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วันนี้ (30 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชนจากเงิน
และทรัพยสินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการฝกอบรม
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา
พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
แขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และ
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และ
แขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ - สังคม
ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบํารุงกาชาดไทย
การจายคาชดเชย เยียวยา คาที่ดิน ตนไม และสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่ไมมีเอกสาร
สิทธิในพื้นที่บานเมาะหลวง ซึ่งเปนพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบานหวยคิง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ขอยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2) แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
อนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 เพื่อการสํารวจปโตรเลียม การผลิต
ปโตรเลียม การเก็บรักษา การขนสง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสํารวจหรือ
ผลิตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอเอ็ม เพื่อตออายุประทานบัตรทํา
เหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา ที่จังหวัดสระบุรี
การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
ขออนุมัติดําเนินการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 (PDP2018)
การจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวน
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รอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค
ชวงพระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน
ขออนุมัติงบกลาง ป 2562 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําและเพิ่มน้ําตนทุน เพื่อ
บรรเทาปญหาภัยแลงและรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน พ.ศ. 2562
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562
ตางประเทศ
รางความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและยูเนสโกเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
ระหวางประเทศวาดวยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 การประชุมคณะกรรมาธิการโลกวา
ดวยจริยธรรมในความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 และประชุมเชิง
วิชาการวาดวยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รางแถลงการณรวมการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการ
ธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22
ขออนุมัติความเห็นชอบตอรางเอกสารรายงานการประชุมประจําปของหัวหนาฝาย
ความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3

แตงตั้ง
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
เรื่อง ขอรับโอนขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป.
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทนตําแหนงที่วาง
เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
****************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน
จากเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนิ นการตอไปได และใหกองทุ นเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึ ก ษารั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แ ละ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางขอกําหนด
1. กําหนดให การลงทุน หาผลประโยชน จากเงินและทรัพยสินของ กสศ. ตองคํานึงถึงความเสี่ย ง
ดานสภาพคลองทางการเงิน กระทําดวยความระมัดระวัง โดยควรลงทุนในระดับที่มีความเสี่ยงต่ําใหเกิดผลประโยชน
ตอบแทนที่เหมาะสม
2. กําหนดกิจการการลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของ กสศ. ที่อาจกระทําได เชน
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ ซื้อตั๋วเงินคลัง ซื้อตั๋ว
สัญญาใชเงินของสถาบันการเงินของรัฐ หรือของธนาคารพาณิชย หรือของเอกชนที่มีความมั่นคง โดยมีธนาคารเปน
อาวัล และลงทุ น ในตราสารหนี้ ตราสารทุ น กองทุน รวม ตามสัดสวนที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยมอบหมายให
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเปนผูบริหารจัดการ เปนตน
3. ในระหวางที่ยังไมไดนําเงินไปลงทุนตามขอ 2. ใหนําเงินฝากไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือ
ธนาคารพาณิชย ตามที่คณะกรรมการกําหนด และใหสํานักงานเสนอแผนงานการลงทุนตอคณะอนุกรรมการโดยเร็ว
2. เรื่ อ ง รา งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต ต อ งเป น ไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
รถจั ก รยานยนต ต อ งเป น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอ และให ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2915 –
2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต เฉพาะดานความ
ปลอดภั ย - สารมลพิ ษจากเครื่องยนตระดั บ ที่ 7 ลงวัน ที่ 31 มกราคม 2562 โดยให มีผ ลใช บั งคั บ เมื่อพ นกํ าหนด
120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
3. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และดํ า เนิ น การด า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อมในการทํ างานเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ ความปลอดภั ยในการทํางาน
บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติห ลักการรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริห าร จั ดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได
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รง. เสนอวา โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชี วอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํ างานใหเป นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้ น เพื่ อให มี
มาตรฐานการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล อันจะทําใหการดําเนินการ
ดานความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํางานเปน ไปอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ จึงไดเสนอราง
กฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และดํ า เนิ น การด านความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หรือคณะบุคคล
พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดบทนิยาม คําวา “เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” “บุคลากร” “คณะบุคคล”
และ “หนวยงานฝกอบรม”
2. กําหนดใหนายจางตองจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร และคณะบุคคล
ไดรับการฝกอบรมตามมาตรฐานการฝกอบรมที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
3. กําหนดหลักสูตรและระยะเวลาการฝกอบรม โดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝกอบรมใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
4. กําหนดวิธีการดําเนินการจัดฝกอบรมสําหรับนายจางหรือหนวยงานฝกอบรม
5. กําหนดคุณสมบัติวิทยากรผูทําการฝกอบรม
4. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และดํ า เนิ น การด า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ห ลักการรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริห าร จั ดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง เปนการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา เพื่อใหน ายจางใชเป น
เกณฑในการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ําใหเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน ดังนี้
1. กําหนดบทนิยาม “งานประดาน้ํา” “นักประดาน้ํา” “หัวหนานักประดาน้ํา” “พี่เลี้ยงนักประดา
น้ํา” และ “นักประดาน้ําพรอมดํา” ฯลฯ
2. กําหนดให กฎกระทรวงนี้ใช บังคับ สําหรับ งานประดาน้ําที่ทําในน้ําลึกตั้ งแต 10 ฟุต แตไม เกิ น
300 ฟุต
3. กําหนดใหนายจางมีหนาที่แจงใหพนักงานตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการทํางานทราบ
4. กําหนดใหนายจางตองจัดใหลูกจางตรวจสุขภาพตามกําหนด
5. กําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของลูกจางที่ปฏิบัติงานประดาน้ําในตําแหนงตาง ๆ
6. กําหนดใหนายจางมีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การพัก และจัดใหมีลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การแพทย พยาบาลใตน้ํา การบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของ
7. กําหนดใหลูกจางอาจปฏิเสธการทํางานหรือนายจางอาจสั่งใหหยุดการปฏิบัติงานใตน้ําในกรณีที่
อาจกอใหเกิดอันตราย
8. กําหนดใหนายจางมีหนาที่ในการจัดหาอุปกรณในการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน รวมถึงการ
บํารุงรักษาอุปกรณดังกลาว
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9. กําหนดบทเฉพาะกาลใหนําผลการตรวจสุขภาพและจัดทําบัตรตรวจสุขภาพของลูกจางตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. 2548 มาใชบังคับไดตอไป
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกํ าหนดบริเวณห ามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้น ที่
บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวง
คลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวง
สมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เปนการกําหนด
บริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่แขวงพญาไท แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่บางสวนใน
ท อ งที่ แ ขวงหิ รั ญ รู จี แขวงบางยี่ เรื อ เขตธนบุ รี และแขวงสมเด็ จ เจ าพระยา แขวงคลองต น ไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร เพื่ อควบคุมสีของผนั งอาคารและสีของหลังคาอาคารให เป นโทนสีเดียวกัน รวมทั้ งความสูงของ
อาคาร เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความสวยงาม ทั้งนี้ เปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิม่ เติม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
6. เรื่ อ ง ร า งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการดํ า เนิ น งานด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐมนตรี มีม ติ เห็ น ชอบในหลักการรางระเบี ย บสํานั กนายกรัฐ มนตรีวาด ว ยการดํ าเนิ น งาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนการแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหงชาติ โดยเพิ่ มเลขาธิการสํานั กงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปน กรรมการโดยตํ าแหนง และเปลี่ ยนชื่อตํ าแหน ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดนโยบายด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศครอบคลุ ม ในมิ ติ
สาขาการจัดการน้ํา และเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เปลี่ยนไปตามกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

เศรษฐกิจ - สังคม
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบํารุงกาชาดไทย
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภากาชาดไทยเสนอใหสภากาชาดไทย หรือเหลากาชาดจังหวัด
หรือกิ่งกาชาดอําเภอซึ่งเปนตัวแทนของสภากาชาดไทยผูรับใบอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันสลากกินแบง หรือ
สลากกาชาดประจําป 2562 ซึ่งมีวัตถุป ระสงคเพื่ อหารายไดมอบใหสภากาชาดไทย เสี ยภาษี ในอัต รารอยละ 0.5
แหงยอดราคาสลาก ซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย ตามขอ 12 (4) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได
สาระสําคัญของเรื่อง
สภากาชาดไทยรายงานวา
1. สภากาชาดไทยได กําหนดจัด งานกาชาดประจําป 2562 ระหวางวัน ที่ 15 – 24 พฤศจิกายน
2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงกิจกรรมของสภากาชาดไทย ดานการ
บริการทางการแพทย การบรรเทาทุกขและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิตและการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และเพื่อหารายไดโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย
2. การเลนสลากกินแบงในบัญชี ข. หมายเลข 16 ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขอ 12 (4)
แก ไขเพิ่ มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีการเลนสลากกินแบ งที่มี
วัตถุประสงคเพื่อนํารายไดไปใชในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสียภาษีในอัตรารอยละ
0.5 แหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูซื้อกอนหักรายจาย
8. เรื่อง การจายคาชดเชย เยียวยา คาที่ดิน ตนไม และสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิในพื้นที่บานเมาะ
หลวง ซึ่งเปนพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบานหวยคิง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบจายคาชดเชย เยียวยา คาที่ดิน ตนไม และสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิใน
พื้ นที่ บ านเมาะหลวง ซึ่ งเป นพื้ นที่ รองรั บการอพยพของราษฎรบ านห วยคิ ง อํ าเภอแม เมาะ จั งหวั ดลําปาง โดยใช
งบประมาณ จํานวน 72,800,561 บาท จากวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติหลักการไวแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จํานวน 2,970,500,000 บาท ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คาดวาจะมี
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 2,452,500,000 บาทคงเหลือ 518,000,000 บาท ซึ่งวงเงินที่เหลือดังกลาวสามารถ
นํามาจายเปนคาชดเชยได
2. ในกรณี ที่ในอนาคต หากราษฎรในพื้นที่ ตําบลบานดง นาสัก จางเหนือ แมเมาะ และสบปาด
อําเภอแม เมาะ จังหวัดลํ าปาง ซึ่งอยู ในพื้ นที่ ป ระกาศกองทุ น พั ฒ นาไฟฟาโรงไฟฟ าแม เมาะ เกิดป ญหาหรือความ
เดื อดร อนที่ เกี่ยวของกับ การอพยพราษฎรจากการดําเนิน งานของโรงไฟฟ าแม เมาะให กฟผ. ใช งบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ เพื่อนํามาใชแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ในการดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ ระหวางป 2521 2549 มีการอพยพราษฎรในพื้นที่รอบโรงไฟฟา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ใหไปอยูตามพื้นที่ตาง ๆ แลวจํานวน
6 ครั้ง โดยมีราษฎรกลุมหนึ่งถูกอพยพไปบริเวณบานเมาะหลวงหมูที่ 8 เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน แตเนื่องจากราษฎรกลุมนี้
อางวาพื้นที่ที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ จึงได บุกรุกเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
บริเวณใกลเคียงเนื้อที่ประมาณ 590 ไร ตอมาในป 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหอพยพราษฎร
5 หมูบ าน รวมถึงราษฎรบานหวยคิง หมูที่ 6 ดวย โดยใหอพยพไปบริเวณบานเมาะหลวง หมูที่ 8 ตําบลแมเมาะ
อําเภอแม เมาะ จังหวัดลําปาง ในพื้ น ที่ ป าสงวนแห งชาติ เนื้ อที่ 590 ไร ขางต น (คณะกรรมการพิ จ ารณาการใช
ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใหความเห็นชอบการใชพื้นที่ดังกลาวแลว) ซึ่งมีราษฎรจํานวน 63 ราย จากการ
อพยพครั้งกอนหนานี้ไดเขาครอบครองใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาวอยู ทําใหไมสามารถดําเนินการอพยพราษฎรบาน
หวยคิง หมูที่ 6 ใหเขาไปอาศัยในพื้นที่รองรับดังกลาวได โดยราษฎรจํานวน 63 รายนี้ไดรองขอตอทางราชการวา
หากจะเขาใชประโยชนในพื้นที่แปลงดังกลาว ขอใหทางราชการชดเชย เยียวยา คาที่ดินตนไม และสิ่งปลูกสราง ตาม
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มาตรฐานราคาของกรมชลประทานเชนเดียวกันกับราษฎร 5 หมูบานที่จะขออพยพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2556
2. สําหรับการจายคาชดเชยแกราษฎรที่บุกรุก จํานวน 63 ราย ดังกลาว คณะกรรมการอํานวยการ
อพยพราษฎร 5 หมู บ าน พิ จ ารณาแล ว มี มติ ให จายคาชดเชย เยีย วยา คาที่ดิน ต น ไม และสิ่ง ปลู กสราง โดยใช
หลักเกณฑและราคาประเมินในราคามาตรฐานของกรมชลประทานรอบบัญชีราคาประเมินป 2556 เปนจํานวนเงิน
72,800,561 บาท กระทรวงพลังงานจึงนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็ นชอบให จายคาชดเชยฯ ในที่ดินที่ไม มี
เอกสารสิทธิในพื้นที่บานเมาะหลวง ซึ่งเปนพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบานหวยคิง หมูที่ 6 อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง โดยใชงบประมาณจํานวน 72,800,561 บาท จากกรอบงบประมาณวงเงินรวม 2,970,500,000 บาท
ที่ ได รั บ อนุ มั ติ ห ลั กก ารไว แ ล วต าม ม ติ ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2556 ซึ่ ง มี เงิ น ค งเห ลื อ
จํานวน 518,000,000 บาท ทั้งนี้ หากในอนาคตมีราษฎรในพื้นที่ตําบลบานดง นาสัก จางเหนือ แมเมาะ และสบ
ปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางซึ่งอยูในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ เกิดปญหาหรือความ
เดือดรอนที่เกี่ยวของกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ เห็นควรให กฟผ. ใชงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ เพื่อนํามาใชแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว
9. เรื่อง ขอยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2) แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขต
ปา พ.ศ. 2558 เพื่อการสํารวจปโตรเลียม การผลิตปโตรเลียม การเก็บรักษา การขนสง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่อง
กับการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ใหยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2)
แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 แกบริษัท อีโค โอเรียนท รีซอส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด ผูรับสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ 3/2546/60 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเปนผูยื่นขออนุญาตทํา
ประโยนในเขตปา เพื่อการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนสง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม
ตามกฎหมายว า ด ว ยป โ ตรเลี ย มต อ กรมป าไม ต ามกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ งแห งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม
พุทธศักราช 2484
สาระสําคัญของเรื่อง
เรื่องนี้กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบใหยกเวนหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะ
ขออนุญาตทําประโยชนในเขตปาเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เนื่องจากตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 กําหนดใหนิติบุคคลที่จะขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา ตองไมมี
วัตถุป ระสงค เพื่อประโยชน ของคนต างด าว ซึ่งบริษัทผูขออนุญาตในครั้งนี้ เป นนิติบุ คคลประเภทบริษัทจํากัด จด
ทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยตั้งแตเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2539 โดยมีบริษัท
ตางชาติ รวม 3 แหง เปนผูถือหุนทั้งหมด จึงขาดคุณสมบัติในการเปนผูขอทําประโยชนในเขตปาตามกฎกระทรวง
ดังกลาว อยางไรก็ตาม โดยที่กฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณายกเวนหลักเกณฑ
เรื่องคุ ณ สมบั ติ ได ในกรณี ที่เห็ น วาการอนุ ญ าตจะกอใหเกิด ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวง
พลังงานพิจารณาแลวเห็นวา การอนุญาตดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
เนื่ องจากการประกอบกิจการปโตรเลีย มของบริษัทฯ เปน การผลิตน้ํ ามัน ดิบจากแหลงในประเทศ สงผลดี ในการ
เสริมสรางและรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเปนการใชทรัพยากรในประเทศให
เกิ ด ประโยชนสู งสุ ด ลดการนํ าเขาพลังงาน สรางรายไดใหแก ภ าครัฐจากค าภาคหลวงและภาษี เงิน ได ป โตรเลี ย ม
รวมทั้ งทํ าให เกิ ด การจ า งงานในท อ งถิ่ น และธุ ร กิ จ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ป โ ตรเลี ย ม กระทรวงพลั ง งานจึ งนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเวนหลักเกณฑดานคุณสมบัติใหแกบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถขออนุญาตทําประโยชน
ในเขตปาเพื่อการผลิตปโตรเลียมได
10. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอเอ็ม เพื่อตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของหาง
หุนสวนจํากัด อุดมศิลา ที่จังหวัดสระบุรี
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติการขอผอนผัน การใชประโยชนพื้น ที่ลุมน้ําชั้น ที่ 1 เอเอ็ม เพื่ อตออายุ ป ระทานบัตรทํา
เหมื อ งแร หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น เพื่ อ ทํ าปู น ขาวและเพื่ อ อุ ต สาหกรรมก อ สร าง และหิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด
หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตตามคําขอตออายุประทานบัตรที่ 3/2557 (ประทานบัตรที่ 32450/15795)
ของห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด อุ ด มศิ ล า (หจก.อุ ดมศิ ล า) ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2533 วัน ที่ 21
กุมภาพัน ธ 2538 และวันที่ 6 กุมภาพัน ธ 2544 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและใหกระทรวงอุตสาหกรรม
(กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. ให กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร) กํากับ ใหห างหุน สวน
จํากัด อุดมศิลา ดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงอุตสาหกรรมแจงวา หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา ตั้งอยูที่ตําบลขุนโขลนอําเภอพระ
พุ ทธบาท จั งหวัด สระบุ รี ผูถือประทานบั ตรชนิดเหมืองแรหิน อุตสาหกรรมชนิดหิน ปูน เพื่อทําปูน ขาวและเพื่ อ
อุตสาหกรรมกอสราง โดยไดรับอนุญาตประทานบัตรที่ 32450/15795 มีอายุ 10 ป(ตั้งแตวัน 21 ธันวาคม 2550)
ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560) ซึ่งประทานบัตรดังกลาวสิ้นอายุแลว จึงมีความประสงคจะขออนุมัติขอผอนผันการใช
ประโยชน พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ชั้ น ที่ 1 เอเอ็ ม เพื่ อ ต อ อายุ ป ระทานบั ต รทํ า เหมื อ งแร หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น เพื่ อ
อุต สาหกรรมก อสรางและหิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิน ดิน ดานในพื้ น ที่เดิม รวมเนื้ อที่ 124-3-83 ไร ตามคํ าขอ
ประทานบัตรใหมที่ 3/2557 (โดยจะดําเนินการเพิ่มเติมชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตลงในประทานบัตรอีกชนิดหนึ่งตอไป) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเห็นชอบตอการใชประโยชนในพื้นที่ลุมของแปลงดังกลาวแลว และใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปละ 1 ครั้ง ตลอดจนพื้นที่ดังกลาว
ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําเหมือง การปดประกาศ การขอประทาน
บัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน
11. เรื่อง การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการ
กอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบทบทวนหนวยงานรับ ผิ ดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณการดําเนิ น
โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑองคความรูเรื่องไมมีคาเพื่อประโยชนของแผนดินและหอประชุมอเนกประสงคนานาชาติ
ตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
เสนอ ดังนี้
1. งบประมาณโครงการจั ดสรางหอประชุ มอเนกประสงค น านาชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่ องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก กรอบวงเงิน จํานวน 4,206,064,156.07 บาทเนื่องจาก สปน. ได
มอบหมายใหกองทัพบก (ทบ.) เปนหนวยเบิกจายแทน และ ทบ. ไดมีการกอหนี้ผูกพันไวแลว เห็นควรมอบหมายให
สปน. เปนหนวยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณจํานวนดังกลาวตอไปจนครบวงเงินหรือการกอสรางแลว
เสร็จและมอบหมายให ทบ. ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลและใชประโยชนหอประชุมอเนกประสงคนานาชาติฯ
เปนหนวยงานในการเสนอขอตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการและบํารุงรักษารายปตอไป
2. งบประมาณโครงการจัดสรางพิพิธภัณ ฑ องคความรูเรื่องไมมีคาเพื่อประโยชน ของแผน ดิน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรอบวงเงินจํานวน 2,078,237,443.93
บาท ซึ่งประกอบดวย
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2.1 งบประมาณการกอสรางระยะที่ 1 กรอบวงเงินจํานวน 1,277,313,038.69 บาท ซึ่ง
เปนงบประมาณการกอสรางตัวอาคารและควบคุมงาน สปน. ไดมอบหมายให ทบ. เปนหนวยเบิกจายแทน และ ทบ.
ไดมีการกอหนี้ผูกพันไวเรียบรอยแลวและคาใชจายอื่น ๆ ของกรมยุทธโยธาทหารบก เห็นควรมอบหมายให สปน.
เปนหนวยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณจํานวนดังกลาวตอไปจนกวาการกอสรางพิพิธภัณฑฯ ระยะที่ 1
แลวเสร็จ
2.2 งบประมาณการก อ สร า งระยะที่ 2 กรอบวงเงิ น จํ า นวน 692,104,890.28 บาท
ประกอบดวย คากอสรางตกแตงภายในสําหรับการแสดงองคความรูงานจางควบคุมงาน จํานวน604,338,400 บาท
และงบประมาณในสวนสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยกรรม จํานวน 87,766,490.28 บาท เห็นควรมอบหมายให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เปนหนวยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ
2.3 งบประมาณการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑฯ จํานวน 20,000,000 บาทเห็นควร
มอบหมายให ทส. ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายปตอไปภายหลังที่การ
กอสรางแลวเสร็จ
สาระสําคัญของเรื่อง
เดิมคณะรักษาความสงบแหงชาติมีมติ (2 กรกฎาคม 2557) อนุมัติในหลักการใหกองทัพบก (ทบ.) ดําเนิน
โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคาฯ โดยมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรองรับการดําเนินโครงการตอไป ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการบริหารจัดการไมมี
คาเพื่ อประโยชน ของแผน ดิน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวัน ที่ 20 มี น าคม 2562 พิ จ ารณาแลว เห็ น ควรให
ทบทวนหนวยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ และเพิ่มเติมการมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
หนาที่ความรับ ผิดชอบของหนวยงาน จากเดิม ให สปน. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
เปน ดังนี้
โครงการ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เปน
1. หอประชุมอเนกประสงคนานาชาติฯ
1. ให สปน. รับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณตอไป จนครบ
(ประมาณ 4,206 ลานบาท)
วงเงินหรือการกอสรางแลวเสร็จ
2. ให ทบ. รับ ผิ ดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณในการบริหาร
จัดการและบํารุงรักษารายปตอไป เนื่องจาก ทบ. เปนหนวยงาน
รับผิดชอบดูแลและใชประโยชนหอประชุมอเนกประสงคนานาชาติฯ
2. โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑองคความรูเรื่อง 1. งบประมาณการกอสรางระยะที่ 1 (1,277.31 ลานบาท) ซึ่งเปน
ไม มี ค า เพื่ อ ประโยชน ข องแผ น ดิ น เฉลิ ม พระ งบประมาณการกอสรางตัวอาคารและควบคุมงาน ให สปน. เสนอ
เกี ย รติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี ขอตั้งงบประมาณดังกลาวตอไปจนกวาการกอสรางพิพิธภัณฑ ฯ
ระยะที่ 1 แลวเสร็จ
บรมราชาภิเษก*
2. งบประมาณการก อ สร างระยะที่ 2 (692.10 ล านบาท) และ
(ประมาณ 2,078 ลานบาท)
งบประมาณการบริหารจัดการดูแล (20 ลานบาท) ให ทส. เป น
ผูเสนอขอตั้งงบประมาณ
หมายเหตุ :
ในสวนโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑฯ สปน. ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับดูแล ขนยาย ควบคุม
และแปรรูปไมมีคาไปแลว จํานวนประมาณ 88 ลานบาท ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงิน งบประมาณการ
กอสรางระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และงบประมาณการบริหารจัดการดูแลแลว จะครบถวนตามกรอบ
วงเงินโครงการ จํานวนประมาณ 2,078 ลานบาท (1,277.31+692.10+20+88)
12. เรื่อง แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 (PDP2018)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580
(Power Development Plan: PDP2018) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
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สาระสําคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (12 มีนาคม 2562) รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งรวมถึงการเห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 2580 (PDP2018) ดวย โดยคณะรัฐมนตรีได มอบหมายให กระทรวงพลั งงานเสนอแผน PDP2018 ให สํานั กงาน
สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณากลั่นกรอง เพื่อใหเปนไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) และนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาต อไปเพื่ อให เป น ไปตามนั ย มาตรา 9 (3) แห งพระราชบัญ ญั ติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ตามความเห็ น ของสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกระทรวงพลั งงานแจ งวาสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบแผน PDP2018 แลว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
2. แผน PDP2018 มีสาระสําคัญเปนแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศเพื่อรองรับ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ รวมถึ งประชากรที่ เพิ่ ม ขึ้น โดยตั้ งเป า หมายให มี กํ า ลั งผลิ ต ไฟฟ าในป 2580 จํ า นวน
77,211 เมกะวัตต (ปจจุบันผลิตได 46,090 เมกะวัตต) ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายดังกลาว
จะตองมีการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 56,431 เมกะวัตต และปลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟาเกาที่หมดอายุ
ในช ว งป 2561 - 2580 จํ า นวน 25,310 เมกะวั ต ต นอกจากนี้ จ ะมี ก ารพั ฒ นาระบบผลิ ต และส ง ไฟฟ า ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใหสามารถรองรับการซื้อขายไฟฟากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาสมารทกริด (Smart Grid) ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีในการเก็บขอมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิต
และจายไฟฟาโดยอัตโนมัติเพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการผลิตไฟฟาและใชไฟฟาตลอดเวลา
อนึ่ ง แผน PDP2018 สอดคลอ งกั บ แผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตรช าติ (7) ประเด็น โครงสราง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ซึ่งกําหนดให
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานใหมีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟา สงเสริมพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
13. เรื่ อ ง การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน
คณะรั ฐมนตรี มีมติ รั บ ทราบผลการดํ าเนิ น การตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 6 ธัน วาคม 2554
เกี่ ย วกั บ การจัด ทํ าข อตกลง ระเบี ย บ หลั กเกณฑ เงื่อนไข วิธีการการเบิ กจายเงิน ที่จัดเก็บ ไดของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ชวง
พระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม (กรมทาง
หลวง) เรื่ อ ง การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มผ า นทางสําหรับ ทางหลวงพิ เศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับ บางขุน เทีย น
ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ใหพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลง
ระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการการเบิ กจายเงิน ที่จัดเก็บได แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยกระทรวง
คมนาคม (กรมทางหลวง) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดพิจารณากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลง ระเบียบ
หลักเกณฑตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวและไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงเรื่อง การบริหารจัดการงานจัดเก็บ
คาธรรมเนียมผานทาง งานบํารุงรักษา งานกูภัย งานจัดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนสายวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ แลวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. โดยที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนา
ภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับ บางขุนเทียน ไดเปดดําเนินการมาตั้งแตป 2555
รวมทั้งกระทรวงคมนาคมไดออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงดังกลาวไวแลวตั้งแต
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วัน ที่ 11 ธันวาคม 2555 แตก็ไมมีการเก็บ คาธรรมเนี ยมผานทางตามนัยกฎกระทรวงฯ ดังกลาวแตอยางใดจนถึ ง
ปจจุบัน เนื่องจากกระทรวงคมนาคมเพิ่งไดขอยุติเรื่องสัดสวนปริมาณการจราจรและกรอบวงเงินคาใชจายการบริหาร
จั ด การระหว า งกรมทางหลวงและการทางพิ เ ศษแห ง ประเทศไทย ประกอบกั บ กระทรวงคมนาคมได มี
การประชาสัมพันธการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ ผานสื่อชองทางตาง ๆ มาโดยตลอด และจะมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูใหแกประชาชน
เพิ่มเติมตอไปดวย ทั้งนี้ จะเริ่มจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป
ทั้งนี้ คค. รายงานวา ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 แลว โดย คค.
ไดออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ชวงพระประแดง – ต างระดับ บางขุน เทีย น
พ.ศ. 2555 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนที่ 127 ก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและประเภทยานยนตรที่ตองเสียคาธรรมเนียม ดังนี้
ประเภทยานยนตร
อัตราคาธรรมเนียม

รถที่มีลอไมเกิน
4 ลอ
15 บาท

รถที่มีลอเกิน 4 ลอ แตไมเกิน 6 ลอ

รถที่มีลอเกิน 6 ลอ ขึ้นไป

25 บาท

35 บาท

14. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ป 2562 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับใชเปนคาใชจาย
ในโครงการเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําและเพิ่มน้ําตนทุน เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงและรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน พ.ศ.
2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 1,226.0505 ลานบาท สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มแหลง
เก็บกักน้ําและเพิ่มน้ําตนทุน เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงและรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ
สาระสําคัญ
1. สทนช. ในฐานะหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดเล็งเห็นถึง
ความสํ า คั ญ การแก ไขป ญ หาตามมาตรการแก ไขป ญ หาเฉพาะหน าและรั บ มื อความเสี่ ย งขาดแคลนน้ํ าฤดู แล งป
2561/2562 เปนการเรงดวน ซึ่งเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา การเผชิญเหตุและไดดําเนินการเพื่อบรรเทาปญหา
ภัยแลงในภาวะวิกฤติไปแลวบางสวน แตปรากฏวายังมีแผนงานโครงการที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อปองกัน
และบรรเทาปญหาภัยแลง รวมทั้งเปนการเตรียมการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ํารองรับปริมาณน้ําใน
ฤดูฝนใหไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ สทนช. จึงไดเชิญ 10 หนวยงานที่มีภารกิจดานน้ํา ไดแก กรมชลประทาน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย การประปาส ว นภู มิ ภ าค กรมส งเสริม การปกครองท องถิ่ น กองบั ญ ชาการทหารสู งสุ ด
กองทัพบก รวมกันหารือเมื่อวันจันทรที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเจาพระยา ชั้น 2 สทนช.
อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบในแนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา โดยการขุดลอกเพิ่มความจุ
แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บ น้ํา และแหลงน้ําอื่น ๆ อีกทั้ งไดเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ การพิจารณาแผนงาน
โครงการ เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายและระยะเวลาดําเนินการ พรอมทั้งไดรวบรวมแผนงานโครงการเพิ่มแหลงเก็บกัก
น้ําและเพิ่มน้ําตนทุนจากทุกหนวยงาน ที่จะตองเรงดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเรงดวน
2. สทนช. ไดพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในเบื้องตนของแผนงานโครงการที่กรมชลประทาน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล กรมป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย การประปาส ว นภู มิ ภ าค และ
กองทัพบก รวมทั้งใหหนวยงานพิจารณาตรวจสอบสถานภาพความพรอมตามหลักเกณฑการพิจารณา และยืนยัน

12
แผนงานโครงการ พรอมทั้งจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ จัดสงให สทนช. เพื่อใชประกอบการเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ซึ่ง สทนช. ไดรวบรวมเปนแผนงานโครงการเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําและเพิ่มน้ําตนทุน จํานวน 144 โครงการ
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,226.0505 ลานบาท ดําเนินการในพื้นที่ 32 จังหวัด ซึ่งจะทําใหสามารถเพิ่มปริมาณน้ําเก็บ
กักไดเพิ่มขึ้น 28.12 ลานลูกบาศกเมตร มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากโครงการจํานวน 85,474 ครัวเรือน
15. เรื่อง มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การและการดํ า เนิ น การของมาตรการพยุ งเศรษฐกิ จ ในช ว งกลาง ป 2562
ผ านบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห งรั ฐ โดยใช เงิ น จากกองทุ น ประชารั ฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คม และมอบหมาย
กรมบัญชีกลางดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. เห็น ชอบรางกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร จํานวน 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทั่วประเทศไทยมาตรการภาษีเพื่อกระตุน
การซื้อสินคาเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมสินคาทองถิ่นไทย มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
อาน และมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง)
3. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) จํานวน 1 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส)
4. เห็ น ชอบให ก ระทรวงการคลั ง ได รั บ ยกเว น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ซึ่งประกอบดวยมาตรการพยุง
เศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562
1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทา
ภาระคาครองชีพของผูมีรายไดนอยและเพิ่มกําลังซื้อใหประชาชนกลุมดังกลาว ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูมี
รายไดนอยดีขึ้นและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ
1) วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ ให ผู มี ร ายได น อ ยที่ เป น คนพิ ก าร และมี บั ต รประจํ าตั ว
คนพิการ ไดรับเบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะชวยบรรเทาภาระคาใชจายในชีวิตประจําวัน การดูแลสุขภาพและ
การเดินทางเปนจํานวน 200 บาทตอคนตอเดือน
2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐและเปน
คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก าร จํ า นวนประมาณ 1,160,000 คน (จากฐานข อ มู ล ผู มี ร ายได น อ ยของ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
3) รายละเอีย ดมาตรการ : กรมบั ญ ชีกลางจะนํ าเงิน จากกองทุ น ประชารัฐ เพื่ อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 200 บาทตอคนตอ
เดื อ น ภายในวั น ที่ 15 ของเดื อ น ซึ่ ง ผู มี ร ายได น อ ยสามารถใช ซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารผ า นเครื่ อ งรั บ ชํ า ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture : EDC) แอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐหรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติได
4) ระยะเวลามาตรการ : เดื อ นพฤษภาคม 2562 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2562
ระยะเวลา 5 เดือน
5) งบประมาณ : ประมาณ 1,160 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
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1.2 มาตรการบรรเทาภาระคาครองชีพใหแกเกษตรกร
1) วัตถุประสงค : เพื่อชวยเหลือคาปุย ยาฆาแมลง และปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่
จําเปนแกผูมีรายไดนอยที่เปนเกษตรกร ในชวงที่รายไดเกษตรกรหดตัวอันเนื่องจากปริมาณการผลิตหดตัวและราคา
สินคาเกษตรยังมีความผันผวนสูง เปนจํานวนเงิน 1,000 บาทตอคน (ไดรับครั้งเดียว)
2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐโดยระบุ
วาเปนเกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานั้น (ไมรวมลูกจางภาคเกษตรกรรม) จํานวนประมาณ
4,100,000 คน
3) รายละเอีย ดมาตรการ : กรมบั ญ ชีกลางจะนํ าเงิน จากกองทุ น ประชารัฐ เพื่ อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,000 บาทตอคน
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผูมีรายไดนอยสามารถใชซื้อปุย ยาฆาแมลงและปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่จําเปน
ผานเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพื่อชําระคาสินคาดังกลาว
ได
4) งบประมาณ : ประมาณ 4,100 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1.3 มาตรการบรรเทาภาระคาใชจายของพอแมชวงเปดปการศึกษา
1) วัตถุ ป ระสงค : เพื่อช วยเหลือคาชุดนัก เรีย นและอุป กรณ การศึกษาชว งเป ด
ปการศึกษาเพิ่มเติมจากการชวยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการที่มอี ยูเดิม ซึ่งเปนการแบงเบาภาระคาใชจายใหพอแม
ในสวนที่เกี่ยวของกับชุดนักเรียนและอุปกรณการศึกษา เปนจํานวน 500 บาทตอบุตร 1 คน (ไดรับครั้งเดียว)
2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐที่ระบุวา
มีบุตรอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ โดยปจจุบันยังมีอายุไมเกิน 18 ป (นับจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562) และตองเปน
นักเรียนที่มีรายชื่อในฐานขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การใหสิทธิจะใหตามจํานวนบุตรผานแมหรือพอที่ถือ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งมีจํานวนบุตรประมาณ 2,700,000 คน
3) รายละเอีย ดมาตรการ : กรมบั ญ ชีกลางจะนํ าเงิน จากกองทุ น ประชารัฐ เพื่ อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 500 บาทตอบุตร
1 คน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผูมีรายไดนอยสามารถใชซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการศึกษาผานเครื่อง
EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพื่อชําระคาสินคาดังกลาวได
4) งบประมาณ : ประมาณ 1,350 ลานบาท โดยใชเงิน จากกองทุ น ประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคม
1.4 มาตรการพยุงการบริโภคของผูมีรายไดนอย
1) วัตถุประสงค : เพื่อชวยเหลือคาครองชีพใหแกผูมีรายไดนอย และรักษากําลัง
ซื้อของเศรษฐกิจฐานรากไมใหทรุดตัวมากกวาที่ควรจะเปนในชวงกลางป 2562 โดยเพิ่มวงเงินซื้อสินคาบริโภคอุปโภค
จําเปนในรานธงฟาประชารัฐ 500 บาทตอคนตอเดือน เทากันทุกคน (เดิมได 300 บาท ใหเพิ่มอีก 200 บาท หรือเดิม
ได 200 บาท ใหเพิ่มอีก 300 บาท) เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยเพิ่มชองทางในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน
ใหครอบคลุมถึงรานคาที่มีเครื่อง EDC และรองรับการชําระเงินผานแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ
2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐจํานวน
ประมาณ 14,600,000 คน โดยจํ าแนกเป น ผู มี ร ายได น อ ยที่ มี ร ายได ต่ํ ากว าเส น ความยากจนจํ า นวนประมาณ
10,800,000 คน และผูมีรายไดนอยที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจน จํานวนประมาณ 3,800,000 คน
3) รายละเอีย ดมาตรการ : กรมบั ญ ชีกลางจะนํ าเงิน จากกองทุ น ประชารัฐ เพื่ อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองคาสินคารานธงฟาประชารัฐ โดยผูมีรายไดนอยที่ได
300 บาทตอคนตอเดือน ใหเพิ่มอีก 200 บาท สวนผูมีรายไดนอยที่ได 200 บาทตอคนตอเดือน ใหเพิ่มอีก 300 บาท
เปน 500 บาทตอคนตอเดือน เทากันทุกคน โดยใหใชไดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562

14
4) งบประมาณ : ประมาณ 6,600 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อ

เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ทั้งนี้ มาตรการพยุงเศรษฐกิจชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีคาใชจายรวม
ทั้งสิ้น ประมาณ 13,210 ล านบาท โดยจะมี วิธีการประเมิ น ผลดว ยการสํ ารวจกลุ มตั วอยางที่ ได รับ ประโยชน จาก
มาตรการ และมีการวัดความคุมคาดวยการวิเคราะหผลกระทบของมาตรการตอเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินผลและการ
วัดความคุมคานี้จะดําเนินการหลังจากมาตรการสิ้นสุดแลว เพื่อนําผลสรุปรายงานตอคณะกรรมการฯ ตอไป
2. มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562
กระทรวงการคลังขอเสนอมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ซึ่งจะสงเสริมใหเกิด
บรรยากาศการใชจายภายในประเทศเพิ่มการซื้อขายภาคอสังหาริมทรัพย และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุ น
ภาคเอกชน เพื่อลดผลกระทบจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทั่วประเทศไทย
1) หลักการ :
1.1) กํ าหนดให ผู มี เงิน ได มี ห น าที่ เสี ย ภาษี เงิ น ได บุ ค คลธรรมดา แต ไม
รวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล สามารถนําคาบริการที่จายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
คาที่พัก โรงแรม คาที่พักโฮมสเตยไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และคาที่พักในสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรม สําหรับการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดหลักไปเปนคา
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามที่จายจริง แตไมเกิน 15,000 บาท
1.2) กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไมถึง
รวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล สามารถนําคาบริการที่จายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
คาที่พัก โรงแรม คาที่พักโฮมสเตยไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และคาที่พักและสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมสําหรับการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดรองไปเปนคา
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามที่จายจริง แตไมเกิน 20,000 บาท
ทั้งนี้ การหักลดหยอนตาม 1.1) และ 1.2) สามารถหักรวมกันไดตามจายจริงแตรวมกันไม
เกิน 20,000 บาท โดยไมจําเปนตองจายในทองที่เดียวกัน และเปนรายจายที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข :
2.1) จังหวัดหลัก ใหหมายความถึงพื้นที่ ดังตอไปนี้
จั งหวั ด กระบี่ กรุ งเทพมหานคร จั งหวั ด กาญจนบุ รี จั ง หวั ด ขอนแก น
จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุ รี จังหวัดเชียงใหม จังหวัด นครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง
จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุราษฎรธานี
2.2) จังหวัดรอง ใหหมายความถึงพื้นที่ดังตอไปนี้
จั งหวัดกาฬสิ น ธุ จังหวัด กําแพงเพชร จั งหวั ดจั น ทบุ รี จังหวัดชั ย นาท
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครศรีธรรมราช จั งหวัดนครสวรรค จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนานจั งหวัดบึงกาฬ จังหวัด บุรีรัมย จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดปตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดแพร
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดระนอง
จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรีจังหวัดเลย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุ ทรสงคราม จั งหวั ดสระแกว จั งหวั ดสิงหบุรี จังหวัดสุโขทัย จั งหวัด สุ พรรณบุ รี จังหวัด สุริน ทร จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอางทอง จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถจังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดอุบลราชธานี
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กรมสรรพากรประกาศกําหนด
1,000 ลานบาท

2.3) หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามที่ อ ธิ บ ดี
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ

4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศ
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ
2.2 มาตรการภาษีเพื่อกระตุนการซื้อสินคาเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา
1) หลักการ : กําหนดให ผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไม
รวมถึ งห างหุ นสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช นิติบุ คคล สามารถนําคาซื้อสิ นคาที่ ไดจายให แกผูป ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามที่จายจริงตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แตไมเกิน 15,000 บาท สําหรับการซื้อสินคาเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา
ดังตอไปนี้
1.1) อุปกรณการศึกษา แตไมรวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
1.2) เครื่องแตงกายสําหรับการศึกษา
1.3) อุปกรณกีฬา
1.4) เครื่องแตงกายสําหรับการเลนกีฬา
2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข :
2.1) ตองไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
2.2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ
1,500 ลานบาท
4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหมีการซื้อสินคาเกี่ยวกับการศึกษาและ
กีฬา
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ
2.3 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมสินคาทองเที่ยวทองถิ่นไทย
1) หลักการ : กําหนดให ผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไม
รวมถึ งห างหุ น ส ว นสามั ญ หรื อคณะบุ ค คลที่ มิ ใช นิ ติ บุ ค คล สามารถนํ าค าซื้ อ สิ น ค าจากโครงการหนึ่ งตํ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑที่ไดลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
การคํานวณภาษีเงินไดตามที่จายจริงตั้งแตวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แตไมเกิน
15,000 บาท
2) หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข : หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหเปน ไป
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ
150 ลานบาท
4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สนับสนุนสินคาโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ซึ่งกอใหเกิดการกระจายรายไดของชุมชน
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ
2.4 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการอาน :
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1) หลักการ : กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไม
รวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล สามารถนําคาซื้อหนังสือและคาบริการหนังสือที่อยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Book) ทุกประเภทที่จะจายใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นตามที่จายจริงไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามที่จายจริง
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แตไมเกิน 15,000 บาท
2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข :
2.1 รายจายตามขอ 1) หากรวมกับรายจายในการซื้อสินคาและบริการ
ตามขอ 1 (2) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 341 (พ.ศ. 2561) ที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 16
มกราคม 2562 ตองไมเกิน 15,000 บาท
2.2 หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ
2,250 ลานบาท
4) ประโยชน ที่ ค าดว าจะได รั บ : สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนซื้ อ หนั งสื อ และได รั บ
ความรูจากการอานมากขึ้น และชวยยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ อันสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580)
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ
2.5 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
1) หลักการ : กําหนดให ผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไม
รวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล สามารถนําคาซื้ออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารพรอมที่ดิน
หรือหองชุดในอาคารชุดที่มีมูลคาไมเกิน 5,000,000 บาท ไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณ
ภาษีเงินไดตามที่จายจริงตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แตไมเกิน 200,000 บาท
2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข :
2.1) ตองใชเปนที่อยูอาศัย
2.2) ไมรวมถึงการทําสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาจางปลูกสรางอาคาร
แยกจากกัน
2.3) ตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนที่อยูอาศัย
2.4) ตองมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ปนับ
แตวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เวนแตตายหรืออสังหาริมทรัพยสิ้นสภาพไปทั้งหมด
2.5) หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
3) ผลกระทบ: จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ
1,350 ลานบาท
4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหประชาชนมีบานหลังแรกและเปนการ
กระตุนการซื้อขายภาคอสังหาริมทรัพย
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ
2.6 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส
1) หลักการ :
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1.1) ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มและออกหรือรับใบกํากับภาษีหรือใบรับ หักรายจายเพื่อการลงทุนไดเปน 2 เทาของที่จายจริงสําหรับ
รายจายดังตอไปนี้
1.1.1) รายจ า ยเพื่ อ การลงทุ น ในการพั ฒ นาระบบ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาระบบจัดทํา หรือสงมอบ หรือรับสง หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสหรือ
ใบรับอิเล็กทรอนิกสสําหรับกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นหรือคูคา
1.1.2) รายจายเพื่อคาบริการระบบคลาวด คาบริการใบรับรอง
อิ เล็ ก ทรอนิ กส ค า บริ ก ารที่ จ า ยให แก ผู ให บ ริ การจัด ทํ า หรือส งมอบ หรือ เก็ บ รักษาใบกํากั บ ภาษี ห รือ ใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส (Service Provider) ที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ทั้งนี้ ไมให รวมถึงรายจายของผู ให บ ริก ารจัดทํ า หรือส งมอบ
หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสหรือใบรับอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการ (Service Provider)
1.2) ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม หักรายจายเพื่อการลงทุนไดเปน 2 เทาของที่จายจริง สําหรับรายจายเพื่อการลงทุนในเครื่องบันทึก
การเก็ บ เงิ น ที่ ต อ เชื่ อ มเข า กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร เป น ระบบ POS (Point of Sale) ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกํ า หนด และโปรแกรมคอมพิ วเตอรเพื่ อระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับ การรับ ชําระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3) ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินไดและผูใหบริการการ
ชําระเงิน ตามกฎหมายวาด วยระบบการชํ าระเงิน หั กรายจายเพื่ อการลงทุน ไดเปน 2 เทาของที่ จายจริ งสํ าหรับ
รายจายดังตอไปนี้
1 .3 .1 ) ร า ย จ า ย เพื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใน ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อระบบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายอิเล็กทรอนิกส
1.3.2) รายจ า ยค า บริ ก ารระบบคลาวด ค า บริ ก ารใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อระบบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายอิเล็กทรอนิกส
2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข :
2.1) ตองเปนรายจายที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.2) ใหใชสิทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใชการจริง (มีการจัดทํา สง
มอบและเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส มีการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน POS หรือมี
การใชระบบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายอิเล็กทรอนิกส)
2.3) ทรัพยสินตองมีลักษณะดังตอไปนี้
2.3.1) ตองไมเคยผานการใชงานมากอน
2.3.2) ตองสามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา
65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร
2.3.3) ต อ งได ม าและได ใช ก ารจริ ง ภายในวั น ที่ 31 ธั น วาคม
2563 ทั้งนี้ กําหนดใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจในการขยายระยะเวลาดังกลาว
2.3.4) ต อ งไม เป น ทรั พ ย สิ น ที่ ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี ที่
เกี่ย วของกั บ ทรัพ ยสิ น นั้ น ตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษ ฎากรฉบับ อื่น ๆ ไมวาทั้ งหมดหรือ
บางสวน
2.3.5) ตองอยูในราชอาณาจักร
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2.4) ต อ งใช ร ะบบใบกํ า กั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และระบบใบรั บ
อิเล็กทรอนิกส ระบบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่อง POS แลวแตกรณี เปนระยะเวลาอยางนอย
3 รอบระยะเวลาบัญชีติดตอกัน โดยนับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใชระบบเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรก
2.5) เครื่อง POS ที่ จ ะได รับ สิทธิป ระโยชนตามขอ 1.2) ตองมีลั กษณะ
ดังตอไปนี้
2.5.1) ต อ งเชื่ อ มต อ กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อระบบ POS
2.5.2) ต องออกใบกํ ากั บ ภาษี อ ย างย อตามมาตรา 86/6 แห ง
ประมวลรัษฎากรได
2.5.3) ตองบันทึกรายละเอียดการขาย และยอดขายได
2.5.4) ตองแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาสินคาและบริการได
2.5.5) ตองเชื่อมตอกับเครื่อง EDC
2.5.6) ต อ งรั บ และส ง ข อ มู ล จํ า นวนภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ในแต ล ะ
รายการที่รับชําระคาสินคาและบริการได
2.6) กรณี ไดใช สิทธิไปแลวและตอมาพบวาไมได ปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งที่กําหนดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตองนําเงินไดที่ไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายได
ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เวนแตกรณีทรัพยสินถูกทําลายหรือสูญหายหรือสิ้น
สภาพ ไมตองนําเงินไดที่ไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก
2.4) หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 2,370
ลานบาท
4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
4.1) ส งเสริ ม การชํ า ระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง สอดคล อ งตามแผน
ยุทธศาสตรการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานระบบการชําระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส แหงชาติ (National e-Payment
Master Plan)
4.2) กระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน
5) แนวทางการปรั บ ปรุ งกฎหมาย : ตราพระราชกฤษฎี ก าออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่) .. พ.ศ. ....จํานวน 1 ฉบับ
ผลกระทบ
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 จะกอใหเกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 เปนการอัดฉีดเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จํานวน 13,210 ลานบาท และการกระตุนใหเกิดการใชจายจากประชาชนและเอกชน ซึ่งจะผลักดันให
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2562 เปนไปตามที่กระทรวงการคลังประมาณไวคือ เทากับรอยละ 3.9
2. ผูมีรายไดนอยจะไดรับความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพ ซึ่ง
จะสงผลใหประชาชนกลุมดังกลาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผูมีรายไดนอยจะไดรับการชวยเหลือคาใชจายเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค คาใชจายในการดูแลสุขภาพ คาใชจายในการจัดหาปุย ยาฆาแมลง หรือปจจัยการผลิตอื่น ๆ
รวมถึงการบรรเทาภาระคาใชจายพอแมในชวงเปดเทอม เชน คาชุดนักเรียน อุปกรณการศึกษา เปนตน
ตางประเทศ
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16. เรื่อง รางความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและยูเนสโกเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการระหวางประเทศวา
ดวยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 การประชุมคณะกรรมาธิการโลกวาดวยจริยธรรมในความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 11 และประชุมเชิงวิชาการวาดวยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางความตกลงระหวางประเทศเจาภาพและยูเนสโกเกี่ยวกับการจัดการ
ประชุ ม คณะกรรมการระหว า งประเทศว า ด ว ยชี ว จริ ย ธรรม ครั้ ง ที่ 26 (26th Session of the International
Bioethics Committee of UNESCO : IBC) การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารโลกว า ด ว ยจริ ย ธรรมในความรู ด า น
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ครั้ ง ที่ 11 (11 th Session of the World Commission on Ethics of Scientific
Knowledge and Technology : COMEST) และการประชุมเชิ งวิ ชาการวาด วยนั ย ทางจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งอนุมัติใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางความตกลงดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ (กต.)
พิจ ารณาดํ าเนิ น การในเรื่องนั้ น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดย
มอบหมายให ก ระทรวงการต า งประเทศ จั ด ทํ า หนั งสื อ มอบอํ า นาจเต็ ม (Full Powers) ให แ ก ผู ล งนาม ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเจาภาพและยูเนสโกได
เห็นพองใหกําหนดจัดการประชุม IBC ครั้งที่ 26 การประชุม COMEST ครั้งที่ 11 และการประชุมเชิงวิชาการวาดวย
นั ย ทางจริ ย ธรรม กฎหมาย และสั งคม ด า นวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ร ะหวางวัน ที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2562
ณ กรุงเทพมหานคร โดยยูเนสโกไดจัดทํารางความตกลงของประเทศเจาภาพระหวางรัฐบาลไทยและยูเนสโกเพื่อเปน
แนวทางและขอตกลงรวมกันในการจัดการประชุมฯ ซึ่งทั้งสองฝายไดหารือและปรับแกไขรางความตกลงฯ จนเห็น
พองรวมกันในเนื้อหาและถอยคําของรางความตกลงฯ เปนที่เรียบรอยแลว โดยรางความตกลงฯ มีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดลักษณะ ขอบเขตของการประชุม ผูเขารวม สถานที่ และวันจัดการประชุม เอกสิทธิ์และความคุมกันการรักษา
ความปลอดภัย และการระงับขอพิพาท รวมทั้งแสดงรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของยูเนสโกและรัฐบาลไทยใน
ฐานะประเทศเจาภาพ เชน การเตรียมการ การจัดสถานที่ การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย คระทํางาน และ
อุปกรณตาง ๆ เปนตน
17. เรื่อง รางแถลงการณรวมการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารกลางอาเซียน+3
ครั้งที่ 22
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การต อ ร า งแถลงการณ ร ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังและผู วาการธนาคารกลางอาเซี ยน+3 ครั้งที่ 22 โดยหากมี ความจําเป น ต องปรับ ปรุงแกไขราง
แถลงการณรวมการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการคลังดําเนินการไดโดยไมตองนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรวมรับรองรางแถลงการณรวมการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ
ผูวาการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ ประกอบดวย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค
ที่ผ านมา ทิศทางเชิงกลยุทธของการดํ าเนิ น การทางการเงินของอาเซียน+3 มาตรการริเริ่มเชียงใหมไปสู การเป น
พ หุ ภ าคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) AMRO ซึ่ ง ที่ ประชุ ม AFMGM+3 ยื น ยั น ที่ จะ
สนับสนุน AMRO อยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปนองคกรระหวางประเทศที่มีอิสระ นาเชื่อถือ และเปน
มื อ อาชี พ มาตรการริ เริ่ ม พั ฒ นาตลาดพั น ธบั ต รเอเชี ย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ตลอดจนความ
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รวมมือทางการเงินของอาเซียน+3 สําหรับเงินทุนและการประกันภัยเพื่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The Southeast
Asia Disaster Risk Insurance Facility: SEADRIF)
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการ
ธ น า ค า ร ก ล า ง อ า เซี ย น + 3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting:
AFMGM+3) ครั้งที่ 22 (การประชุมฯ) รวมกับกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 30 เมษายน –
2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟจิ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีกําหนดเดินทางเปนประธานรวมการ
ประชุมดังกลาวดวย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารกลางอาเซียน+3 จะพิจารณารับรองราง
แถลงการณรวมดังกลาวในชวงการประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 22 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
สําหรับการประชุมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จะมุงเนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและของภูมิภาค กําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งจะชวยใหการเติบโตของโลกมีความแข็งแกรงยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม โดย
ในปนี้เปนการครบรอบ 20 ปของการดําเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Process) จึงจะมี
การหารือถึงวิสัยทัศนในอนาคต รวมถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจวามีความสอดคลอง
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพสํ า หรั บ รองรั บ ความท าทายตาง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการติดตามความคืบ หนาของ
การดํ า เนิ น การทางการเงิน นั บ ตั้ งแต ก ารประชุ ม AFMGM+3 ครั้งลาสุ ด ซึ่ งจั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส
18. เรื่อง ขออนุมัติความเห็นชอบตอรางเอกสารรายงานการประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงประเทศ
สมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางเอกสารรายงานการประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ หากมีการแกไขเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศ ให สํ า นั กงานสภาความมั่ น คงแหงชาติส ามารถดํ าเนิน การไดโดยไม ตอ งนํ าเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ
พิจารณาอีก และจากนั้นใหรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไป ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เสนอ
สาระสําคัญ การประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 วันที่
21 มีนาคม 2562 ณ อาคารรับ รองเกษะโกมล กรุงเทพมหานคร ในพิ ธีเปดการประชุม พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
เลขาธิการสภาความมั่น คงแห งชาติ ในฐานะหัวหนาหนวยงานดานความมั่นคงของไทยและประธานการประชุมฯ
กลาวตอนรับผูแทนประเทศสมาชิกที่เดินทางมาเขารวมการประชุม ฯ โดยเนนย้ําถึงสถานการณความมั่นคงระดับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอหลายพื้ นที่ ในโลก ซึ่งประเทศสมาชิ กในกลุม BIMSTEC ได รับ
ผลกระทบจากภั ย คุ กคามรูป แบบใหม อยางไม อาจหลี กเลี่ย งได อาทิ การก อการร าย การเผยแพรแนวคิดสุดโตง
อาชญากรรมขามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร ทั้งนี้ฝายไทยหวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมประจําปฯ จะเปนเวทีที่
ประเทศสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็นอันนํามาซึ่งเสถียรภาพและความสงบสุขในภูมิภาค
ในการแสดงทัศนะในหัวขอความทาทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหมในภูมิภาค หัวหนาคณะผูแทนไทย
ยังไดเนนย้ําความรวมมือระดับภูมิภาคในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหมทั้งการกอการราย ภัยคุกคามทางไซเบอร
และการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ จะตองเปนความรวมมือที่ใกลชิดและทันตอเหตุการณ
การประชุม ฯ ยังพิจารณาความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือ
ดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ภายใตกรอบ BIMSTEC และคณะทํางานยอยแตละคณะ
ความคื บ หน า ด า นความมั่ น คงที่ ริ เ ริ่ ม โดยการประชุ ม ประจํ า ป ข องหั ว หน า ฝ า ยความมั่ น คงของประเทศ
ส ม าชิ ก BIMSTEC ข อเส น อ แน ะจ าก ก ารป ระชุ ม Regional Dialogue of Think Thanks on Security
Cooperation ขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือดานความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่การ
ประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 4 ซึ่งหัวหนาคณะผูแทนเมียนมาไดแจง
ความพรอมของเมียนมาที่จะเปนเจาภาพการประชุมประจําปฯ ครั้งที่ 4 ในหวงเดือนมีนาคม 2563
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ทั้งนี้ การประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 เมื่อ
วัน ที่ 21 มีน าคม 2562 ที่ป ระชุมไดมีความเห็นรวมกันใหป ระเทศสมาชิกแจงผลการพิ จารณารางรายงานผลการ
ประชุมและแจงรับรองรายงานผลการประชุมฯ ดังกลาว ใหแกสํานักเลขาธิการ BIMSTEC ภายในวันที่
30 เมษายน 2562
แตงตั้ง
19. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามั ญ สั งกั ด กระทรวงการคลั ง ให ดํารงตํ าแหนงประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวัน ที่ มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายพล ธีรคุปต ผูอํานวยการกอง (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับสูง) กองสืบสวนและ
คดี กรมสรรพากร ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรการจัดเก็บภาษี (กลุมธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2561
2. นางสดศรี พงศอุทัย รองอธิบ ดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหน ง ที่ป รึกษาดานการพั ฒ นาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มัติ ต ามที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเสนอแต งตั้ง นายสุ ร ศั ก ดิ์
อินศรีไกร ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษา
ด า นนโยบายและแผน (นั ก วิ ช าการศึ ก ษาทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป

21. เรื่อง ขอรับโอนขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป.
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ านั ก งานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร ช าติ และ
การสรางความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เสนอรับโอน นายสุวิทย อมรนพรัตนกุล ที่ปรึกษาการพัฒนา
ระบบราชการ (นั ก พั ฒ นาระบบราชการทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และแต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน ป.ย.ป. ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนดวยแลว
22. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน เพิ่มเติม จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายมงคล ลีลาธรรม (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
2. นางสาวสุปรียา พิพัฒนมโนมัย กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2562 เปนตนไป และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
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23. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้ง นายวีระพล
จิรประดิษฐกุล ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (ผูอํานวยการ สบพน.) โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจางเปนตนไป แตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แทนตําแหนงที่วาง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายมนูญ สรรคคุณากร ใหดํารง
ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทนตําแหนงที่
วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2562 เปนตนไป
25. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 3 คน แทนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ดังนี้
1. นายธีรพล โตพันธานนท
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยจิรุตม ศรีรัตนบัลล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2562 เป นตน ไป และใหอยูในตําแหน งเทากับ วาระที่เหลืออยูของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ไดแตงตั้งไวแลว และใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใน
ครั้ งต อ ไปให เป น ไปตามกรอบระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ าหนดไวอ ยางเครงครัด ตามนั ย มติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่
23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
........................

