


 

 

วนัที่  6 พฤศจกิายน  2561 

 

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว
ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม
มาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (สตช.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  

   สตช. เสนอว่า  

   1. ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสาร
ที่มาขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) พบว่า ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและขอรับการตรวจ
ลงตรามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

   2. จากข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศ  

  3. ปัจจุบันคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็น
เวลาไม่เกินสิบห้าวันซึ่งขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท  

   4. การเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา             
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จ านวนเงิน 2,000 บาท 
แม้ว่าจะเป็นรายได้ แต่เมื่อเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มลดลง ก็จะส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บ ลดลง
ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายทางการ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพ่ิมขึ้น โดยจากการคาดการณ์หากมีการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราดังกล่าว จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะท าให้มีรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนมากกว่ารายได้ที่สูญเสียจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา  

   ดังนั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ               
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น จึงเห็น
ควรด าเนินการน ามาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณียื่นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) โดยจากให้มีการเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จ านวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่  30 
(พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นให้ยกเลิกการก าหนดอัตรา

 กฎหมาย   
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ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และในการยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ ควร
มีการก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเข้าฤดูกาลท่องเที่ ยวเทศกาลปีใหม่ไทย 
โดยก าหนดเป็นเวลา 60 วัน  

  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

   เป็นการให้ยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 ส าหรับคนต่างด้าวผู้มี
สัญชาติของประเทศท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ในกรณียื่นขอรับการ
ตรวจลงตรา  ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามที่ก าหนดในข้อ 1 (1) (ข) แห่งกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 
30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

 

เศรษฐกิจ- สังคม 

1. เรื่อง การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปส าหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป 
(EU) ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ                   
ข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กษ.) เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร  
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และ กษ. ได้ร่วมกันด าเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2560/61 โดย พณ. ได้จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปให้กับโครงการ
จ านวน 2,000 ตัน  (ร้อยละ 10 ของปริมาณโควตาทั้งหมด) ส าหรับเป็นแรงจูงใจ (Incentive) ให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกรมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  ผู้ประกอบการค้าข้าว จ านวน 28 ราย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU)  และรับ 
ซื้อข้าวจากเกษตรกร ดังนี้  

                             จ านวน 
ประเภทข้าว 

เกษตรกร 
(กลุ่ม) 

ปริมาณข้าวเปลือก 
(ตัน) 

ข้าวอินทรย์ 60 1,716.32 
ข้าว GAP 14 4,975.15 

รวม 74 6,691.47 
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ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการค้าข้าว จ านวน 9 ราย ได้รับการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป 
ปริมาณ 2,000 ตัน โดยส่งออกข้าวปริมาณ 1,962.36 ตัน (ร้อยละ 98) คงเหลือ 37.64 ตัน ซึ่งปริมาณคงเหลือ
จะน าไปรวมเป็นโควตากองกลางส าหรับการจัดสรรต่อไป  

 
2. การพิจารณาการขยายปริมาณการจัดสรรโควตา  

กษ. ได้แบ่งชนิดของข้าวในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ออกเป็น 3 ชนิด  ซึ่งจะ 
มีปริมาณมากข้ึนเป็นล าดับ ดังนี้  

หน่วย : ตันข้าวเปลือก 
ชนิดข้าว ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม 

1. ข้าวที่ผ่านการเตรียม
ความพร้อม (T1) 

56,000 85,000 80,000 - - 221,000 

2. ข้าวที่ผ่านระยะ
ปรับเปลี่ยนแล้ว (T2) 

4,000 65,000 95,000 90,000 - 254,000 

3. ข้าวที่ได้การรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ (T3) 

- 4,000 73,000 175,000 270,000 522,000 

รวม 60,000 154,000 248,000 265,000 270,000 997,000 
จากตารางจะเห็นว่าข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2561 – 2564 จะมีปริมาณรวมสูงถึง  997,000 ตัน 

ข้าวเปลือก ดังนั้น เพ่ือให้ปริมาณข้าวอินทรีย์มีตลาดรองรับปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น กษ. จึงได้ขอขยายปริมาณ
การจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ 
ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP  ครบวงจร  จากเดิมร้อยละ 10 (2,000 ตัน) ของ
ปริมาณโควตาทั้งหมด  เป็นร้อยละ 25 (5,000 ตัน) ของปริมาณโควตาทั้งหมด  ภายในปี 2564 เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในโควตาร้อยละ  10 แรก  
สามารถส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป ส่วนผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่
อยู่ในโควตาที่เกินร้อยละ 10 จะต้องใช้โควตาเพ่ือการส่งออกข้าวอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน Organic 
Thailand หรือได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของประเทศปลายทางเท่านั้น  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติรับทราบผลการด าเนินงาน
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และเป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ปี 2560/61 และเห็นชอบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ พณ. 
ร่วมกับ กษ. พิจารณาสัดส่วนโควตาที่เหมาะสมตามการประเมินผลผลิตข้าวในโครงการของ กษ. และสถิติการ
ส่งออกข้าวที่ พณ. ประมวลได้เป็นรายปีต่อไป 
 

………………………………… 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     1 

  วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง  รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล 

สัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ….  

  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจ 

หนาท่ีของผูทําการแทนผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหาร 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 

  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงิน 
ไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวม 3 ฉบับ (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เ ง่ือนไขในการคํานวณกําไรสุทธิ เ พ่ือเสียภาษี เ งินไดป โตร เลียม ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงิน ไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560)  

  5.   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  6.   เรื่อง   รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง 
    ผูบริโภค  พ.ศ. 2522 และรางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม 
    กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบางฉบับท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  7.  เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ี 
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน  
พ.ศ. ….  รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคา  

    สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขต 

พ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา  
    อําเภอทายเหมือง  อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกัวทุง  และ 

อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  9.   เรื่อง   แกไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ 
    ตามกฎหมายวาดวยการประมง 
  10.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1)  

ประเภท นักทองเท่ียวชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว พ.ศ. ….  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
  11.  เรื่อง  การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

ราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  12.  เรื่อง   การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชนสําหรับการตรวจลงตรา 
    ประเภทคนอยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)   
  13.  เรื่อง  การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรปสําหรับให 
    ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP  
    ครบวงจร 
 

ตางประเทศ 
  14.  เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแกไขความ 
    ตกลงใหการสนับสนุนทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองในอาเซียน  
  15.   เรื่อง   ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพ สมัยท่ี 14 และการประชุมท่ีเก่ียวของ และรางปฏิญญาชารม เอล เชค  
    (Sharm El-Sheikh Declaration) 
  16.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหวางราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล 
  17.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบตอการเสนอใหไทยเปนท่ีตั้งศูนยบริการดานธุรการระดับ 

ภูมิภาคของสหประชาชาติ (Global Shared Service Center) 
  18.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบและลงนามรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล 
    แหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน 
 

แตงตั้ง 
  19.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
  21  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติมเก่ียวกับคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดย 
    มติคณะรัฐมนตรี  
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 
….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  เปนการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพ่ือใหการดําเนินการมาตรา 77 และมาตรา 258 ค. ดานกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เกิดความชัดเจน อันจะนําไปสูการมีกฎหมายท่ีมีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน มีการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และประชาชนสามารถเขาถึงตัวบท
กฎหมาย ตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง รวมท้ัง
เพ่ือใหครอบคลุมการดําเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีมิไดอยูในฝายบริหารดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย  
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ  
  3. ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. หมวดท่ี 1 สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย  
    ใหจัดตั้งสภาดิจิทัลฯ โดยใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีอํานาจหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ โดยใหสภาดิจิทัลฯ มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และ
มีสํานักงานสาขาในจังหวัดอ่ืนไดและอาจมีรายไดจากคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาบํารุงท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก 
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คาตอบแทนและคาบริการท่ีไดรับจากการใหบริการแกสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เงินหรือทรัพยสินบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีไดจากการดําเนินงานของสภาดิจิทัลฯ เงินรายไดอ่ืน ๆ และดอกผลและผลประโยชนอ่ืนจากเงิน
หรือทรัพยสินของสภาดิจิทัลฯ  
  2. หมวดท่ี 2 สมาชิก  
   กําหนดใหสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก  
   2.1 สมาชิกสามัญซ่ึงประกอบดวยบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนสามัญ
หรือหางหุนสวนจํากัดซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงประกอบธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทัลตามขอบังคับและสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
   2.2 สมาชิกวิสามัญซ่ึงประกอบดวยบุคคลธรรมดา ผูประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัล ผูประกอบการท่ีใชผลิตภัณฑหรือรับบริการดิจิทัล บุคคลท่ีมีความสนใจเก่ียวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัลและสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรดิจิทัล  
   2.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
หรือผูซ่ึงทําประโยชนใหแกสภาดิจิทัลฯ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการเชิญมาเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์  
  3. หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ  
   กําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและดําเนินกิจการของสภา
ดิจิทัลฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาดิจิทัลฯ รวมท้ังทําหนาท่ีเปนผูแทนภาคเอกชน ประสานดานนโยบาย
และการดําเนินการกับรัฐบาลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนศึกษาแนวทางแกไข
ปญหาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ และให
คําปรึกษาและใหคําแนะนําการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ในการนี้คณะกรรมการบริหารเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูอํานวยการ และมีอํานาจหนาท่ีออกขอบังคับท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของสภาดิจิทัลฯ  
  4. หมวดท่ี 4 พนักงาน  
   กําหนดใหสํานักงานสภาดิจิทัลฯ มีผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานักงานโดยตําแหนง ทํา
หนาท่ีบริหารกํากับดูแลการดําเนินงานประจําของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารและตาม
ขอบังคับ  
  5. หมวดท่ี 5 การดําเนินกิจการของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย  
   ใหคณะกรรมการบริหารของสภาดิจิ ทัลฯ จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงาน
คณะกรรมการบริหารในปท่ีลวงมา และคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญพรอมดวยงบดุล 
บัญชีรายได และรายจายประจําป ซ่ึงมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองและใหสงสําเนาเอกสารดังกลาวไปยัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรับทราบตอไป  
  6. หมวดท่ี 6 การกํากับดูแลของรัฐ  
   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกํากับดูแลการทํางานของสภา
ดิจิทัลฯ ไดตามขอบเขตท่ีพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ กําหนดและเม่ือปรากฏวาสภาดิจิทัลฯ ไมปฏิบัติตามคําสั่ง 
หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการผิดวัตถุประสงคของสภาดิจิทัลฯ หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนภัยตอระบบ
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เศรษฐกิจ ความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือท้ังคณะพนจากตําแหนงในกรณีเชนนี้ กรรมการท่ีพน
จากตําแหนงไมมีสิทธิเปนกรรมการอีก เวนแตจะพนกําหนดหาปนับแตวันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่ง  
  7. หมวดท่ี 7 บทกําหนดโทษ  
   ผูฝาฝนบทบัญญัติของสภาดิจิทัลฯ ตองระวางโทษปรับ  
  8. บทเฉพาะกาล  
   ใหแปรสภาพสมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทยเปน
สภาดิจิทัลฯ โดยใหคณะกรรมการสมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทยซ่ึงจัดตั้ง
ข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย ซ่ึงมี
ความรูความเชี่ยวชาญดานนิเทศศาสตรการสื่อสารดานสังคม ดานกฎหมายดิจิทัล ดานธุรกิจการดูแล ดานสุขภาพ 
(Healthcare) ดานเศรษฐศาสตร และดานสงเสริมสิทธิประชาชนอยางท่ัวถึง (Inclusiveness) ดานละหนึ่งคน
ตามท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งประกอบเปนคณะกรรมการคณะแรกของสภาดิจิทัลฯ มีอํานาจดําเนินการเพียงเทาท่ีจําเปน
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินการเรียกประชุมสมาชิกสามัญ เพ่ือเลือกตั้งกรรรมการ
ใหมภายใน 365 วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามีความจําเปนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน 60 วัน แตท้ังนี้รวมกันไมเกิน 120 วัน  
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของผูทําการแทน  
ผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของผูทําการแทน ผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
…. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต
เก่ียวกับขอบเขตของรางพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีอาจไมไดแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ และ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดอยางครอบคลุมในคราวเดียวกันของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดใหผูทําการแทน ผูรักษาการ
แทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ซ่ึงรวมถึงอํานาจหนาท่ีในฐานะกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น โดยแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจจํานวน 8 ฉบับ ดังนี้  
  (1) มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558  
   (2) มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550  
  (3) มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  
  (4) มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501  
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  (5) มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  
  (6) มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543  
  (7) มาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540  
  (8) มาตรา 24 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535  
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม  
พ.ศ. 2514 รวม 3 ฉบับ (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
เงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 (การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเ งินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560) รวม 3 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการออกกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกลาว ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับได ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 26 (9/2) และมาตรา 65 เอกวี
สติ (7/2) แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 เปนการกําหนดเก่ียวกับการคํานวณรายจายเก่ียวกับกิจการปโตรเลียมท่ีจัดสรร
จากสํานักงานใหญและรายจายเก่ียวกับกิจการปโตรเลียมท่ีเรียกเก็บโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือ
เดียวกัน ดังนี้  
    1.1 กําหนดใหรายจายท่ีสาขาในประเทศไทยไดจายไปใหสํานักงานใหญในตางประเทศ
เพ่ือเปนคาตอบแทนการใหความชวยเหลือหรือการใหบริการแกกิจการปโตรเลียมในประเทศไทยท่ีจะนํามาถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธินั้น จะตองเปนกรณีท่ีมีหลักฐานชัดแจงวารายจายดังกลาวเปนรายจายท่ีมีลักษณะ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ เชน รายจายเก่ียวกับการใหความชวยเหลือหรือใหบริการของสํานักงานใหญนั้น
เก่ียวกับกิจการของสาขาในประเทศไทย รายจายเก่ียวกับการคนควาและพัฒนาท่ีสาขาในประเทศไทยไดรับบริการ
หรือไดนําผลการคนควาและพัฒนามาใชประโยชน 
   1.2 กําหนดใหรายจายท่ีไดจายไปใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันท่ี
จะนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธินั้น จะตองเปนกรณีท่ีมีหลักฐานชัดแจงวารายจายดังกลาวเปน
รายจายท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ เชน เปนรายจายท่ีสามารถพิสูจนไดวาเปนรายจายตามปกติ
และจําเปนในจํานวนไมเกินสมควร  
  2. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 เปน
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การกําหนดเก่ียวกับกรณีท่ีมีการโอนกิจการปโตรเลียม โดยกําหนดใหบริษัทผูรับโอนถือเอาผลขาดทุนประจําป
คงเหลือของบริษัทผูโอนเพ่ือประโยชนในการหักลดหยอนตามมาตรา 28 (1) แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 นับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการโอนเปนตนไปได เสมือนหนึ่งวามิไดมีการโอนกิจการ
ปโตรเลียม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  
  3. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 65 ฉัพพีสติ แหงพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 
เปนการกําหนดเก่ียวกับกรณีท่ีบริษัทเปนผูไดรับสัมปทานหรือผูไดรับสัญญาแบงปนผลผลิต สําหรับแปลงสํารวจ
หลายแปลง โดยแปลงสํารวจบางแปลงอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 กอนการ
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2541 หรือบางแปลงอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม  
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2541 โดยใหบริษัทดังกลาวคํานวณรายได รายจาย และกําไรสุทธิ สําหรับแปลงสํารวจท่ีอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัตินั้น ๆ และแปลงสํารวจท่ีอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศง 2560 เสมือนหนึ่งเปนบริษัทแยก
ตางหากจากกัน ถารายไดและรายจายรายการใดไมสามารถแยกกันไดอยางชัดแจง ใหเฉลี่ยรายไดและรายจายตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  
 
5.  เรื่อง รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดใหคูพิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถตั้งคนตางดาวเปนอนุญาโตตุลาการ หรือ
ผูรับมอบอํานาจเพ่ือทําหนาท่ีแทนในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได 
  2. กําหนดใหคนตางดาวตามขอ 1 ท่ีทําหนาท่ีในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการโดยสวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน และมีภารกิจท่ีเก่ียวเนื่องในดานการระงับขอพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวได 
  3. กําหนดใหคนตางดาวท่ีไดรับหนังสือรับรองตามขอ 2 มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเขามาและอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหนังสือรับรองและมีสิทธิทํางานในราชอาณาจักรได
ตามหนาท่ีของตน 
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6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค               
พ.ศ. 2522 และรางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบางฉบับ
ท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และรางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภคบางฉบับท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหปรับรูปแบบการ
แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงบางสวน เปนการปรับปรุงกฎกระทรวงท้ังฉบับตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลวดําเนินการตอไปได 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
  1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. 2522 
   1.1 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจสามารถระบุวันเริ่มตนและสิ้นสุดของการจัดใหมีการเสี่ยง
โชค การประกวดชิงรางวัล และการใหของแถมหรือใหสิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลา หรือตองทําใหผูบริโภคเขาใจ
กําหนดระยะเวลาได 
   1.2 กําหนดในสวนของขอยกเวนการระบุวันเริ่มตนและสิ้นสุดในการโฆษณาทาง
ภาพยนตรและวีดิทัศน โดยขอความโฆษณาท่ีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนจะใหปรากฏในสวนท่ีเปนภาพหรือในสวนท่ี
เปนเสียงอยางหนึ่งอยางใดก็ได แตขอความโฆษณาท่ีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะตองใหปรากฏท้ังในสวนท่ีเปน
ภาพและสวนท่ีเปนเสียง 
   1.3 กําหนดในสวนของขอยกเวนการโฆษณาทางกิจการโทรคมนาคม ปายโฆษณา 
ภาพยนตร และวีดิทัศน ดังนี้ 
    1.3.1 ผูประกอบธุรกิจจะไมระบุมูลคาของของแถมพกหรือรางวัลแตละสิ่ง หรือ
มูลคารวมในแตละประเภทก็ได แตผูประกอบธุรกิจจะตองระบุมูลคารวมของของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว
แทน และ 
    1.3.2 ผูประกอบธุรกิจไมตองระบุเขตหรือถ่ินท่ีมีการจัดใหมีการเสี่ยงโชคหรือ
การประกวดชิงรางวัลหรือการใหของแถมหรือใหสิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลา ท้ังนี้ ขอความโฆษณาทางสื่อท่ี
ไดรับการยกเวนตองมีขอความตัวอักษรหรือขอความภาพ หรือเสียงท่ีระบุใหชัดเจนวาใหผูบริโภคสามารถศึกษา
ขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสื่ออ่ืนใดท่ีสามารถเขาถึงไดโดยงายหรือหมายเลขโทรศัพท 
   1.4 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองระบุวัน เดือน ป ท่ีจะประกาศรายชื่อผูไดรับของแถม
พกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชงิรางวัล ขอมูลรายละเอียดตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด ซ่ึงตอง
แสดงใหผูบริโภคไดเห็น อาน ฟง ไดอยางครบถวนชัดเจน และไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญ โดยตองมี
ขอความ ตัวอักษร ภาพ หรือเสียงท่ีระบุใหชัดเจนวา ผูบริโภคสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีใด 
   1.5 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจการโฆษณาทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพตองระบุขอความ
เก่ียวกับการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยการโฆษณาขายหองชุดท่ียังไมไดจดทะเบียน
เปนอาคารชุดตองระบุวายังไมไดรับหรือไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดลอมแหงชาติ สวนหองชุดท่ีจดทะเบียนเปนอาคารชุดแลวตองระบุเลขท่ีหนังสือ และวัน เดือน ป ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ เปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   1.6 แกไขถอยคํา จากเดิม “วิทยุกระจายเสียง” เปน “กิจการกระจายเสียง” “วิทยุ
โทรทัศน” เปน “กิจการโทรทัศน” และใหรวมถึงสื่อภาพยนตรและวีดิทัศน เพ่ือใหการโฆษณาขายหองชุดใน
อาคารชุดครอบคลุมสื่อท่ีเก่ียวของมากยิ่งข้ึน 
   1.7 กําหนดใหการโฆษณาทางปายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
กรณีการขายหองชุดในอาคารชุดท่ียังไมไดจดทะเบียนเปนอาคารชุด ใหตัดขอความเก่ียวกับ “จํานวนเนื้อท่ีของ
ท่ีดินของโครงการ และแผนผังแสดงเขตท่ีดิน” ออก สวนการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดท่ีจดทะเบียนเปน
อาคารชุดแลว ใหตัดขอความเก่ียวกับ “แผนผังแสดงเขตท่ีดิน” ออก 
   1.8 กําหนดใหการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือ
สื่อโฆษณาอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ใหครอบคลุมถึงการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดท่ียังไมไดจดทะเบียน 
และการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดท่ีจดทะเบียนเปนอาคารชุดแลว และการโฆษณาขายท่ีดินโดยการแบงขาย
เปนแปลงยอยไมวาจะเปนการขายเฉพาะท่ีดินหรือขายท่ีดินพรอมอาคาร 
  2. รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบาง
ฉบับท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. .... เปนการยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยการโฆษณาเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสม
ของแอลกอฮอลและเครื่องดื่มท่ีผสมกาเฟอีน ในโรงภาพยนตรและทางปายโฆษณา พ.ศ. 2547 เพ่ือใหมีกฎหมาย
เทาท่ีจําเปนและไมเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ 
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. …. และรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคา 
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. …. และรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลว
ดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงและรางประกาศ  
  1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2542) และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีทํากับสถาบันการเงินในสวนท่ีเปน
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัล และธุรกรรมท่ีเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนท่ี
สาธารณประโยชน รวมท้ังธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย เปนธุรกรรมท่ีไมอยูในขายท่ีไดรับยกเวนไมตองรายงาน  
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   2. รางกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอง
จัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. …. เปนการแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตน พ.ศ. 2559 ดังนี้ (1) กําหนดนิยามคําวา “ลูกคา” “บุคคลท่ีมีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย” “ความสัมพันธทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเปนครั้งคราว” (2) กําหนดวงเงินท่ีตองจัดใหลูกคา
แสดงตน และ (3) กําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองมีมาตรการและควบคุมดูแล
เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติอันเปนอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ  
  3. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและ 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เปนการแกไขปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของ
ลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 โดยกําหนดประเภทขอมูล
และหลักฐานท่ีลูกคาตองแสดงตนกับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ เพ่ือกําหนดมาตรการใหสามารถพิสูจน
ทราบตัวตนของลูกคา และกําหนดประเภทขอมูลแสดงตนอิเล็กทรอนิกสท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ
ไดรับ 
จากลูกคา  
 
8. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองส่ิงแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง  อําเภอทับปุด อําเภอเมือง
พังงา อําเภอตะกั่วทุง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปา อําเภอทายเหมือง 
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ
บัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย    
  สาระสําคัญของรางประกาศฯ 

1. ปรับปรุงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ือใหมีความชัดเจนในการบังคับใช ดังนี้                  
(1) ปรับใชขอบเขตปาสงวนแหงชาติในเขตอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตามประกาศของกรมปาไม ในการอางอิง
ขอบเขตบริเวณท่ี 2 เพ่ือใหถูกตอง (2) ยกเวนเกาะขนาดใหญออกจากบริเวณท่ี 5 (สีชมพู)  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดในแผนท่ีทายประกาศฯ  

2. ปรับปรุงมาตรการท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน  หรือไมเอ้ือตอการดําเนิน 
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน หรือนโยบายภาครัฐตาง ๆ ดังนี้ (1) ยกเวนให
สามารถใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน เพ่ือการทําประมงพ้ืนบานและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมท้ังการดําเนิน
โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาวิจัย (2) ยกเวนใหสรางสุสาน
แหงใหมในพ้ืนท่ีเกาะยาว ในระยะหางจากแนวชายฝงทะเล ไมนอยกวา 400 เมตร ได  
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3. เพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมระดับ 
จังหวัด เพ่ือใหความเห็นและอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรม แลวแตกรณี 
 
9.  เรื่อง  แกไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวย 
การประมง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม
กฎหมายวาดวยการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิให
คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มายื่นคําขอรับหนังสือคน
ประจําเรือ เพ่ืออยูในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี .. 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลว
ดําเนินการตอไปได 
  2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) เปนหนวยงานหลักและใหกระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 
22 จังหวัด และศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ใหการสนับสนุนการเปดศูนยเพ่ือจด
ทะเบียนและออกหนังสือคนประจําเรือ สําหรับแรงงานตางดาวเพ่ือทํางานในเรือประมง 
  3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว 
(Non - Immigrant) รหัส L- A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตาง
ดาวท่ีถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนตางดาวท่ีไดรับ
หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง 
  สาระสําคัญของรางประกาศ 

 1. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวย
การประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคน
ประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
   1.1 แกไขบทนิยาม “คนตางดาว” โดยเพ่ิมคนตางดาวสัญชาติเวียดนามจากเดิมท่ีมี
เฉพาะสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา 
   1.2 แกไขบทนิยาม “ศูนย” ใหหมายความถึง ท่ีทําการสํานักงานประมงจังหวัด 22 
จังหวัดชายทะเล หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีอธิดีประกาศกําหนด จากเดิมท่ีใหหมายถึงศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกตาม
กฎหมายวาดวยการประมง กรมประมง และท่ีทําการสํานักงานประมงอําเภอดวย 
   1.3 ใหอธิบดีกรมประมงมีอํานาจออกประกาศกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีใหคนตาง
ดาวมาลงทะเบียนเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติ และยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตอกรมประมงได เพ่ือแกไข
ปญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 
  2. รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวสัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพ่ืออยูใน
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ราชอาณาจักรและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี .. พ.ศ. .... เปนการ
กําหนดใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาท่ีมีอายุตั้งแต 18 ป ข้ึนไป ท่ีถือหนังสือเดินทาง 
(Passport) เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลท่ียังไมหมดอายุ และเขามาอยูใน
ราชอาณาจักรกอนหรือในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศนี้ และประสงคจะอยูในราชอาณาจักรเพ่ือทํางาน
กับนายจางในกิจการประมงทะเล ใหมาข้ึนทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจําเรือ ระหวางวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันท่ี 13 มกราคม 2562 และสามารถอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวจนกวาหนังสือคนประจําเรือ
หมดอายุ มีกําหนด 1 ป  
 
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักทองเท่ียวชนิด
ใชไดครั้งเดียว เปนการช่ัวคราว พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาม
มาตรา 12 (1) ประเภทนักทองเท่ียวชนิดใชไดครั้งเดียว เปนการชั่วคราว พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(สตช.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สตช. เสนอวา  
   1. ในหวงระยะเวลาท่ีผานมา สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดตรวจสอบขอมูลสถิติผูโดยสารท่ีมา
ขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) พบวา ตั้งแตเดือนมกราคม 
2559 จนถึงปจจุบัน จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยและขอรับการตรวจลงตรา             
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  
   2. จากขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวท่ีลดลง ทําใหสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจการทองเท่ียวซ่ึง
ถือเปนรายไดหลักของประเทศ  
  3. ปจจุบันคนตางดาวท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพ่ือการทองเท่ียวเปน
เวลาไมเกินสิบหาวันซ่ึงขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) 
ตองชําระคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท  
   4. การเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนตางดาวซ่ึงประสงคจะเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพ่ือการทองเท่ียวเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา             
ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) ชนิดใชไดครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท แมวา
จะเปนรายได แตเม่ือเทียบกับจํานวนนักทองเท่ียวซ่ึงมีแนวโนมลดลง ก็จะสงผลใหรายไดท่ีจัดเก็บ ลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากมีจํานวนนักทองเท่ียวมากข้ึนก็จะสงผลใหเกิดการใชจายทางการทองเท่ียวจาก
นักทองเท่ียวท่ีเขามาเพ่ิมข้ึน โดยจากการคาดการณหากมีการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกลาว 
จะมีนักทองเท่ียวเขามาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 ซ่ึงจะทําใหมีรายไดทางการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนมากกวารายไดท่ี
สูญเสียจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา  
   ดังนั้น เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมการทองเท่ียว มีการดึงดูดใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติ               
เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย อันสงผลใหประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน จึงเห็นควร
ดําเนินการนํามาตรการในการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนตางดาว ซ่ึงประสงคจะเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพ่ือการทองเท่ียวเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจ
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ลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) โดยจากใหมีการเก็บอัตราคาธรรมเนียม 
ประเภทนักทองเท่ียว ชนิดใชไดครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 30 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนใหยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเปนการ
ชั่วคราว และในการยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ ควรมีการกําหนดระยะเวลาการใช
บังคับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับชวงเขาฤดูกาลทองเท่ียวเทศกาลปใหมไทย โดยกําหนดเปนเวลา 60 วัน  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
   เปนการใหยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักทองเท่ียว ชนิดใชไดครั้งเดียว ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 สําหรับคนตางดาวผูมีสัญชาติ
ของประเทศท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามขอ 6 วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการตรวจ การยกเวน และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ในกรณียื่นขอรับการตรวจลง
ตรา  ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง ตามท่ีกําหนดในขอ 1 (1) (ข) แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 30 (พ.ศ. 2559) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
11. เรื่อง การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการประเมิน เกณฑการประเมินและรอบระยะเวลาในการ
ประเมินสวนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงแรงงาน สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  เดิมคณะรัฐมนตรีได มีมติ (5 เมษายน 2559) เห็นชอบการประเมินมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (จัดทําข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 เรื่อง 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ซ่ึงสวน
ราชการไดดําเนินการตามแบบการประเมินดังกลาวมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางไรก็ดี  การประเมิน
สวนราชการตามแบบการประเมินดังกลาวมีปญหาและขอจํากัด เชน (1) ขอมูลในหลายตัวชี้วัดไมสามารถออก
ผลไดทันภายในการประเมินรอบท่ี 1 (ภายในวันท่ี 31 มีนาคม) และเกณฑการประเมินรูปแบบเดิม ทําใหสวน
ราชการท่ีมีผลการดําเนินงานในองคประกอบใดเพียงองคประกอบหนึ่งต่ํากวาเปาหมาย ถูกจัดอยูในระดับท่ีตอง
ปรับปรุง แมวาสวนราชการนั้นจะมีผลการประเมินในองคประกอบท่ีเปนภารกิจหลักอยูในระดับสูงกวาเปาหมายก็
ตาม ดังนั้น ในครั้งนี้  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอกรอบการประเมิน  เกณฑการประเมิน และรอบระยะเวลาใน
การประเมินสวนราชการและจังหวัด  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดปรับปรุงจากประเมินรูปแบบเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว  เพ่ือแกไขปญหา
และขอจํากัดจากการดําเนินการในชวงท่ีผานมา โดยไดปรับปรุงใน 3 สวนหลัก ไดแก 

1. กรอบการประเมิน   
   องคประกอบในการประเมินยังคงมี 5 องคประกอบเชนเดียวกับท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบไว  ซ่ึงประกอบดวย (1) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (Functional base)             
(2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตรหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Adenda base)  
(3) การดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/จังหวัด กลุมจังหวัด (Area Base)  (4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และ (5) ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการตามยุทธศาสตร
ชาติ  (Potential base) แตไดมีการปรับปรุงประเด็นการประเมินในองคประกอบท่ี 1 โดยไดเพ่ิมเติมประเด็น
การประเมินดานการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน เพ่ือใหสะทอนขอเท็จจริงท่ีวา  ในปจจุบัน
สวนราชการหลายแหงมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักโดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน  

2. เกณฑการประเมิน  
สืบเนื่องจากเกณฑการประเมินรูปแบบเดิม ทําใหสวนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานใน 

องคประกอบใดเพียงองคประกอบหนึ่งต่ํากวาเปาหมาย ถูกจัดอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง แมวาสวนราชการนั้นจะมี
ผลการประเมินในองคประกอบท่ีเปนภารกิจหลักอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ก็ตาม ดังนั้น  จึงไดมีการปรับปรุง
เกณฑการประเมิน เปนการคํานวณคะแนนเฉล่ียเปนรอยละของทุกองคประกอบ  และยังคงแบงเปน 3 ระดับ
เชนเดียวกับรูปแบบเดิม  โดยสวนราชการท่ีจะถูกจัดอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงจะตองมีคะแนนผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมต่ํากวารอยละ 60 ซ่ึงจะสะทอนผลการดําเนินงานของสวนราชการไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

3. รอบระยะเวลาในการประเมิน  
การประเมินสวนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมไดกําหนดใหสวนราชการตองประเมิน            

ปละ 2  รอบ (รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน)              
แตขอมูลในหลายตัวชี้วัดไมสามารถออกผลไดทันภายในการประเมินรอบท่ี 1 (ภายในวันท่ี 31 มีนาคม) ดังนั้น 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดปรับปรุงรอบระยะเวลาในการประเมิน โดยกําหนดใหสวนราชการและจังหวัดตองประเมิน              
ปละ 1 รอบ (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  
 
12. เรื่อง  การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชนสําหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู
ช่ัวคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชนภายใตการตรวจลงตราประเภทคน 
อยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)   

2. มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) กระทรวง 
แรงงาน (รง.) และ สกท. แกไขประกาศ คําสั่ง และคําชี้แจงท่ีเก่ียวกับ Smart Visa  เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผูมี
สิทธิขอ Smart Visa  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ตามขอ 1.)  

3. มอบหมายให สกท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีรับรองและดําเนินการในเรื่องท่ี 
เก่ียวของ Smart Visa เพ่ิมเติม ดังนี้  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     15 

3.1 สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศ เชน สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
(Thailand Arbitration Center : THAC) มีหนาท่ีรับรองการปฏิบัติภารกิจในการบริการดานการระงับขอพิพาท
ทางเลือกในราชอาณาจักรของผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ  

3.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
(สวทช.) และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (DEPA) มีหนาท่ีรับรองบริษัทเงินรวมลงทุน (Venture Capital 
Company)  ซ่ึงไดรับการรวมลงทุนจากภาครัฐหรือมีการลงทุนในกิจการท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการใหบริการในอุตสาหกรรมเปาหมาย  

3.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) มี 
หนาท่ีรับรองแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มตน ซ่ึงใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย  

3.4 หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ เชน สกท. และสนช. มีหนาท่ีรับรองกิจกรรมหรือ 
โครงการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนในลักษณะ Startup Camp* [Startup Camp คือ กิจกรรม หลักสูตร หรือ
โครงการท่ีเปนลักษะสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)]  

4. มอบหมายให ตม. อํานวยความสะดวกใหผูถือ Smart Visa สามารถใชชองทางพิเศษ               
(Fast Track) ในการเขาออกราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานระหวางประเทศท่ีมีบริการชองทางพิเศษ 

5. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมการขนสงทางบก กรมศุลกากร กรมสรรพากร   
สํานักงานประกันสังคม พิจารณายกเวนการแสดงใบอนุญาตทํางานประกอบการทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การทํา
ใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล การขอยกเวนภาษีอากรในการนําเขาของใชสวนตัวและของใชในบานเรือน  การข้ึน
ทะเบียนเปนผูประกันตน การขอเลขประจําตัวผูเสียภาษี สําหรับคนตางชาติซ่ึงไดรับ Smart Visa ดังนี้  

5.1 ผูเชี่ยวชาญทักษะสูง คูสมรส และบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย 
5.2 นักลงทุน และคูสมรส 
5.3 ผูบริหารระดับสูง และคูสมรส 
5.4 ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน และคูสมรส  

  โดยใหเพ่ิมเติมอุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 3 สาขา คือ (1) การบริการดานการระงับขอพิพาท
ทางเลือก  (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และพลังงานทดแทน และใหยกเลิกหลักเกณฑซ่ึงกําหนดใหคนตางชาติ (ผูไดรับสิทธิหลัก) ตองไมทํางานตองหาม
ตามการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทําในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานอาชีพและ
วิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  ท้ังนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. Smart Visa  คือ วีซาประเภทพิเศษท่ีกําหนดใหแกชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานใน 10 
อุตสาหกรรมเปาหมาย (10 S – curve) เพ่ือดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนท่ีจะมีสวนชวยเรงการพัฒนา



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     16 

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและนโยยายประเทศไทย 4.0 รวมท้ัง
สงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูแกบุคลากรชาวไทยท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนตอไป โดย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเปดใหบริการ Smart Visa ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนมา 
  ท้ังนี้  ผูท่ีไดรับการตรวจลงตราประเภทนี้จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน ไดรับการยกเวนการ
ขอใบอนุญาตทํางาน รายงานตัวทุก 1 ป  (จากเดิมทุก 90 วัน) สามารถเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรอีกได
ไมจํากัดจํานวนครั้ง (Re-entry permit) คูสมรสและบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายจะไดรับสิทธิในการพํานัก/การทํางาน
ไดโดยมีระยะเวลาเทากับผูท่ีไดรับสิทธิหลัก  
  2. ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 – 30 กันยายน 2561 มีผลการดําเนินการเกี่ยวกับ Smart 
Visa สรุปไดดังนี้  
   2.1 มีผูติดตอขอขอมูล Smart Visa ดวยชองทางตาง ๆ รวม 1,078 ครั้ง เชน ทาง
โทรศัพท จํานวน 461 ครั้ง ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จํานวน 400 ครั้ง  
   2.2 มีผูย่ืนขอรับรองคุณสมบัติ Smart Visa รวม 37 ราย เชน สาขาดิจิทัล จํานวน 14 
ราย สาขาระบบอัตโนมัติและหุนยนต จํานวน 8 ราย  
   2.3 มีผูผานการรับรองคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิไดรับ Smart Visa  แลว รวม 28 ราย 
เชน สาขาดิจิทัล จํานวน 11 ราย สาขาระบบอัตโนมัติและหุนยนต จํานวน 8 ราย  
  3. เพ่ือเปนการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ Smart Visa  ใหสามารถตอบสนอง
นโยบายและเปาประสงคของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ไดรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน  และไดนํามาประชุมหารือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  จึงเห็นควรใหมีการแกไขปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และสิทธิประโยชน ภายใตการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)  โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้  
   3.1 เพ่ิมเติมอุตสาหกรรมเปาหมาย 3 สาขา นอกเหนือจาก  10 อุตสาหกรรม S – 
Curve ไดแก (1) การบริการดานการระงับขอพิพาททางเลือก (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน  
   3.2 เพ่ิมสิทธิและประโยชน สําหรับผูถือ Smart Visa  ใหสามารถใชชองทางพิเศษ 
(Fast Track)  ในการเขาออกราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานระหวางประเทศทุกแหงท่ีมีบริการชองทางพิเศษ
ได  
 
   3.3 ปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และเง่ือนไขสําหรับ Smart Visa เชน (1) 
คุณสมบัติของ SMART “T” สําหรับผูเชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) จากเดิมท่ีกําหนดเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทน
อ่ืน) ไมนอยกวา 200,000 บาท/เดือน เปน เงินได [ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ยไมนอยกวา 
100,000 บาท/เดือน ในกรณีท่ัวไป เพ่ือสะทอนอัตราเงินไดจริงของพนักงานระดับผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย และ
ใหสามารถแขงขันในการดึงดูดผูเชี่ยวชาญทักษะสูงจากตางประเทศได และ (2) ยกเลิกหลักเกณฑซ่ึงกําหนดใหคน
ตางชาติ (ผูไดรับสิทธิหลัก) ตองไมทํางานตองหาม ตามการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาว
ทําในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม เนื่องจากผูเชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผูบริหารระดับสูง และผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตนท่ีไดรับการ
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ตรวจลงตามประเภทคนอยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa) จะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนการเปดชองใหคนตางชาติขางตนสามารถ
ทํางานทุกประเภทในราชอาณาจักรไดโดยไมตองมีการอนุญาตทํางานตั้งแตตนอยูแลว  (คูสมรสยังคงไดรับสิทธิ
ทํางานได ท้ังนี้ ตองไมเปนการทํางานตองหามตามกฎหมายสําหรับผูเชี่ยวชาญทักษะสูง  ใหรวมถึงบุตรท่ีชอบดวย
กฎหมายดวย แตจะตองมีอายุตั้งแต 18 ป บริบูรณข้ึนไป)  
  ท้ังนี้ การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ และเง่ือนไขสําหรับ Smart Visa มีรายละเอียด ดังนี้  

1. SMART “T” สําหรับผูเช่ียวชาญทักษะสูง (Talent)  
หลักเกณฑเดิม หลักเกณฑท่ีเสนอ เหตุผลท่ีทบทวน 

1. เงินเดือน/รายไดข้ันต่ํา  
เงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนอ่ืน) 
ไมนอยกวา 200,000 บาท/เดือน 

เงินได [ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ย           
ไมนอยกวา 100,000 บาท/เดือน 
ในกรณีท่ัวไป    

เพ่ือสะทอนอัตราเงินไดจริงของพนักงาน
ระดับผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย และให
สามารถแขงขันในการดึงดูดผูเชี่ยวชาญ
ทักษะสูงจากตางประเทศได เนื่องจาก
ประเทศคูแขง เชน สิงคโปร มีการกําหนด
อัตราเงินไดหลายระดับสําหรับวีซาและ
ใบอนุญาตทํางานแบบตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญ        
ต่ํากวา 200,000 บาท/เดือน  

เงินไดเฉลี่ยไมนอยกวา 50,000 
บาท/เดือน ในกรณีผูเช่ียวชาญท่ี
ทํางานในวิสาหกิจเริ่มตนและ
ผูเช่ียวชาญเกษียณอายุ  

เพ่ือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก           
ซ่ึงจําเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการผลิตหรือใหบริการ 
สามารถใชประโยชนจาก Smart Visa ได  

ไมกําหนดเงินไดข้ันต่ํา ในกรณี
ของผูเช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนของหนวยงานของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
ฝกอบรมเฉพาะทาง และบุคลากร
ดานการระงับขอพิพาททางเลือก  

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการ
ฝกอบรมเฉพาะทาง และสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในประเทศท่ีมีการใช
ผูเชี่ยวชาญตางชาติในประเทศไทย  

2. ระยะเวลาข้ันต่ําของสัญญาจาง 
สัญญาจางตองมีระยะเวลาอยาง
นอย 1 ป  

ไมกําหนดระยะเวลาข้ันต่ําของ
สัญญาจาง ในกรณีผูเช่ียวชาญซ่ึง
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของ
หนวยงานของรัฐ และบุคลากร
ดานการระงับขอพิพาททางเลือก  

ลักษณะการจางงานของผูเชี่ยวชาญเหลานี้
อาจมีระยะสั้นกวา 1 ป และการดําเนิน
ภารกิจของบุคลากรดานการระงับขอพิพาท
ทางเลือกไมสามารถกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดท่ีแนนอนไดลวงหนา  
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3. การรับรองความเช่ียวชาญและการทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมาย  
หนวยงานในเครือขายศูนยบุคลากร
ทักษะสงู (Strategic Talent 
Center: STC) เปนผูรับรอง  

ในกรณีของผูเช่ียวชาญซ่ึง
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของ
หนวยงานของรัฐ กําหนดให
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ เปนผู
รับรองความเช่ียวชาญและการ
ทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมาย  
ในกรณีบุคลากรดานการระงับขอ
พิพาททางเลือก กําหนดให
สถาบันอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศ เชน สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC) เปนผู
รับรองวาเปนบุคคลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและเขามาเพ่ือใหบริการ
ดานการระงับขอพิพาททางเลือกใน
ประเทศไทย  
 
 

เพ่ือเปนการลดภาระในการรับรองความ
เชี่ยวชาญของหนวยงานเครือขาย เนื่องจาก
หนวยงานของรัฐท่ีตองใชผูเชี่ยวชาญมีขอมูล
ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติความเชี่ยวชาญและ
เหตุผลความจําเปนในการรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญครบถวนอยูแลว  
สถาบันอนุญาโตตุลาการเปนหนวยงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบภารกิจดาน
การระงับขอพิพาททางเลือกโดยตรง จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะเปนหนวยงานรับรอง  

     
2. SMART “I” สําหรับนักลงทุน (Investor)  

หลักเกณฑเดิม หลักเกณฑท่ีเสนอ เหตุผลท่ีทบทวน 
การลงทุนข้ันต่ํา  
จะตองลงทุนโดยตรงในนาม
บุคคลไมนอยกวา 20 ลาน
บาท ในบริษัทท่ีใชเทคโนโลยี
เปนฐานในการผลิตหรือ
ใหบริการ  

จะตองลงทุนข้ันต่ําในกรณีใดกรณี
หนึ่งตอไปนี้  
1. ไมนอยกวา 20 ลานบาทในนาม
บุคคลในกิจการท่ีใชเทคโนโลยีเปน
ฐานในกระบวนการผลิตหรือการ
ใหบริการ หรือในกิจการเงินรวม
ลงทุนท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐ  
2. โดยตรงในนามบุคคลไมนอยกวา 
5 ลานบาทในวิสาหกิจเริ่มตนหรือ
โครงการบมเพาะ (Incubation) 
หรือโครงการเรงการเติบโต 

- เพ่ือใหครอบคลุมรูปแบบการลงทุนมากข้ึน  
- เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
สําหรับวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ และเสริมสราง
ความเขมแข็งของกิจการเงินรวมลงทุนใน
ประเทศ  
- สงผลใหเกิดการพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ (Startup 
ecosystem)  
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(Accelerator) ซ่ึงไดรับการรับรอง
โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

     
3. SMART “E” สําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive)  

หลักเกณฑเดิม หลักเกณฑท่ีเสนอ เหตุผลท่ีทบทวน 
เงินเดือน/รายไดข้ันต่ํา  
เงินเดือน (ไมรวม
คาตอบแทนอ่ืน) ไมนอยกวา 
200,000 บาท/เดือน  

เงินได [ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 40 (1) และ (2)] เฉล่ียไม
นอยกวา 200,000 บาท/เดือน  

เพ่ือใหครอบคลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ขนาดกลางถึงขนาดยอม ซ่ึงอาจไดรับเงินเดือนไม
สูงมากนัก แตไดรับคาตอบแทนในรูปแบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ   

    
4. SMART “S” สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

หลักเกณฑเดิม หลักเกณฑท่ีเสนอ เหตุผลท่ีทบทวน 
ระยะเวลาของวีซา  
ไดรับวีซาอายุ 1 ป สําหรับ
การอนุมัติครั้งแรก และ
สามารถขยายไดคราวละ               
2 ป หากไดจัดตั้งกิจการใน
ประเทศไทยภายใน 1 ป  

กําหนดอายุของวีซาเปน 3 ระยะ
ไดแก 6 เดือน 1 ป และ 2 ป โดยมี
หลักเกณฑตางกัน  

เพ่ือใหสามารถสนับสนุนทุกระยะของการพัฒนา
ของวิสาหกิจเริ่มตน รวมท้ังสงเสริมใหประเทศ
ไทยเปนพ้ืนท่ีรองรับกิจกรรมของผูประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มตนอยางครบวงจร เชน กิจกรรมใน
ลักษณะ Startup Camp 

ในกรณีท่ีคนตางชาติไดจัดตั้ง
วิสาหกิจเริ่มตนท่ีเขาหลักเกณฑ
แลว โดยไมไดเขารวมโครงการบม
เพาะ (Incubation) หรือโครงการ
เรงการเติบโต (Accelerator) หรือ
โครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน             
ก็ใหไดรับ Smart Visa ระยะเวลา 
2 ปไดนับตั้งแตคราวแรก  

เพ่ือลดภาระในการยื่นขยายระยะเวลาวีซาของ             
ผูถือ Smart “S” ซ่ึงไดจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มตนใน
ประเทศไทย และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ
แลว  

หลักฐานทางการเงิน 
ในกรณีท่ีตองแสดงหลักฐาน
ทางการเงิน กําหนดใหตองมี
เงินฝากในบัญชีเงินฝาก
ประจําท่ีมีระยะเวลาเหลือไม
นอยกวา 1 ป  

ใหแสดงหลักฐานการถือครอง
จํานวนเงินฝากข้ันต่ําท่ีกําหนด
มาแลวไมต่ํากวา 3 เดือน  

เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนในการพิจารณาหลักฐาน
ทางการเงินของผูขอ ซ่ึงอาจนิยมฝากเงินใน
หลากหลายรูปแบบแตกตางกันในแตละประเทศ  
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13. เรื่อง การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรปสําหรับใหผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาสงออกขาวไปสหภาพยุโรป (EU) 
ใหแกผูประกอบการคาขาวท่ีเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย ภายใตโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและ                   
ขาวท่ีมีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรท่ีดี (GAP) ครบวงจร ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (กษ.) เสนอ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้  

1. ผลการดําเนินงานโครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร  
  กระทรวงพาณิชย (พณ.) และ กษ. ไดรวมกันดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและ      
ขาว GAP ครบวงจร ป 2560/61 โดย พณ. ไดจดัสรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรปใหกับโครงการจํานวน  
2,000 ตัน  (รอยละ 10 ของปริมาณโควตาท้ังหมด) สําหรับเปนแรงจูงใจ (Incentive) ใหผูประกอบการคาขาวท่ี
เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียกับกลุมเกษตรกรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
  ผูประกอบการคาขาว จํานวน 28 ราย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงซ้ือขายขาว (MOU)  และรับ 
ซ้ือขาวจากเกษตรกร ดังนี้  

                               จํานวน 
ประเภทขาว 

เกษตรกร 
(กลุม) 

ปริมาณขาวเปลือก 
(ตัน) 

ขาวอินทรย 60 1,716.32 
ขาว GAP 14 4,975.15 

รวม 74 6,691.47 
 
ท้ังนี้ มีผูประกอบการคาขาว จํานวน 9 ราย ไดรับการจัดสรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรป ปริมาณ 2,000 
ตัน โดยสงออกขาวปริมาณ 1,962.36 ตัน (รอยละ 98) คงเหลือ 37.64 ตัน ซ่ึงปริมาณคงเหลือจะนําไปรวมเปน
โควตากองกลางสําหรับการจัดสรรตอไป  

2. การพิจารณาการขยายปริมาณการจดัสรรโควตา  
กษ. ไดแบงชนิดของขาวในโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ออกเปน 3 ชนิด  ซ่ึงจะมี 

ปริมาณมากข้ึนเปนลําดับ ดังนี้  
หนวย : ตันขาวเปลือก 

ชนิดขาว ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 รวม 
1. ขาวท่ีผานการเตรียมความ
พรอม (T1) 

56,000 85,000 80,000 - - 221,000 

2. ขาวท่ีผานระยะปรับเปลี่ยน
แลว (T2) 

4,000 65,000 95,000 90,000 - 254,000 

3. ขาวท่ีไดการรับรองมาตรฐาน
อินทรีย (T3) 

- 4,000 73,000 175,000 270,000 522,000 

รวม 60,000 154,000 248,000 265,000 270,000 997,000 
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จากตารางจะเห็นวาขาวเปลือกตั้งแตป 2561 – 2564 จะมีปริมาณรวมสูงถึง  997,000 ตัน 
ขาวเปลือก ดังนั้น เพ่ือใหปริมาณขาวอินทรียมีตลาดรองรับปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน กษ. จึงไดขอขยายปริมาณการ
จัดสรรโควตาการสงออกขาวไปสหภาพยุโรป ใหแกผูประกอบการคาขาวท่ีเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย ภายใต
โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP  ครบวงจร  จากเดิมรอยละ 10 (2,000 ตัน) ของปริมาณโควตา
ท้ังหมด  เปนรอยละ 25 (5,000 ตัน) ของปริมาณโควตาท้ังหมด  ภายในป 2564 เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจให
เกษตรกร ท้ังนี้ ผูประกอบการคาขาวท่ีเขารวมโครงการฯ ท่ีอยูในโควตารอยละ  10 แรก  สามารถสงออกขาวชนิด
ใดก็ไดตามเง่ือนไขของสหภาพยุโรป สวนผูประกอบการคาขาวท่ีเขารวมโครงการฯ ท่ีอยูในโควตาท่ีเกินรอยละ 10 
จะตองใชโควตาเพ่ือการสงออกขาวอินทรียท่ีไดการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand หรือไดมาตรฐานขาว
อินทรียของประเทศปลายทางเทานั้น  
  ท้ังนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ไดมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน
โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร และเปาหมายโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียป 
2560/61 และเห็นชอบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาดังกลาว รวมท้ังมอบหมายให พณ. รวมกับ กษ. 
พิจารณาสัดสวนโควตาท่ีเหมาะสมตามการประเมินผลผลิตขาวในโครงการของ กษ. และสถิติการสงออกขาวท่ี 
พณ. ประมวลไดเปนรายปตอไป 
 

ตางประเทศ 
14. เรื่อง การจัดทําหนังสือแลกเปล่ียนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแกไขความตกลงใหการสนับสนุน
ทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองในอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 
เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแกไขความตกลงให
การสนับสนุนทางการเงินภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองใน
อาเซียน  
   ท้ังนี้  ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองปรับปรุงถอยคําหรือสาระสําคัญของรางเอกสารฯ ท่ี
คณะรัฐมนตรีไดเคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบ ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจง
เหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
  2. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือตอบรับของฝายอาเซียน และ
ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) แจงความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียนตอไป  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (15 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบรางความตกลงใหความสนับสนุนดาน
การเงินของโครงการความรวมมืออาเซียน - สหภาพยุโรป ภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการพ้ืนท่ีความคุมครองในอาเซียนและอนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในความตกลง
ดังกลาว ในครั้งนี้เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา 
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ไดจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพ่ือแกไขความตกลงใหการสนับสนุนทางการเงิน
ภายใตโครงการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพฯ ใน 2 ประเด็น ดังนี้  
  1. ขอเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ สาระสําคัญท่ีปรับ เพ่ิมจาก 60 เดือน 
เปน 66 เดือน เพ่ือใหสอดคลองกับสัญญาการใหท่ีสหภาพยุโรปไดทําไวกับศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ   
   2. ขอเพ่ิมเชิงอรรถ 2 ขอ สาระสําคัญท่ีปรับ เพ่ิมในภาคผนวก 1 ขอบทท่ี 2.2 ขอกําหนดดาน
เทคนิคและการบริหารจัดการของความตกลงฯ เพ่ือสรางความชัดเจนใหกับการอางอิงกฎหมาย  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกลาว รวมท้ังขออนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในราง
หนังสือตอบรับของฝายอาเซียน  
 
15.  เรื่อง  ทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 
และการประชุมท่ีเกี่ยวของ และรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยท่ี 14  และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
  2. เห็นชอบในการรับรองรางปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยไมมี
การลงนาม 
  3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
รวมใหการรับรองปฏิญญาชารม เอล เชค  
  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองปรับปรุงถอยคําหรือสาระสําคัญของทาที/รางปฏิญญา
ดังกลาวท่ีคณะรัฐมนตรีไดเคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
  สาระสําคัญของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 
14 และการประชุมท่ีเกี่ยวของมีกําหนดจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 14 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชารม เอล เชค 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ทส. จึงไดเสนอขอความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมดังกลาว และเห็นชอบราง
ปฏิญญาชารม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหการรับรองปฏิญญาฯ (ไมมีการลงนาม) ท้ังนี้ คณะกรรมการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนประธาน) ไดมีมติเห็นชอบรางทาทีของประเทศไทยสําหรับการประชุมดังกลาว และเห็นชอบตอรางปฏิญญา
ชารม เอล เชค ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงรวมกันระหวางผูแทนรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในการดําเนินการอนุรักษ ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และแบงปน
ผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ 
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เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตและเปนฐานการผลิตในภาคสวนตาง ๆ 
ซ่ึงมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 1) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 2) แผนกลยุทธความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ. 2011 – 2020 และ 3) การดําเนินการเพ่ือกาวสูป   ค.ศ. 2020  
  
16. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหวางราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบตอรางพิธีสารระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวา 
ดวยการแกไขความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวาดวยบริการ
เดินอากาศในจุดระหวางและพนไปจากอาณาเขตของตน  ลงนามยอเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท้ังนี้ หากมี
ความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางพิธีสารฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบไว ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหชี้แจง
เหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ) ดวย 

2. เห็นชอบบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล  
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามราง 

พิธีสารระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวาดวยการแกไขความตกลงระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงรัฐอิสราเอลวาดวยบริการเดินอากาศในจุดระหวางและพนไปจาก
อาณาเขตของตน และใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูท่ี
ไดรับมอบหมายดังกลาวดวย  

4. มอบให กต. ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใชบังคับของบันทึก 
ความเขาใจและรางพิธีสารแกไขความตกลงดังกลาวตอไป โดยให กต. สามารถปรับถอยคําตามความเหมาะสมท่ีไม
กระทบกับสาระสําคัญ     
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  บันทึกความเขาใจฯ และรางพิธีสารฯ มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงขอตกลงเดิมใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับคําแนะนําขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นการรักษา
ความปลอดภัยดานการบิน รวมท้ังปรับปรุงจํานวนความจุความถ่ีในการรับขนทางอากาศระหวางกัน จากเดิมท่ีไม
จํากัดจํานวนความจุความถ่ี เปนใหทําการบินไดไมเกิน 28 เท่ียว/สัปดาห และปรับปรุงสิทธิการรับขนการจราจร
เสรีภาพท่ี 5 ดังนี้  

เปรียบเทียบสิทธิการรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 
เดิม ใหม 

ไทยมีสิทธิทําการบินชวงเสนทางระหวางรัฐอิสราเอล
และหนึ่งจุดพนท่ีฝายไทยจะเลือกในภายหลังได 3 
เท่ียว/สัปดาห 

ไทยมีสิทธิทําการบินชวงเสนทางระหวางรัฐอิสราเอลและ     
จุดพนใด ๆ ได 3 เท่ียว/สัปดห (กรณีผูโดยสาร) และ 28 
เท่ียว/สัปดห  
(กรณีสินคา)  
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รัฐอิสราเอลมีสิทธิ ทําการบินชวงเสนทางระหวาง           
ไทยและสิงคโปรได 3 เท่ียว/สัปดาห 

รัฐอิสราเอลมีสิทธิทําการบินชวงเสนทางระหวางไทยและ 
จุดพนใด ๆ ได 3 เท่ียว/สัปดาห  
(กรณีผูโดยสาร) และ 28 เท่ียว/สัปดาห (กรณีสินคา)  

  นอกจากนี้  ไดมีการปรับปรุงขอบทใหสามารถทําการบินโดยใชชื่อเท่ียวบินรวมกัน (Code 
Share) ซ่ึงจะเปดโอกาสใหสายการบินท้ังสองฝายสามารถขยายบริการและเครือขายการบินเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ 
เนื่องจากปจจุบันเสนทางการบินระหวาง ไทย – รัฐอิสราเอล มีเพียงสายการบิน  EL AL Israel Airlines ซ่ึงเปน
สายการบินแหงชาติของรัฐอิสราเอลท่ีปฏิบัติการบินในเสนทางดังกลาว ดังนั้น การปรับปรุงขอตกลงใหสายการบิน
ของรัฐอิสราเอลสามารถรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 จากไทยไปยังจุดพนใด ๆ จะสงผลใหสายการบิน  EL AL 
Israel Airlines สามารถรับขนผูโดยสาร หรือทําการ Code Share กับสายการบินชาติอ่ืนเพ่ือรับขนผูโดยสารจาก
ประเทศไทยตอไปยังประเทศท่ีสามได ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบในทางออมตอรายไดของสายการบินสัญชาติไทยท่ีทํา
การบินในเสนทางเดียวกัน   
 
17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบตอการเสนอใหไทยเปนท่ีตั้งศูนยบริการดานธุรการระดับภูมิภาคของ
สหประชาชาติ (Global Shared Service Center) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการเสนอใหไทยเปนท่ีตั้งศูนย Global Shared Service Center (GSSC) โดยคํานึงถึง
ประโยชนท่ีไทยจะไดรับ หากไดรับเลือก 
  2. อนุมัติให กต. ดําเนินการสงแบบแสดงเจตจํานงของไทยในการรับเปนศูนย GSSC แกสํานัก
เลขาธิการสหประชาชาติ โดยระบุรายละเอียดท่ีไทยจะสนับสนุน ไดแก การจัดทําความตกลงประเทศเจาบาน               
การอนุญาตใหเจาหนาท่ีจากประเทศท่ีสามทํางานได และการใหเงินอุดหนุนแกศูนย GSSC จํานวน 25,200,000 
บาท ตอป เปนระยะเวลา 3 ป ระหวางป 2563 – 2565 
  โดยให กต. จัดทํารายละเอียดคาใชจาย และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสม โดยสอดคลองกับ
ระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  3. อนุมัติใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก หรือ ผูแทน 
เปนผูลงนามทายแบบแสดงเจตจํานงท่ีจะสงใหสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561  
  สาระสําคัญของรายละเอียดในแบบแสดงเจตจํานง 
  1. เอกสิทธิ์ และความคุมกัน ไดแก (1) ความสมัครใจในการจัดทําความตกลงประเทศเจาบานกับ
สหประชาชาติ (2) อนุญาตใหเจาหนาท่ีศูนย GSSC จากประเทศท่ีสามทํางานไดเหมือนกับเจาหนาท่ีทองถ่ิน และ            
(3) อนุญาตใหคูสมรสของเจาหนาท่ีตางชาติทํางานได 
  2. พ้ืนท่ีสํานักงาน (สําหรับบุคลากร 100-300 คน) อุปกรณสํานักงานระบบรักษาความปลอดภัย 
คาบริการสาธารณูปโภค และคาใชจายบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3. กําหนดใหลงนามในสวนทายของแบบแสดงเจตจํานง 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     25 

  ท้ังนี้ แบบแสดงเจตจํานงดังกลาวเปนเอกสารสอบถามความสมัครใจ และแนวทางการสนับสนุน
จากรัฐสมาชิก โดยไมมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ 
จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ  
 
18. เรื่อง  ขอความเห็นชอบและลงนามรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย              
วาดวยการขยายเสนทางบิน  และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารท่ีมิใชสาระสําคัญ หรือไมขัด 
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ให คค. ดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
  2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูรวมลงนามในรางพิธีสาร
ดังกลาว และเม่ือลงนามแลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารดังกลาว กอนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของเอกสารตอไป 
  3. ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับการลงนามในรางพิธีสารดังกลาว 
  4. ให กต. ดําเนินการแจงยืนยันการมีผลใชบังคับของรางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน  
(มีกําหนดการลงนามรางพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน ครั้งท่ี 24 ระหวางวันท่ี 8 – 9 พฤศจกิายน 
2561 ณ กรุงเทพมหานคร) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รางพิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย วาดวยการ
ขยายเสนทางบิน มีวัตถุประสงคเพ่ือขยายความเชื่อมโยงทางอากาศภายในภูมิภาค IMT-GT เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึน
ของการใหบริการเดินอากาศระหวาง 3 ประเทศ โดยใหมีการขยายเสนทางบิน การใหสิทธิและการทําการบินโดย
ใชชื่อเท่ียวบินรวมกันกับเสนทางภายในประเทศ และการอนุญาตการแตงตั้งสายการบินท่ีกําหนดหลายสายการบิน 
 

แตงตั้ง 
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้ง นายมนตรี ศักดิ์ เ มือง 
ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง 
(นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแตวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเปน
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
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20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายชยันต เมืองสง 
ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา (ดานควบคุมการกอสราง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ใหดํารง
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา (ดานควบคุมการกอสราง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล 
สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยเชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง สาธารณสุขนิเทศก 
(นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเปน
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป 
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้  
  1. นายอิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ รองอธิบดีกรมการแพทย ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายพิทักษพล บุณยมาลิก ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง               
ท่ีวาง  
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23. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดย  
 1. เห็นชอบปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 6 คณะ 
ดังนี้  

ช่ือคณะกรรมการ องคประกอบ 
เดิม ขอปรับปรุงใหม ขอแตงตั้ง

เพ่ิมเติม 
1. คณะกรรมการความรวมมือไทย 
– สหภาพยุโรป  

ผูอํานวยการกองยุโรป 1 
กต. เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

ผูอํานวยการกอง
สหภาพยุโรป กต. เปน
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

 
- 

2. คณะกรรมการวาดวยความ
รวมมือทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ  

ผูอํานวยการกอง
วัฒนธรรมสัมพันธ กรม
สารนิเทศ เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ  

ผูอํานวยการกองการ
ทูตวัฒนธรรม กรม
สารนิเทศ เปน
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

 
 
- 

3. คณะกรรมการฝายไทยสําหรับ
คณะกรรมการรวมดานเศรษฐกิจ
ไทย – เยอรมนี - 

ผูอํานวยการกองยุโรป 3 
กรมยุโรป เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ   

ผูอํานวยการกองยุโรป
กลาง กรมยุโรป เปน
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

ปลดักระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคม หรือผูแทน
เปนกรรมการ  

4. คณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย  

ผูอํานวยการกองยุโรป 3 
กรมยุโรป เปน
ผูชวยเลขานุการ  

ผูอํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก กรมยุโรป 
เปนผูชวยเลขานุการ  

 
- 

5. คณะกรรมการรวมฝายไทยวา
ดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการไทย - ตุรกี  

ผูอํานวยการสํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศ 
เปนกรรมการ  

อธิบดีกรมความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ เปน
กรรมการ  

ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอม เปน
กรรมการ  
 

ผูอํานวยการกองยุโรป 2 
เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

ผูอํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก เปน
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

6. คณะกรรมาธิการฝายไทยสําหรับ
คณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความ

ผูอํานวยการสํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการ

อธิบดีกรมความ
รวมมือระหวาง
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รวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับ
ยูเครน  

พัฒนาระหวางประเทศ 
กต. หรือผูแทน เปน
กรรมาธิการ 

ประเทศ กต. หรือ
ผูแทน เปน
กรรมาธิการ  

- 

ผูอํานวยการกองยุโรป 3 
กรมยุโรป เปน
ผูชวยเลขานุการ  

ผูอํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก กรมยุโรป 
เปนผูชวยเลขานุการ  

 
- 

    
3. อนุมัติองคประกอบของคณะกรรมการฝายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย  

- อเมริกัน (ฟุลไบรท) ประจําป 2561 รวม 7 คน ดังนี้  
   1) นายมนัสพาสน ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน    ประธาน
กรรมการ  
  2) อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต หรือผูแทน        กรรมการ  
  3) อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน      กรรมการ  
  4) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการ  
  5) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     กรรมการ  
  6) ผูแทนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      กรรมการ  
  7) นายกสมาคมฟุลไบรทไทย       กรรมการ  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป  
  
 

………………….. 
 


