
   วนันี ้(3 ธนัวาคม 2556) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสติ กรุงเทพฯ 

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี 

  จากนัน้ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์ หิมะทองคํา และ

นายชลติรัตน์ จนัทรุเบกษา รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี ได้แถลงขา่วผลการประชมุคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาํคญัได้

ดงันี ้

  1.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอตัราคา่รักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... 

  2.  เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองกําหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์ และสนิค้า 

    ฟุ่ มเฟือยเป็นสนิค้าท่ีต้องห้ามสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี 

   และกําหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์ท่ีสง่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย   

  ประชาชนเกาหลเีป็นสนิค้าท่ีต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ....     

 (มาตรการควํา่บาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล)ี  

  3.  เร่ือง  การกําหนดอตัราคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการควบคมุการใช้สารต้องห้าม  

   ทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

  4.  เร่ือง  การเสนอขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปี พ.ศ. 2556 งบกลาง 

    รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการ  

   สง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศพผู้สงูอายตุามประเพณี) 

  5.  เร่ือง  การจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายพฒันากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ 

   ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

  6.  เร่ือง  การประเมินคา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  7.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบการลงนามบนัทกึความเข้าใจเพ่ือการจดัตัง้สมาคมการรถไฟของ 

   ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง 

 8.  เร่ือง  แถลงการณ์ร่วมระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง ครัง้ท่ี 19 และแผนปฏิบตัิ  

  การภายใต้กรอบการลงทนุในภมูภิาค (Regional Investment Framework: RIF) 

  9.  เร่ือง  การแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ 

  10.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการ (สาํนกันายกรัฐมนตรี) 

  11.  เร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการคดีพิเศษ 

  12.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ) 

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

 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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1. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดอตัราคา่รักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจา่ย  

พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาํเนินการตอ่ไปได้ 

และมอบให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไปพิจารณา

ดําเนินการตอ่ไป 

  รง. เสนอวา่ เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดอตัราคา่รักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจา่ย พ.ศ. 2551 ไมเ่หมาะสมกบั

สภาวการณ์ในปัจจบุนัท่ีมีอตัราคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสงูขึน้ สมควรปรับปรุงอตัราคา่รักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสม

เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืลกูจ้างท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน จงึได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงดงักลา่ว 

  สาระสาํคัญของร่างกฎกระทรวง 

  1. ร่างข้อ 1 ให้ยกเลกิกฎกระทรวงกําหนดอตัราคา่รักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจา่ย พ.ศ. 2551 

  2. ร่างข้อ 2 เมื่อลกูจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจา่ยคา่รักษาพยาบาลเทา่ท่ีจา่ยจริงตาม

ความจําเป็นแตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

  3. ร่างข้อ 3 ในกรณีคา่รักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 2. ไมเ่พียงพอ ให้นายจ้างจา่ยคา่รักษาพยาบาลเทา่ท่ีจา่ย

จริงตามความจําเป็นเพ่ิมอีกไมเ่กิน 100,000 บาท สาํหรับการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยของลกูจ้างในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ฯลฯ 

(6) ประสบอนัตรายจากไฟไหม้ นํา้ร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังส ีไฟฟ้า หรือ ระเบิด จนถึงขัน้สญูเสยีผิวหนงัลกึถึง

หนงัแท้ ตัง้แตร้่อยละยี่สบิห้าของพืน้ท่ีผิวของร่างกาย 

  4. ร่างข้อ 4 ในกรณีคา่รักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 3. ไมเ่พียงพอ ให้นายจ้างจา่ยคา่รักษาพยาบาลเทา่ท่ีจา่ย

จริงตามความจําเป็นเพ่ิมขึน้อีกโดยเมือ่รวมคา่รักษาพยาบาลตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้วต้องไมเ่กิน 300,000 บาท สาํหรับการ

ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยของลกูจ้างในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ฯลฯ 

(4) ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอยา่งอ่ืนซึง่รุนแรงหรือเรือ้รังตามข้อ 3 (7) 

  (ก) เป็นผลให้อวยัวะสาํคญัล้มเหลว 

  (ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 

  5. ร่างข้อ 5 ในกรณีคา่รักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 4 ไมเ่พียงพอ ให้นายจ้างจา่ยคา่รักษาพยาบาลดงักลา่ว

เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจําเป็นเพ่ิมขึน้อีกโดยเมื่อรวมคา่รักษาพยาบาลตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล้ว ต้องไมเ่กิน 500,000 บาท 

ทัง้นี ้ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 

  6. ร่างข้อ 6 ในกรณีคา่รักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 5 ไมเ่พียงพอ ให้นายจ้างจา่ยคา่รักษาพยาบาลดงักลา่ว

เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจําเป็นเพ่ิมขึน้อีก โดยเมื่อรวมคา่รักษาพยาบาลตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ต้องไมเ่กิน 

1,000,000 บาท ทัง้นี ้ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  7. ร่างข้อ 7 ลกัษณะการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยท่ีคณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายคา่

รักษาพยาบาลเพ่ิมขึน้ตามความในข้อ 5 หรือข้อ 6 ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  8. ร่างข้อ 9 กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัรวมถึงลกูจ้างท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนีม้ีผล

ใช้บงัคบัซึง่เป็นผู้ ป่วยในท่ีเข้ารักษาพยาบาลครัง้แรกและยงัคงรักษาพยาบาลอยูจ่นถงึวนัท่ีกฎกระทรวงนีม้ีผลใช้บงัคบั 
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2. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองกาํหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้าฟุ่มเฟือยเป็น

สินค้าท่ีต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกาํหนดให้อาวุธและ

ยุทโธปกรณ์ท่ีส่งมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามนําเข้ามาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. .... (มาตรการควํ่าบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดงันี ้

  1. อนมุตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองกําหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์ และสนิค้าฟุ่ มเฟือย

เป็นสนิค้าท่ีต้องห้ามสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ีและกําหนดให้อาวธุและยทุโธปกรณ์ท่ีสง่มาจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลเีป็นสนิค้าท่ีต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจกัร  

พ.ศ. .... (มาตรการควํ่าบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล)ี ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอและให้สง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้ 

  2. เห็นชอบตามความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และให้

กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

  ทัง้นี ้พณ. เสนอวา่ 

  1. เน่ืองจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การห้ามสง่ออกอาวธุและยทุโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหล ีและการห้ามนําเข้าอาวธุและยทุโธปกรณ์ท่ีสง่มาจากหรือมีแหลง่กําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหล ีพ.ศ. 2550 ท่ีบงัคบัใช้ในปัจจบุนั ไมค่รอบคลมุรายการสนิค้าฟุ่ มเฟือย ตามข้อมติฯ ท่ี 2094 (ค.ศ. 2013) ตามมติ

คณะรัฐมนตรี วนัท่ี 30 เมษายน 2556 จึงมีความจําเป็นต้องปรับคําจํากดัความของสนิค้าท่ีต้องควบคมุ คือ “อาวธุและ

ยทุโธปกรณ์” จากเดมิท่ีหมายความวา่ “รถถงั ยานรบหุ้มเกาะ เรือรบ ขีปนาวธุและระบบขีปนาวธุ รวมทัง้วสัดท่ีุเก่ียวข้อง อะไหล่

และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ตลอดจนสิง่ของ วตัถดุิบ อปุกรณ์ สนิค้าและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุนิวเคลยีร์ ขีปนาวธุพิสยัไกล อาวธุท่ีมี

อานภุาพทําลายล้างสงูอ่ืน ๆ อาวธุเคมีและชีวภาพ” เป็น “ยทุธภณัฑ์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุยทุธภณัฑ์” ซึง่เป็นไปตามคาํ

จํากดัความภายใต้กฎหมายของกระทรวงกลาโหมท่ีเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบในการกํากบัดแูลสนิค้าดงักลา่วโดยตรง 

  2. เพ่ือให้สามารถบงัคบัใช้มาตรการควบคมุอาวธุและยทุโธปกรณ์ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ จึงมคีวาม

จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ ในข้อ 1 

  สาระสาํคัญของร่างประกาศ 

  1. ยกเลกิประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การห้ามสง่ออกอาวธุและยทุโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหล ีและการห้ามนําเข้าอาวธุและยทุโธปกรณ์ท่ีสง่มาจากหรือมีแหลง่กําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหล ีพ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 

  2. ในประกาศนี ้

   “อาวธุและยทุโธปกรณ์” หมายความวา่ ยทุธภณัฑ์ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุยทุธภณัฑ์ 

   “สนิค้าฟุ่ มเฟือย” หมายความวา่ สนิค้าท่ีกําหนดตามบญัชีท้ายประกาศนี ้

  3. ให้อาวธุและยทุโธปกรณ์ และสนิค้าฟุ่ มเฟือย เป็นสนิค้าต้องห้ามในการสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหล ี

  4. ให้อาวธุและยทุโธปกรณ์ท่ีสง่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลเีป็นสนิค้าท่ีต้องห้ามในการ

นําเข้ามาในราชอาณาจกัร 
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3. เร่ือง การกาํหนดอัตราค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการกําหนดเบีย้ประชมุของคณะกรรมการควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ตามท่ีกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ ดงันี ้

  1. คณะกรรมการควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้รับเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้และให้ใช้ระเบียบการ

จ่ายตามสทิธิเหมือนคณะกรรมการการกีฬาแหง่ประเทศไทย โดยประธานกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

กรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 8,000 บาท 

  2. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองกําหนดให้ประธานได้รับคา่เบีย้ประชมุ 1,500 บาทตอ่ครัง้ และกรรมการได้รับคา่

เบีย้ประชมุ 1,200 บาทตอ่ครัง้ 

  

4. เร่ือง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงนิ

สาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศพ

ผู้สูงอายุตามประเพณี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใินหลกัการให้สาํนกังานสง่เสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และ

ผู้สงูอาย ุใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่าย เพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น 

จํานวน 342,174,000 บาท โดยเบิกจ่ายในลกัษณะงบเงินอดุหนนุ ประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริม

สนบัสนนุการจดัการศพผู้สงูอายตุามประเพณี เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้รับการคุ้มครองพิทกัษ์สทิธิครบถ้วนตามสทิธิขัน้พืน้ฐาน จํานวน 

171,087 ราย ท่ีเสยีชีวติรอรับการช่วยเหลอืคา่จดัการศพรายละ 2,000 บาท ตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ  

  

5. เร่ือง การจัดตัง้คณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีกระทรวงยตุิธรรม (ยธ.) เสนอ ดงันี ้

  1. อนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายพฒันากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและ

เสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

  2. มอบหมายให้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) นํากรอบแนวทางการ

พฒันากฎหมาย 3 ด้านท่ี ยธ. เสนอ ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายในกรอบยทุธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

  3. มอบหมายให้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาจดัช่องทางพิเศษสาํหรับการพิจารณาและ

ผลกัดนัร่างกฎหมายทัง้ในกรอบของรัฐบาลและกรอบของรัฐสภา โดยในกรอบของรัฐบาลควรจดัชอ่งทางพิเศษสาํหรับร่าง

กฎหมายท่ีจะได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอความร่วมมือให้มีการพิจารณาโดยคณะพิเศษของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้ร่างกฎหมายผา่นไปตามวตัถปุระสงค์และทนัตามระยะเวลาท่ีกําหนด และพิจารณาแนวทาง

ร่วมมือเพ่ือให้รัฐสภากําหนดเป็นวาระเร่งดว่น และจดักลไกเฉพาะในการดแูลให้ความเห็นชอบตอ่ร่างกฎหมายตามแผนงาน

โดยเร็ว 

  สาระสาํคัญของกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายท่ีประกอบด้วยการดาํเนินงานใน 3 

ด้าน มีดงันี ้
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  กรอบท่ี 1 การพฒันากฎหมายท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การแขง่ขนัอนัเป็นการทัว่ไป มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันากฎหมายอนัมีลกัษณะเป็นการสง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศเป็นการทัว่ไป 

  กรอบท่ี 2 การพฒันากฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่ธุรกิจ / อตุสาหกรรม

เป้าหมาย เป็นกฎหมาย / ประเดน็เก่ียวกบักฎหมายจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยในการ

พฒันากฎหมาย สง่เสริมการค้าการลงทนุและเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมรายสาขา ตามกรอบยทุธศาสตร์

ประเทศ (Country Strategy) และข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

  กรอบท่ี 3 การพฒันาองคาพยพ / ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ และสง่เสริมให้ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสามารถปฏิบตัิตามกฎหมายได้อยา่งถกูต้อง รวมถึง

สง่เสริมให้กฎหมายของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และได้ดําเนินการผลกัดนัการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้

เป็นไปตามกรอบดงักลา่ว รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในสว่นท่ี ยธ. รับผิดชอบ 

  คณะกรรมการนโยบายพฒันากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและเสริมสร้าง 

ความสามารถในการแขง่ขนั มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

  องค์ประกอบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรม เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงยตุธิรรม เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ เป็น รองประธานกรรมการ กรรมการ

ประกอบด้วย ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ผู้ อํานวยการสาํนกังานกิจการ

ยตุิธรรม ผู้ อํานวยการสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ผู้ อํานวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั อธิบดีกรมสนธิสญัญา

และกฎหมาย อธิบดกีรมอาเซยีน ประธานสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

หรือผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทยหรือผู้แทน ศาสตราจารย์กําชยั จงจกัรพนัธ์ ศาสตราจารย์ศกัดา ธนิตกลุ รอง

ศาสตราจารย์ธวชัชยั สวุรรณพานิช รองศาสตราจารย์สธุรรม อยูใ่นธรรม นายคณิศ แสงสพุรรณ นายพสษิฐ์ อศัววฒันาพร นายสุ

วิทย์ เมษินทรีย์ นายอวยชยั คหูากาญจน์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศษิฏ์ วิศษิฏ์สรอรรถ เป็น กรรมการและเลขานกุาร นาย

วลัลภ นาคบวั และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงยตุิธรรมท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

  อาํนาจหน้าท่ี 

  1. จดัทําแผนพฒันากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถใน

การแขง่ขนัให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ประเทศ แนวโน้มและพฒันาการของกฎหมายระหวา่งประเทศในกรอบของประชาคม

อาเซยีนหรือสหประชาชาติโดยประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

  2. เสนอความเห็นและข้อสงัเกตตอ่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทัง้การ

จดัให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบขึน้ใหมใ่ห้สอดคล้องกบัแผนพฒันากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและ

เสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

  3. ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงานพฒันากฎหมายตามแผนพฒันากฎหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัเพ่ือจดัทํารายงานความคืบหน้าของการดาํเนินงานทกุรอบหกเดือน

และรายงานสรุปผลเมื่อสิน้สดุภารกิจตอ่คณะรัฐมนตรี 

  4. ขอให้สว่นราชการ และหนว่ยงานของรัฐจดัสง่เอกสาร ข้อเท็จจริง หรือความเห็นตลอดจนขอให้ผู้แทน

หนว่ยงานของรัฐและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงข้อเท็จจริงตอ่คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้ขึน้ 

  5. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษา คณะอนกุรรมการ และคณะทํางาน หรือมอบหมายหนว่ยงานและเจ้าหน้าท่ีให้ 
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ดําเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้สาํนกังาน

ปลดักระทรวงยตุิธรรมรับผิดชอบการปฏิบตัิงาน ธุรการ งานวชิาการ งานประชมุ และงานเลขานกุารของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้ขึน้ 

  6. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

6. เร่ือง การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) 

ในคราวประชมุครัง้ท่ี 11/2556 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 4 ตลุาคม 2556 ตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน

กรรมการ เสนอ ท่ีมมีติเห็นชอบให้ลดหยอ่นคา่รายปีให้แก่การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยลงกึ่งหนึง่จากคา่รายปีท่ีการ

รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยประเมินไว้ (จากจํานวน 136,035,368.31 บาท เป็นจํานวน 68,017,684.16 บาท) 

เน่ืองจากการดาํเนินกิจการของการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยในปัจจบุนัเป็นการดาํเนินการเพ่ือให้บริการประชาชนใน

พืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการเฉพาะ โดยคิดคา่บริการตํ่ากวา่ต้นทนุ สง่ผลให้ผลประกอบการของการรถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเงินอยา่งตอ่เน่ือง 

  

7. เร่ือง ขอความเหน็ชอบการลงนามบันทกึความเข้าใจเพ่ือการจัดตัง้สมาคมการรถไฟของประเทศลุ่ม

แม่นํา้โขง 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดงันี ้

  1. ร่างบนัทกึความเข้าใจเพ่ือการจดัตัง้สมาคมการรถไฟของประเทศลุม่แมนํ่า้โขง (Greater Mekong Railway 

Association :GMRA) 

  2. การลงนามบนัทกึความเข้าใจเพ่ือการจดัตัง้สมาคมการรถไฟของประเทศลุม่แมนํ่า้โขง (GMRA) 

  3. ให้รัฐมนตรีประจําสาํนกันายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ 

รัตนากร) ซึง่ได้รับมอบหมายให้กํากบัดแูลความร่วมมือในกรอบ GMS เป็นผู้ลงนามบนัทกึความเข้าใจดงักลา่ว 

  สาระสาํคัญของร่างบนัทกึความเข้าใจเพ่ือการจดัตัง้สมาคมการรถไฟของประเทศลุม่แมนํ่า้โขง (GMRA) มี

ดงันี ้

   1. ภารกิจของ GMRA คือ การเพ่ิมการเช่ือมโยงทางรถไฟเพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพ ความปลอดภยั

รักษาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน โดยการขนสง่สนิค้าและคนโดยทางรถไฟ ทัง้ภายในประเทศอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่า้โขง (GMS) และ

ประเทศอ่ืน ๆ 

   2. สมาชิกเร่ิมแรกของ GMRA ประกอบด้วย  รัฐบาลของประเทศ GMS 

   3. แหลง่ท่ีมาของเงินทนุจะมาจากประเทศสมาชิก GMRA ไมเ่กิน 2 ปี หลงัจากการจดัตัง้ GMRA 

การให้ความชว่ยเหลอืท่ีเป็นตวัเงินและความชว่ยเหลอืรูปแบบของสิง่ของและการบริการจะได้รับการเห็นชอบโดยประเทศสมาชิก 

   4. เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ตรงกบัการปฏิบตัิงาน GMRA จะมีสถานภาพเป็นองค์การระหวา่งประเทศท่ี

ไมม่ีผลผกูพนัทางกฎหมาย ภายใต้แนวทางของการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขงและการประชมุระดบัรัฐมนตรี

คมนาคมขนสง่ของ GMS 

   5. คณะกรรมการบริหารของ GMRA ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 7 คน มาจากประเทศสมาชิก 6 

ประเทศ ประเทศละ 1 คน และอีก 1 คน มาจากธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) โดยประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศจะรับผิดชอบการ

แตง่ตัง้กรรมการของตน 
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   6. ประธานคณะกรรมการบริหารของ GMRA มีวาระการดํารงตําแหนง่ 18 เดือน และหมนุเวียน

ตามลาํดบัอกัษรช่ือประเทศ 

   7. หลงัจากการทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุารของ ADB ในชว่งแรกสิน้สดุลงคณะกรรมการบริหารจะ

ตดัสนิใจเลอืกสถานท่ีและโครงสร้างของสาํนกังานฝ่ายเลขานกุารโดยวิธีการแบบฉนัทามติ 

   8. ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท หากมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการตคีวามหรือการดําเนินการตามบนัทกึ

ความเข้าใจฉบบันี ้โดยเฉพาะการตดัสนิใจทางด้านวิชาการโดย GMRA จะต้องตดัสนิแบบฉนัมิตร โดยใช้การเจรจาและ

ปรึกษาหารือกนัโดยคณะกรรมการบริหาร 

   9. บนัทกึความเข้าใจฉบบันีอ้าจทําการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลีย่นแปลงได้โดยตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรร่วมกนัของภาคีทัง้หมด 

   10. ภาคใีด ๆ ในบนัทกึความเข้าใจฉบบันีอ้าจถอนตวัหรือระงบัการเข้าไปมีสว่นร่วมภายใต้บนัทกึ

ความเข้าใจฉบบันีช้ัว่คราว โดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ ซึง่ประธานจะได้ประกาศให้

ภาคีอ่ืน ๆ ทราบในทนัที การประกาศถอนตวัหรือการระงบัชัว่คราวจะมีผล 1 ปี หลงัจากวนัท่ีได้แจ้งในประกาศหรือวนัท่ีได้รับ

ประกาศ เว้นแตภ่าคีจะมีความเห็นร่วมกนัเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากจะตกลงกนัโดยภาคีอ่ืน ๆ ตามบนัทกึความเข้าใจฉบบันีแ้ล้ว 

ประกาศดงักลา่วจะต้องไมก่่อให้เกิดผลเสยีหายหรือทําให้ภาคีท่ีออกประกาศนัน้พ้นจากความรับผิดชอบในการเข้าร่วมแผนงาน 

โครงการ การศกึษาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใต้บนัทกึความเข้าใจฉบบันี ้

  

8. เร่ือง แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง ครัง้ท่ี 19 และแผนปฏิบัตกิารภายใต้

กรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment Framework: RIF) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) 

เสนอ ดงันี ้

  1. เห็นชอบตอ่ร่างแถลงการณ์ร่วมระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง เพ่ือให้รัฐมนตรีประจําสาํนกั

นายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ได้ร่วมกบัรัฐมนตรีของประเทศลุม่แมนํ่า้โขงให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมระดบัรัฐมนตรีฯ 

โดยไมม่ีการลงนามในการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง ครัง้ท่ี 19 ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

  2. เห็นชอบตอ่แผนปฏิบตัิการภายใต้กรอบการลงทนุในภมูิภาค เพ่ือให้รัฐมนตรีประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี 

(นายวราเทพ รัตนากร) ได้ร่วมกบัรัฐมนตรีของประเทศลุม่แมนํ่า้โขงให้การรับรองแผนปฏิบตัิการภายใต้กรอบการลงทนุในภมูิภาค 

โดยไมม่ีการลงนามในการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง ครัง้ท่ี 19 ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

  3. เห็นชอบให้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ สามารถปรับปรุงถ้อยคาํในการ

แถลงการณ์ร่วมระดบัรัฐมนตรีฯ ได้ในกรณีท่ีไมใ่ช่การเปลีย่นแปลงสาระสาํคญั ในการหารือในการประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุส 

ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556 โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ          อีกครัง้ 

  

 9. เร่ือง การแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี ้

  1. รับทราบผลการดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ระบบ ปี 2557 

  2. อนมุตัิงบประมาณท่ีจะใช้ดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราระยะสัน้สว่นท่ีเหลอื จํานวน 

11,248.95 ล้านบาท โดยให้ใช้จา่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบกลางรายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือ

กรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงรายละเอียดกบัสาํนกังบประมาณ 
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  ทัง้นี ้ให้กรมสง่เสริมการเกษตรดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

กําหนดไว้ พร้อมทัง้จดัทําคาํขออนมุตัิจดัสรรงบประมาณตามรายจ่ายจริง และให้ถือวา่คาํขอดงักลา่วเป็นคําขออนมุตัจิดัสรร

งบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสาํเนาสง่ ธ.ก.ส สาํนกังานใหญ่และดาํเนินการให้

ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมตคิณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนด้วย ตามความเห็นของสาํนกังบประมาณ 

  

10.  เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการ (สาํนักนายกรัฐมนตรี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นางชลดิา โชตยิกลุ ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นกัทรัพยากรบคุคลเช่ียวชาญ) 

สาํนกังาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหนง่ ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นกัทรัพยากรบคุคลทรงคณุวฒุ)ิ สาํนกังาน ก.พ. สาํนกันายกรัฐมนตรี 

ตัง้แตว่นัท่ี 8 มกราคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ตามท่ีสาํนกังาน ก.พ. เสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 

  

11. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการคดีพเิศษ 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการฯ ชดุปัจจบุนัท่ีจะพ้นวาระ จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยตุิธรรมเสนอ ดงันี ้1. ศาสตราจารย์ 

(พิเศษ) จลุสงิห์ วสนัตสงิห์ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการเงินการธนาคาร 2. นายอดุม มัง่มดีี ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานกฎหมายและการพิจารณา

พิพากษาคดี ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 เป็นต้นไป 

 

12. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งเอกอัครราชทูต 

จาํนวน 2 ตาํแหน่ง ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ ดงันี ้

  1. นายชยัเลศิ หลมิสมบรูณ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหวา่งประเทศ (นกับริหาร ระดบัต้น) ดาํรงตาํแหนง่

เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงอาบจูา สหพนัธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาํนกังาน

ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ สบืแทนนายสมชาย เภาเจริญ ซึง่เกษียณอายรุาชการ 

  2. นายพิชยพนัธุ์ ชาญภมูดิล รองอธิบดีกรมเอเชียตะวนัออก (นกับริหาร ระดบัต้น) ดาํรงตาํแหนง่

เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบราซเิลยี สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาํนกังาน

ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ สบืแทนนายธฤต จรุงวฒัน์ ซึง่ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู 

ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงองัการา สาธารณรัฐตรุกี สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 

  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป 

 

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

 


