนมุตัิในหลกัการให้สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐท่ีมวีิทยาเขตในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

สามารถใช้อตัราข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีวา่งลงจากการเกษียณอายแุละอตัราวา่งโดยเหตอ่ืุน เพ่ือรองรับการ

โอนย้ายข้าราชการตา่งประเภทจากสว่นราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะตวั 

โดยต้องปฏิบตังิานในตําแหนง่วิชาการซึง่ทําหน้าท่ีสอนและวจิยัเทา่นัน้  

   2. ในสว่นกรอบอตัรากําลงัเพ่ิมใหมใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

นราธิวาสราชนครินทร์นัน้ เห็นสมควรให้การสนบัสนนุอตัรากําลงัเพ่ิมใหมต่าํแหนง่พนกังานมหาวทิยาลยัเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 

150 อตัรา โดยให้กระทรวงศกึษาธิการ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์) ไปดําเนินการเกลีย่อตัรากําลงัให้

เป็นสายผู้สอนและสายสนบัสนนุตามความจําเป็นและเหมาะสม  

  3. ให้กระทรวงศกึษาธิการ (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ และ สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

(สกอ.)) และ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลงัคนภาครัฐ (คปร.) ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงคา่ตอบแทน 

สวสัดิการ สทิธิประโยชน์ รวมทัง้ความก้าวหน้าในตาํแหนง่หน้าท่ีของพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมวีิทยาเขตในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและสามารถดงึดดูและรักษาบคุลากรไว้ในระบบ 

ภายใต้ความจําเป็นตามภาระงานของสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ตอ่ไป  

 

13. เร่ือง ขออนุมัติเงนิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงนิสาํรองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจาํเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกบัระบบการเตอืนภยัพิบตัิ และการเก็บกู้และ

บาํรุงรักษาทุ่น  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามความเห็นของสาํนกังบประมาณท่ีให้สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (ทก.)  ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงานเตือนภยัพิบตัิ ผลผลติ

การเตือนภยั  ท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 169,088,600 บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการเก่ียวกบัระบบ

การเตือนภยัพิบตัิในโอกาสแรกกอ่น หากในระยะตอ่ไปยงัมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จา่ยเพ่ิมเตมิให้ ทก. พิจารณาปรับแผนการ



 13 

ปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือใช้จา่ยจากเงินกนัไว้เบิกเหลือ่มปี  ท่ีคาดวา่จะไม่

สามารถดําเนินการได้มาดําเนินการ โดยให้ขอทําความตกลงกบัสาํนกังบประมาณขัน้ตอนตอ่ไป 

  สาํหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการเก็บกู้และบํารุงรักษาทุน่ จํานวน 1 ทุน่ ภายในกรอบวงเงิน จํานวน 

21,500,000 บาทนัน้   ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอปุกรณ์ในการ

ดําเนินการ โดยขอให้ประสานกบักองทพัเรือเป็นลาํดบัแรก      

 

 ต่างประเทศ 

14. เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง พธีิสารเพื่ออนุวัตข้ิอผูกพนัชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ

ของอาเซียน และข้อผูกพนัเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบพิธีสารอนวุตัิข้อผกูพนัชดุท่ี 9 ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซียน 

และข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 9 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซยีน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์

เสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยตอ่ไป  

 

15. เร่ือง พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงันี ้

  1. เห็นชอบพิธีสารแก้ไขความตกลงวา่ด้วยการลงทนุอาเซียน 

  2. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลงวา่ด้วยการลงทนุอาเซียน และ

ต้องได้รับหนงัสอืมอบอํานาจเตม็ (Full Powers) ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

  3. ให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) จดัทําสตัยาบนัสารสาํหรับพิธีสารแก้ไขความตกลงวา่ด้วยการลงทนุ

อาเซยีน และแจ้งตอ่สาํนกังานเลขาธิการอาเซียน เพ่ือให้พิธีสารฯ มีผลใช้บงัคบั  

  สาระสาํคัญของพธีิสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยกรลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement : ACIA) มีดังนี ้

  1. วตัถปุระสงค์หลกัของพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA คือ การเพ่ิมเอกสารภาคผนวกเพ่ือระบขุัน้ตอนการ

แก้ไขรายการข้อสงวน เพ่ือรองรับการแก้ไขรายการข้อสงวนใน 3 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 การแก้ไขเพ่ือเปิดเสรีเพ่ิมเติมตามกําหนดใน AEC Blueprint 

 กรณีที่ 2 การแก้ไขเพ่ือเพ่ิมเตมิมาตรการท่ีตกหลน่ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ี

ความตกลง ACIA มีผลใช้บงัคบั (ภายใน 28 มีนาคม 2556) 

 กรณีที่ 3 การแก้ไขให้มาตรการเข้มงวดขึน้กวา่เดิมหลงัความตกลง ACIA มีผลใช้บงัคบัครบ 12 เดอืน 

  2. ขัน้ตอนการแก้ไขรายงานข้อสงวนท่ีระบไุว้ในพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA เป็นขัน้ตอนท่ีอาเซียนใช้มา

ตัง้แตปี่ 2552 แตไ่มเ่คยระบเุป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจนในความตกลงฉบบัใด โดยพิธีสารฯ กําหนดให้ประเทศท่ีต้องการแก้ไข

รายการข้อสงวนชีแ้จงรายละเอียดตอ่คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทนุอาเซียน (Coordinating Committee on 

Investment :  CCI) เพ่ือให้มีการสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง เมื่อไมม่ีประเทศใดขดัข้อง จึง

เสนอตอ่เลขาธิการอาเซียนอยา่งเป็นทางการและเลขาธิการอาเซยีนจะเป็นผู้ เสนอรายการข้อสงวนท่ีมีการแก้ไขตอ่รัฐมนตรีท่ีกํากบั

ดแูลด้านการลงทนุ (AIA Council) เพ่ือขอการรับรอง เมื่อได้รับการรับรองจาก AIA Council ครบทัง้ 10 ประเทศแล้ว จงึถือวา่

รายการข้อสงวนท่ีแก้ไขนัน้มีผลใช้บงัคบัอยา่งเป็นทางการ ในกรณีของการแก้ไขรายการข้อสงวนท่ีไมไ่ด้เป็นการเปิดเสรีเพ่ิมเตมิ 

ประเทศท่ีได้รับผลกระทบสามารถขอเจรจาตอ่รองเพ่ือให้มกีารชดเชยได้ 
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16. เร่ือง ขอความเหน็ต่อร่างความตกลงว่าด้วยการจดัหาและการบริการต่างฝ่ายระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา (ACQUISITION AND CROSS – SERVICING 

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE 

DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดงันี ้

  1. ให้กระทรวงกลาโหมจดัทําความตกลงวา่ด้วยการจดัหาและการบริการตา่งฝ่ายระหวา่งกระทรวงกลาโหม

แหง่ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงกลาโหมแหง่สหรัฐอเมริกา 

  2. ให้รองเสนาธิการทหารเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 

  3. หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องเปลีย่นแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่

สาระสาํคญัของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 

  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  กห. รายงานวา่ กห. มีความประสงค์ท่ีจะจดัทําความตกลงวา่ด้วยการจดัหาและการบริการตา่งฝ่ายระหวา่ง

กระทรวงกลาโหมแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงกลาโหมแหง่สหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้แทนความตกลงฯ ฉบบัเดิมท่ีหมดอายเุมื่อ

วนัท่ี 20 กนัยายน 2556 โดยมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุอาหาร นํา้ นํา้มนั ยารักษาโรค ชิน้สว่นซอ่มท่ีจําเป็นเร่งดว่น

ทางการทหาร และสิง่อํานวยความสะดวกภายในคา่ยทหารหรือทา่เรือขนถา่ยระหวา่งกนั โดยจะมกีารจา่ยทดแทนเป็นเงิน 

งบประมาณหรือของท่ียืมมาใช้กอ่นในภายหลงัตามแตจ่ะตกลงกนั ซึง่ได้ยกเว้นการสนบัสนนุสิง่อปุกรณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่ความ

มัน่คงของประเทศ เช่น ระบบอาวธุ ยทุโธปกรณ์ รายการอาวธุนําวิถี กระสนุและวตัถรุะเบิด ทัง้หมดไว้อยา่งชดัเจน อนัจะเป็นการ

สง่เสริมความร่วมมอืด้านการทหารท่ีจะนําไปสูก่ารยกระดบัความร่วมมือด้านความมัน่คงและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกองทพัของทัง้สองประเทศในอนาคต โดยร่างความตกลงฯ ได้ผา่นการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องของ กห. และฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้ว สาระสาํคญัสรุปดงันี ้

  ความตกลงนีกํ้าหนดขึน้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสนบัสนนุการสง่กําลงับํารุงตา่งตอบแทนระหวา่งคูภ่าคี 

สาํหรับใช้เป็นหลกัในระหวา่งการฝึกร่วม การฝึกอบรม การวางกําลงั การขอใช้ทา่เรือ  การปฏิบตัิการหรือความร่วมมืออ่ืน ๆ หรือ

เหตกุารณ์ท่ีมิได้คาดหมายลว่งหน้า หรือความจําเป็นเร่งดว่น ซึง่คูภ่าคีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจต้องการการสนบัสนนุในการสง่กําลงั

บํารุง สิง่อปุกรณ์ และการบริการ โดยแลกเปลีย่นกบัการชําระด้วยเงินสด หรือการจดัการสนบัสนนุในการสง่กําลงับํารุง สิง่อปุกรณ์ 

และการบริการตา่งตอบแทนให้กบักําลงัทหารของคูภ่าคี ผู้จดัหาให้ 

 

17. เร่ือง การขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในข้อตกลงทางการเงนิ (Financial Agreement Special 

Edition – FA) ภายใต้โครงการ EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดงันี ้

  1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงทางการเงิน (Financial Agreement Special Edition – FA) ภายใต้โครงการ EU 

Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) และภาคผนวก และหากมคีวามจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารท่ี

ไมใ่ช่สาระสาํคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ศธ. ดําเนินการได้ โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

อีก 

  2. อนมุตัิให้เลขาธิการอาเซยีนหรือผู้แทนลงนามใน (ร่าง) ข้อตกลงทางการเงิน (FA) ภายใต้โครงการ EU 

SHARE ในฐานะผู้ลงนามฝ่ายอาเซยีน 

  3. อนมุตัิให้ ศธ. แจ้งเร่ืองการให้ความเห็นชอบของไทยตอ่สาํนกัเลขาธิการอาเซียน โดยดาํเนินการผา่น

กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) และคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซยีน ณ กรุงจาการ์ตา 
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  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  ศธ. รายงานวา่ อาเซียนและสหภาพยโุรปสถาปนาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเป็นเวลากวา่ 40 ปี (พ.ศ. 2515 – 

2556) และได้พฒันาความร่วมมอืระหวา่งกนัอยา่งตอ่เน่ือง และลกึซึง้ในทกุมติิโดยสหภาพยโุรปให้ความสาํคญัตอ่การพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ในฐานะเป็นกลไกขบัเคลือ่นการพฒันาระดบัภมูภิาค และได้ริเร่ิมโครงการ EU Support to Higher Education in 

ASEAN Region (EU SHARE) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของ

สหภาพยโุรปและอาเซียนในฐานะท่ีเป็นองค์กรเหนือชาติ (Supra – National Organization) พร้อมให้การสนบัสนนุกิจกรรมการ

พฒันามาตรฐานการอดุมศกึษาในระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค รวมถงึสง่เสริมการใช้กระแสการเคลือ่นย้ายเสรีให้เป็นโอกาส

ในการเพ่ิมพนูขีดความสามารถของทรัพยากรบคุคลให้ดํารงอยูใ่นเวทีโลกได้อยา่งมัน่คง โดยสหภาพยโุรปกําหนดงบประมาณ

สนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดงักลา่วเป็นเงินทัง้สิน้ 10,300,000 ยโูร (แบง่เป็นเงินสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป 

10,000,000 ยโูร และจากแหลง่เงินทนุอ่ืน 300,000 ยโูร) พร้อมระบกิุจกรรมท่ีต้องดาํเนินการ ได้แก ่1) การจดัสมัมนาทางวชิาการ

เพ่ือระดมความคดิเห็นในการจดัทํายทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการการพฒันาการอดุมศกึษาของอาเซยีน 2) การพฒันากรอบ

คณุวฒุิและการประกนัคณุภาพการศกึษาในภมูิภาค และ 3) การพฒันาระบบการถ่ายโอนหนว่ยกิตระหวา่งประเทศในอาเซียน

และยโุรป ซึง่สาํนกัเลขาธิการอาเซียนจะให้การสนบัสนนุด้านอาคารสถานท่ีพร้อมอปุกรณ์ท่ีจําเป็นสาํหรับจดัตัง้สาํนกังาน รวมทัง้

ประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการประสานดาํเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ต้องสนับสนุนทาง

การเงนิแต่ประการใด 

 

18. เร่ือง การจดัสรรเงนิกู้ เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) เพื่อสนับสนุนโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบให้สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ดาํเนินโครงการศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบจากโครงการ

ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล และโครงการศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน โดยอนมุตัใิห้ใช้

เงินกู้ เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) สาํหรับโครงการศกึษาและวิเคราะห์ผลกระทบจาก

โครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล จํานวน 400 ล้านบาท และโครงการศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน จํานวน 300 ล้านบาท  

   2. อนมุตัิให้สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารและตดิตามโครงการ โดยมี

องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดงันี ้ 

   องค์ประกอบ 1) ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ 2) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ กรรมการ  3) ผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ กรรมการ 4) อธิบดีกรมบญัชีกลาง กรรมการ 5) ผู้แทน

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานกุารร่วม 6) ผู้แทนสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและ

เลขานกุารร่วม  

   อาํนาจหน้าที่ 1) บริหาร ติดตาม การดาํเนินการทัง้สองโครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 2) 

รายงานผลการดาํเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีทราบ   

   โดยให้สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นหนว่ยงานดําเนินโครงการ  

    3. การดาํเนินโครงการดงักลา่ว ให้สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีพิจารณาคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ รวมถึงการ

จดัซือ้จดัจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานงึถึงความจําเป็น คุ้มคา่ และมีประสทิธิภาพ

ของการดําเนินโครงการด้วย  
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19. เร่ือง ร่างปฏิญญามานามาสาํหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครัง้ที่ 12 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ ดงันี ้

                   1. เห็นชอบตอ่ร่างปฏิญญามานามาสาํหรับการประชมุรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครัง้ท่ี 12 

                   2. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดงักลา่ว 

                   3. หากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงักลา่วท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย ให้

กระทรวงการตา่งประเทศดาํเนินการได้ โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้ 

                   สาระสาํคัญของร่างปฏิญญามานามาเป็นเอกสารที่ระบุความคืบหน้าในการดาํเนินงานที่ผ่านมาและแนว

ทางการดาํเนินงานในอนาคตของกรอบความร่วมมือ ACD 

                   ร่างปฏิญญาดงักลา่วเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ให้ประเทศสมาชิกดาํเนินนโยบายเพ่ือสง่เสริมและพฒันาความ

ร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียวภายในเอเชียและในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสง่เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยงในระดบั

ประชาชนตลอดจนการเสริมสร้างศกัยภาพด้านการทอ่งเท่ียวโดยการพฒันาความเช่ือมโยงด้านคมนาคม และเทคโนโลยีใน

ภมูิภาค ร่างปฏิญญาดงักลา่วยงัให้ความสาํคญักบัการสง่เสริมการค้าเสรีและการลงทนุระหวา่งประเทศในเอเชีย ตลอดจนการ

พฒันากลไกเพ่ือคุ้มครองการลงทนุ และความร่วมมือในการแบง่ปันความรู้ความเช่ียวชาญระหวา่งศนูย์กลางทางการเงินในเอเชีย 

เพ่ือขยายตลาดทนุและเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบนัทางการเงินในเอเชีย นอกจากนีย้งัสนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือสง่เสริมการพฒันาท่ียัง่ยืน ความมัน่คงด้านพลงังาน อาหาร และนํา้ ตลอดจนยืนยนัความจําเป็นในการตอ่ต้านการก่อการร้าย

ในทกุรูปแบบ โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกนัสง่เสริมความเข้าใจระหวา่งกลุม่อารยธรรม วฒันธรรม และศาสนาตา่ง ๆ 

และร่วมกนัตอ่ต้านการกระทําอนัเป็นโจรสลดั 

                   ร่างปฏิญญามานามาไมใ่ช่สนธิสญัญาและไมม่ีประเด็นพิจารณาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 เน่ืองจากเป็นการแสดง

เจตนารมณ์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก ACD เพ่ือสง่เสริมและขยายความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD ในด้านการทอ่งเท่ียวและอ่ืน 

ๆ อาทิ การพฒันาท่ียัง่ยืน พลงังาน และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึง่มิได้มเีจตนาหรือใช้ถ้อยคําท่ีก่อให้เกิดพนัธกรณี

ระหวา่งรัฐบาลภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ 

            

แต่งตัง้ 

 

20. เร่ือง แต่งตัง้ 

แต่งตัง้กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร จํานวน 39 คน ตามท่ีสาํนกังาน

ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเสนอ ดงันี ้

   1) สาขาการแพทย์และการสาธารณสุข 1) ศาสตราจารย์บญุศรี มีวงศ์อโุฆษ  

2) ศาสตราจารย์แสวง บญุเฉลมิวิภาส 3) ศาสตราจารย์อาวธุ ศรีศกุรี 4) นายวชิยั โชควิวฒัน  

    2) สาขาต่างประเทศและความม่ันคงของประเทศ 1) ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบตุร                        

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนัทจิรา เอ่ียมมยรุา 3) นางจิราพร บนุนาค 4) นายประวิทย์ สขุวิบลูย์ 5) นายพรชยั   

ดา่นววิฒัน์  



 17 

   3) สาขาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการเกษตร 1) ศาสตราจารย์กิตตคิณุพีระ

ศกัดิ์ จนัทร์ประทีป 2) ศาสตราจารย์พิเศษสนัทดั โรจนสนุทร 3) ศาสตราจารย์เกษม จนัทร์แก้ว 4) ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพฒั

นกลุ 5) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ 6) ศาสตราจารย์สนุทร มณีสวสัดิ์  

   4) สาขาเศรษฐกจิ และการคลงัของประเทศ 1) ศาสตราจารย์พิเศษชมเพลนิ จนัทร์เรืองเพ็ญ     

2) รองศาสตราจารย์ธวชัชยั สวุรรณพานิช 3) รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พวัพงศกร 4) รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร             

5) นางสาวภทัรา สกลุไทย  

   5) สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดนิและการบังคับใช้กฎหมาย 1) พลเอก สพิุทย์ วรอทุยั   

2) ศาสตราจารย์เกียรติคณุเทพ หิมะทองคาํ 3) ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ่ําเฉลมิ 4) ศาสตราจารย์ปรีดี เกษมทรัพย์  5) รอง

ศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 6) รองศาสตราจารย์สมยศ เชือ้ไทย 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์   ประจนปัจจนกึ 8) ร้อยโท 

วิรัช พนัธุมะผล 9) นายขจดัภยั บรุุษพฒัน์ 10) นายชยัรัตน์ มาประณีต  

11) นายธรรมรักษ์   การพิศษิฎ์ 12) นางธิดา ศรีไพพรรณ์ 13) นางแนง่น้อย วิศวโยธิน 14) นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 15) นายพลู

ประโยชน์ ชยัเกียรติ  16) นางมลัลกิา คณุวฒัน์ 17) นายวฒันา รัตนวิจิตร 18) นายศิริวฒัน์ ทิพย์ธราดล 19) นายสพุจน์ ไพบลูย์  

   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  

 

แต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัเิลือ่นและแตง่ตัง้ นายนที ทบัมณี รองผู้อํานวยการสาํนกังาน  

(นกับริหาร ระดบัต้น) สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง ระดบัสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน ตามท่ีกระทรวงพลงังานเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใิห้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2556 เป็นดงันี ้      “ ให้

ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแหง่ชาติ ตามประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี  

เร่ือง แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแหง่ชาติ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2555 และเร่ือง แตง่ตัง้

กรรมการในคณะกรรมการการเคหะแหง่ชาติ ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555 จํานวน 3 คน ได้แก่  

นายชาญณฏัฐ์ แก้วมณี ผู้แทนกระทรวงการคลงั นายไพรัช พรสมบรูณ์ศิริ และนายศิริโรจน์ ชาวปากนํา้  

พ้นจากตําแหนง่ และแตง่ตัง้ประธานกรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแหง่ชาตชิดุใหม ่จํานวน  

9 คน ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป 

ยกเว้นนายไพรัช พรสมบรูณ์ศิริ ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการอยัการมมีติอนมุตัิเป็นต้นไป ซึง่ไมก่่อนวนัท่ีคณะรัฐมนตรีมมีต”ิ 

และให้แก้ไขประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแหง่ชาติ ลง

วนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ให้สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรีนีต้อ่ไป ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ  

 

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


