ขาวการบริหารราชการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก
กองทัพบก พรอมดวย ร.อ.นายแพทยยงยุทธ มัยลาภ คณะโฆษกคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฝายพล
เรือน นางสาวชุติมา บุญยประภัสร ปลัดกระทรวงพาณิชย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรวมกันแถลงขาว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
นางสาวชุติมา บุญยประภัสร ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาวเกี่ยวกับการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนระหวางวันที่ 24- 26 สิงหาคม 2557 วาไดมีการเสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะ คสช. ประจํา
สัปดาห ครั้งที่ 5/2557 โดยไดรับความเห็นชอบ ดังนี้
1. ความเห็นชอบลงนามความตกลงการคาบริการและการลงทุนระหวางอาเซียนกับอินเดีย ซึ่งไดเริ่มมาตั้งป ค.ศ.
2010 โดยอินเดียจะไดรับการคุมครองการลงทุน และจะมีการเปดเสรีในภาคบริการ ซึ่ งไทยไดเปดใหทั้งหมด 80
สาขาบริการ อินเดียสามารถเขามาถือหุนในภาคบริการเหลานี้ได 49 % ซึ่งจะไดรับหลักประกันที่มั่นคงวาหากเกิด
อะไรขึ้นการถื อหุนจะไมลดลง
2. ความเห็นชอบในพิธีสารแกไขตารางภาษีแนบทายขอตกลงการคาเสรีออสเตรเลีย นิวซีแลนด
3. การทํางานระหวางประเทศอาเซียน ในการเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558 ในดานการเปดการคาเสรีภาคธุรกิจ
บริการ
4. การลงนามความตกลงเรื่องการยอมรับรวมกั นในวิชาชีพบัญชี โดยใหอาเซียนยอมรับมาตรฐานวิชาชี พรวมกัน และ
มีการลงทะเบียนไวในสภาวิชาชีพกลางของอาเซีย น
5. การเจรจาความตกลงการคา ในภาคบริการของอาเซียน Asean Trade and Services agreement
6. การแกไขภาคผนวกภาษีตารางภาษีแนบทายความตกลงในเรื่องการคาสิ นคา เพื่อใหถูกตองและสอดคลองกับ
มาตรฐานโลก
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแจง
ตอที่ประชุมคณะ คสช. สรุปสาระสําคัญดังนี้
โครงการนํารองที่ไดมีการตกลงกัน 5 โครงการ ไดแก โครงการการปรับปรุงดานสะเดา โครงการพัฒนา
ปรับปรุงทาเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง โครงการทางพิ เศษมอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา โครงการศูนย กระจายสินคาทุงสง
โครงการเมืองสีเขียว เปนโครงการของผูวา ราชการจังหวัด โดยไทยใหจังหวัดสงขลาเปนเมืองนํารอง และโครงการ
โครงสรางพื้ นฐาน โดยไทยตระหนักถึงความสําคัญของดานชายแดน หากมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ดานทั่วประเทศในไทยมีทั้งหมด 94 จุด ใน 31 จังหวัด ซึ่ง 5 ดานที่มีความสําคัญ คือ ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร
ดานแมสอด ดานอรัญประเทศ (ปอยเปต) ดานอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด หลักสําคัญในการปรับปรุงเพื่อให
เชื่อมโยงกับกลุมอนุภูมิภาคในอาเซียน คือ การเชื่อมเครือขายการผลิตสินคา (supply chain) การใชประโยชน
จากหลัก โครงสรางพื้นฐานของไทย สรางความเจริญเติบโตรวมกัน และความรวดเร็วในการปลอยสินคา
------------------

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ทีป่ ระชุมฯ เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 58
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.50 น. ณ ศูนยแถลงขาวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล ภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแถลงผลการประชุมฯ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
ที่ประชุม กนพ. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ในชวงที่ผานมา ไดแก
1) ศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตรการพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษในระดับประเทศและระดับพื้นที่
2) หารือรวมกับหนวยงานในเรื่องการใหสิทธิประโยขน การใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มาตรการสนับสนุน
การใชแรงงานตางดาว
3) เตรียมความพรอม สรางความเขาใจและการรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน
4) ศึกษาตัวอยางรูปแบบการพัฒนาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษในตางประเทศ
5) สํารวจพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและโอกาสการเชื่อมโยงไปยังประเทศในภูมิภาค และ
6) ประสานความรวมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศกับพูชาและประเทศมาเลเซียในการพัฒ นาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษรวมกัน
รวมทั้ง ที่ประชุมฯ กนพ. ไดใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้ นที่ชายแดน เพื่อใหสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอย างสมบู รณในป 2558 ไดแก
1) แมสอด 2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเดา (ดานศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร)
โดยเนนการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพิ่มการจางงานและสรางความเปนอยูที่ดีใหประชาชน แกป ญหาแรงงานตาง
ดาวลักลอบเขามายังพื้นที่ตอนใน ปญหาการลักลอบนําเขาสินคาเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน และ
ปญหาความแออัดบริเวณดานชายแดน
อีกทั้ง ที่ประชุม กนพ. ไดเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ไดแก ฃ
1) สิทธิประโยชนสําหรับการลงทุน
2) การใหบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
3) มาตรการสนับสนุนการใชแ รงงานตางดาว และ
4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรในพื้นที่เพื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ

-2พรอมกันนี้ ที่ประชุม กนพ. ไดกําหนดแผนการดําเนินงานและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1. อนุมัติใหตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานในสวนที่ไดรับมอบหมายให กนพ.
พิจารณาภายในเดือ นสิงหาคม 2557 ไดแก (1) คณะอนุกรรมการดานสิทธิประโยชน ขอบเขตพื้นที่ และศูนยบริ การ
เบ็ดเสร็จดานการลงทุน เสนอขอบเขตและจัดหาพื้นที่ สิทธิประโยชน และแผนพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จดานการ
ลงทุน โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน และผอ.สํานั กงานเศรษฐกิจ การคลัง เปนเลขานุการ สํานั กงาน
คณะกรรมการส งเสริมการลงทุน (สกท.) และสศช. เปนผูชวยเลขนุการ (2) คณะอนุกรรมการศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง เสนอแนวทางการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว การพัฒนาฝมีแรงงาน
และแผนการจัดตั้ง One Stop Service แรงงานตางดาว โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน และกระทรวง
แรงงานเปนฝายเลขานุการ สศช.เปนผูชวยเลขานุการ และ (3) คณะอนุกรรมการดา นโครงสรางพื้นฐานและดาน
ศุลกากรเสนอแผนและลําดับความสําคัญการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน แผนปรับปรุงดานศุล กากร/ดานชายแดน และ
แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมี ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน และผอ.สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.) เป นเลขานุการ กรมศุลกากรและสศช. เปนผู ชวยเลขานุการ
2. ให สศช. ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ (ตุลาคม
2557- ธันวาคม 2557) ในลักษณะ กอน-หลัง ในประเด็นดังนี้
(1) ความกาวหนาการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ
(3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง
(4) ความพึงพอใจของภาคสวนตาง ๆ
(5) ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และกอ
ประโยชนสวนรวมของประเทศ ทั้งนี้เพื่ อใชประกอบในการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะตอไปใหมี
ประสิทธิภาพ
------------------------------กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํ านักโฆษก

http://www.thaigov.go.th
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญดังนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด พ.ศ. .....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลหวยแรง
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ..... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา เป นการกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคื นในท องที่ตําบลหวยแรง
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อประโยชนแกการชลประทาน ในการกอสรางประตูระบายน้ําและอาคารประกอบ
ตามโครงการประตูระบายน้ําคลองหวยแรง
----------------------------

http://www.thaigov.go.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมรวมระหวางคณะรักษาความสงบแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี
สรุปสาระสํ าคัญดังนี้
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทาน เปนทางน้าํ ชลประทานที่จะเรียกเก็บ คาชลประทาน
จํานวน 6 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทาน เปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียก
เก็บคาชลประทาน จํานวน 6 ฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได ดังนี้
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทานคลองพระปรงเปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางน้ําชลประทานคลองพระปรง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในทองที่ตําบลชอง
กุม อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวเปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้าํ ชลประทานอางเก็บ น้าํ พระปรงเปนทางน้าํ ชลประทานที่จะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. ....เปนการกําหนดใหทางน้ําชลประทานอางเก็บน้ํ าพระปรง ในทองที่ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว และตําบลหนองหมากฝ าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เป นทางน้ําชลประทานที่จะเรียก
เก็บคาชลประทาน
3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้าํ ชลประทานในเขตโครงการชลประทานตราด เปนทางน้ําชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....
3.1 กําหนดใหทางน้ําชลประทานแมน้ําเขาสมิง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในทองที่ตําบลเขาสมิง และตําบล
ทุงนนทรี อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ถึงกิโลเมตรที่ 13.000 ในทองที่ตําบลเทพนิมิต และตําบลวังตะเคียน อําเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด เปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน
3.2 กําหนดใหทางน้ําชลประทานคลองรางหวายจาก กิโลเมตรที่ 0.000ในทองที่ตําบลเขาสมิง อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด ถึงกิโลเมตรที่ 15.000 ในทองที่ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปนทางน้ําชลประทานที่
จะเรียกเก็บคาชลประทาน
4. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้าํ ชลประทานคลองไมชี้ เปนทางน้าํ ชลประทานที่จะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางน้ําชลประทานคลองไมชี้จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในทองที่ตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ถึงกิโลเมตรที่ 10.000 ในทองที่ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปน
ทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน
5. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทานอางเก็บน้ําดานชุมพลเปนทางน้ําชลประทานที่ จะเรี ยก
เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางน้ําชลประทานอางเก็ บ น้ําด านชุม พล ในท องที่ ตํ าบลด านชุม พล
อําเภอบอไร จังหวัดตราด เปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน
6. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้าํ ชลประทานอางเก็บ น้าํ แมสรวยเปนทางน้าํ ชลประทานที่จะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางน้ําชลประทานอางเก็บน้ําแมสรวย ในทองที่ตําบลวาวี และตําบลแม
สรวย อําเภอแมสรวย จังหวัด เชียงราย เปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน
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9. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือ
บางประเภท ในพื้นทีบ่ างสวนในทองที่จังหวัดตราด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดตราด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่ องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหการคํานวณพื้นที่ใชสอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงใหคํานวณเฉพาะพื้ นที่อาคาร
ที่ใชประโยชนเพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงเทานั้ น
2. กําหนดใหทองที่จังหวัดตราด เวนแตพื้นที่ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนิ นทราย
ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2547 เปนบริเวณหามกอสรางอาคาร
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง โดยหามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใช
สอยอาคารรวมกั น เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
3. กําหนดใหภายใตบังคับของขอ 2 ภายในทองที่เขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด
หามกอสรางอาคารพาณชิยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
4. กําหนดใหภายใตบังคับของขอ 2 ภายในทองที่เขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด
หามกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร
5. กําหนดหามมิใหดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตาม
ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดในขอ 2 ขอ 3 และขอ 4
6. กําหนดใหอาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวง
นี้ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวให
เปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
7. กําหนดใหอาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น กอนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
และยังก อสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติ ามกฎกระทรวงนี้ แตจะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได
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