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วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
2.
เรื่อง รางกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใชบังคับพระราชกําหนดการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ
3.
เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการออกและขายสลากออมทรัพย พ.ศ. ....
4.
เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….
5.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดจาก
การลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม
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เศรษฐกิจ - สังคม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ชําระหนี้คาวัสดุอาหาร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบานมั่นคง
ขอความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
การเปดโครงขายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงขายแบบเปด (Open Access
Network)
ตางประเทศ
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดสงแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต
ระบบการจางแรงงานตางชาติ
การเขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ซึ่งจะมีการรับรองราง
แถลงการณผูนํา G20 ณ นครโอซากา และรางแถลงการณโอซากาวาดวย
เศรษฐกิจดิจิทัล
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียม
ระหวางเพศ
เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ อนุ มัติ ห ลั กการรางพระราชกฤษฎี กาถอนสภาพการเป น สาธารณสมบั ติ ของ
แผ น ดิ น ที่ ใช เพื่ อ ประโยชน ข องแผ น ดิ น โดยเฉพาะของที่ ร าชพั ส ดุ ในท อ งที่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต และ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. ดวยกองทัพบกไดสงคืนที่ราชพัสดุ อันเปนที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 11 และกรมทหารราบที่ 1
รักษาพระองค รวม 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 484 – 3 – 21 ไร เนื่องจากไดเลิกใชประโยชนและไมประสงคจะใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาวอีกตอไป ดังนี้
1.1 ที่ราชพัสดุบริเวณมณฑลทหารบกที่ 11 หมายเลขทะเบียนที่ กท. 80 โฉนดที่ดินเลขที่
19823 กท.127 (บางสวน) โฉนดที่ดิน เลขที่ 19822 กท.180 (บางสวน) โฉนดที่ดินเลขที่ 19825 และ กท.1029
โฉนดที่ ดิน เลขที่ 19828 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุงเทพมหานคร มี เนื้ อที่ ป ระมาณ 108 ไร 2 งาน 91
ตารางวา
1.2 ที่ ราชพั สดุ บ ริเวณกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค หมายเลขทะเบี ย นที่ กท.144
(บางส วน) โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 3810 และ 3814 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มี เนื้ อที่ ป ระมาณ
376 ไร 30 ตารางวา
2. กค. โดยกรมธนารักษพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกลาวกองทัพบกเลิกใช
ประโยชนและไมประสงคจะใชประโยชนอีกตอไป สมควรที่จะนําไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุตอไป
แตโดยที่ที่ราชพัสดุดังกลาวมีสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ซึ่งมาตรา
9 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 บัญญัติใหที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใช
เพื่ อประโยชน ของแผน ดิน โดยเฉพาะ เมื่ อเลิกใช ป ระโยชน แลว หรือทางราชการไม ป ระสงค จะหวงห ามอีกตอไป
ให ถ อนสภาพการเป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น โดยตราเป น พระราชกฤษฎี ก า ดั ง นั้ น จึ ง สมควรตรา
พระราชกฤษฎีกาเพื่อถอนสภาพที่ราชพัสดุที่กองทัพบกไดสงคืนดังกลาวตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ของที่ ร าชพั ส ดุ บ ริ เวณมณฑลทหารบกที่ 11 แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กท.80, กท.127 (บางส ว น), กท.180
(บางส วน) และกท.1029 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร เนื้ อที่ ป ระมาณ 108 ไร 2 งาน 91
ตารางวา และบริเวณกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.144 (บางสวน) แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 376 ไร 30 ตารางวา
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใชบังคับพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การ 1. รางกฎกระทรวงว าด ว ยการขออนุ ญ าตทํ างาน การออก
ใบอนุญาตทํางาน และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. …. 2. รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของคนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. …. 3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวน
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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1. รางกฎกระทรวงวาดวยการขออนุญาตทํางาน การออกใบอนุญาตทํางาน และการแจงการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. …. เป นการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุ ญาตทํ างาน การออก
ใบอนุญาตทํางาน การขอตออายุใบอนุญาตทํางาน การตออายุใบอนุญาตทํางาน การแจงและการจดแจงการขยาย
ระยะเวลา และการแจงและการออกหนังสือรับแจงการทํางานของคนตางดาว
2. รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. …. เปนการกําหนดใหคนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังนี้ (1) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย (2) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (3) ไมเคย
ไดรับ โทษจํ าคุ กโดยคําพิ พากษาถึงที่สุดให จําคุกตามกฎหมายวาดวยคนเข าเมื องหรือกฎหมายวาดวยการบริห าร
จัดการการทํางานของคนตางดาวภายในระยะเวลา 1 ป กอนวันขอรับใบอนุญาตทํางาน (4) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรค
ดังนี้ โรคเรื้อนระยะติดตอ วัณโรคระยะติดตอ โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอันเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยา
เสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคซิฟลิสในระยะที่ 3
3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. …. เปนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตนําคนตางดาวมา
ทํางาน คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและการตออายุใบอนุญาตทํางานหรือการขยายระยะเวลาการทํางาน
และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งไมเกินอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2560 รวมทั้งกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ
ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศ คนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติ คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย
และคนต างด าวซึ่ งนายกรั ฐ มนตรีแ ละรั ฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุ มั ติ ของคณะรั ฐ มนตรี ให อ ยู ใน
ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการออกและขายสลากออมทรัพย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการออกและขายสลากออมทรัพย พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหสลากออมทรัพย หมายถึง หนังสือตราสารชนิดผูถือหรือชนิดระบุชื่อ ซึ่งธนาคาร
อาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) ออกใหโดยมีขอสัญญาวา ถาหนังสือตราสารนั้นถูกรางวัล ธอส. จะจายเงินรางวัลใหแกผูถือ
หรือผูมีชื่อในหนังสือตราสารเปนจํานวนเงินที่กําหนดไว และเมื่อหนังสือตราสารนั้นมีอายุครบกําหนด ธอส. จะใหสิทธิ
ในการตออายุสลากออมทรัพยหรือจายเงินคืนตามราคาสลากออมทรัพยพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดใหแกผูถือ
หรือผูที่มีชื่อในหนังสือตราสาร
2. การจําหนายสลากออมทรัพยใหปฏิบัติตามที่ ธอส. กําหนด โดย ธอส. สามารถเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสลากออมทรัพยไดตามอัตราที่ ธอส. กําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ธอส. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธอส.
3. กําหนดให ธอส. มีอํานาจดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดทํา การออกจําหนายสลากออมทรัพย
การรับชําระเงินราคาสลากออมทรัพย การจายดอกเบี้ยและเงินรางวัล โดยสลากออมทรัพยจะออกจําหนายเปนชุด ๆ
สลากออมทรัพยในชุดใดจะมีลักษณะ ราคา จํานวนหนวยออมทรัพย เลขหมาย อายุและอัตราดอกเบี้ย (ถามี) การ
จายเงิน สถานที่จายเงิน ลําดับรางวัล จํานวนเงินรางวัล และเงื่อนไขอื่นใด ตามที่ ธอส. ประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธอส.
4. สลากออมทรัพยอยางนอยตองแสดงราคา จํานวนหนวยออมทรัพย เลขหมายอายุและดอกเบี้ย
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(ถามี) โดยสลากออมทรัพยแตละฉบับอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลแตละครั้งไดมากกวาหนึ่งรางวัลและสลากออม
ทรัพยฉบับที่เคยถูกรางวัลแลวสามารถถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งตอ ๆ ไปไดตลอดอายุของสลากออมทรัพยฉบับ
นั้น
5. สลากออมทรัพยสามารถโอนได กรณีของสลากออมทรัพยชนิดผูถือ สามารถโอนกันไดดวยการ
สงมอบ สําหรับสลากออมทรัพยชนิดระบุชื่อ สามารถโอนไดโดยใหผูมีชื่อบนสลากออมทรัพยลงลายมือชื่อในสลาก
และแจงการโอนให ธอส. ทราบ
6. กําหนดให ธอส. ออกรางวัลสลากออมทรัพยอยางนอยทุกสามเดือน โดย ธอส. ไมจําเปนตอง
ประกาศวั น ที่ ออกรางวั ลให ทราบล วงหน า ทั้ งนี้ การออกรางวัล ในแต ล ะครั้งให ธอส. กระทําโดยเป ดเผยและมี
บุคคลภายนอกรวมเปนสักขีพยาน และประกาศผลการออกรางวัลแกสาธารณชนโดยเร็ว
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบร า งกฎกระทรวงแบ งส ว นราชการสํ านั ก งานทรัพ ยากรน้ํ าแห งชาติ
สํานั กนายกรั ฐ มนตรี พ.ศ. …. ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และให สํ านั กเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลง
นาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)
2. กองวิเคราะหโครงการและงบประมาณ
กองวิเคราะหโครงการและงบประมาณ (คงเดิม)
3. ศูนยอํานวยการน้ําแหงชาติ
ศูนยอํานวยการน้ําแหงชาติ (คงเดิม)
4. กองบริหารจัดการลุมน้ํา
กองบริหารจัดการลุมน้ํา (คงเดิม)
5. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากร สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
น้ําแหงชาติ
(คงเดิม)
6. กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
7. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
8. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (คงเดิม)
9. กองนโยบายและยุทธศาสตร
กองนโยบายและแผนแมบท (เปลี่ยนชื่อ)
10. กลุมกฎหมาย
กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ)
กองการตางประเทศ (ตั้งใหม)
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1 – 4 (ตั้งใหม)
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสาร
หนี้ผานกองทุนรวม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษี เงิ น ได จ ากการลงทุ น ในตราสารหนี้ ผ า นกองทุ น รวมตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงมีหลักการดังตอไปนี้
1. รางพระราชกฤษฎีกา
1.1 กําหนดใหกองทุนที่เปนคณะบุคคลซึ่งเขารวมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดําเนินการโดย
บริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวย การควบคุมกิจการ
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ค าขายอั น กระทบถึ งความปลอดภั ย หรื อ ผาสุ ก แห งสาธารณชน (ไม ใช กองทุ น รวมที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายว าด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) และผูลงทุนในกองทุนดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินไดเชนเดียวกันกับที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรกอนการยกเลิกหรือการแกไขบทบัญญัตินั้นโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
1.2 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินสวนแบงของกําไร
ที่ไดจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
1.3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย
สําหรับรายไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวตองไม
นําตนทุนและรายจายที่เกี่ยวของกับรายไดนั้นมาหักเปนรายจาย
1.4 ยกเวนภาษี เงินไดนิ ติบุคคลใหแกกองทุน รวมสําหรับผลต างระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและมีการ
จําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน โดยกองทุนรวมดังกลาวมิใชผูทรงคนแรก
1.5 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เสนอขายเฉพาะแกสํานักงานประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด สําหรับเงินได
ตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร
1.6 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกองทุนรวมสําหรับเงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะสวนที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 20 สิงหาคม 2562
1.7 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกองทุนรวมที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
สําหรับ เงิน ไดต ามมาตรา 40(4)(ก) แห งประมวลรัษ ฎากรที่เกิดขึ้น จากตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บ ริษัทหรือห าง
หุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติ
บุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศเปนผูออก เฉพาะสวนที่เกิดขึ้นกอนการเปนผูทรงตราสารแสดงสิทธิใน
หนี้นั้น
1.8 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกองทุนรวมที่เปนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แตไมรวมถึงเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิเรียกรอง (กอง 4) ใหแก
(1) บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (บริษัททั่วไป) สําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่
ไดจํานวนกึ่งหนึ่ง
(2) บริษัทจดทะเบียน สําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดทั้งจํานวน
ทั้ งนี้ ไม รวมถึงกรณี ที่บ ริษัทหรือบริษั ทจดทะเบีย นตาม (1) หรือ (2) ถือหนว ย
ลงทุนที่กอใหเกิดเงินสวนแบงของกําไรนั้นไมถึง 3 เดือนนับแตวันที่ไดหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินไดดังกลาว หรือได
โอนหนวยลงทุนนั้นไปกอน 3 เดือนนับแตวันที่มีเงินได
1.9 กําหนดใหกองทุนรวมที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไดรับเงินไดตามมาตรา
40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากรและถูกหักภาษี ณ ที่จายไวในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได ไดรับยกเวนไมตองนําเงิน
ไดดังกลาวมารวมคํานวณเปนรายได ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นคืน หรือไมขอเครดิตเงินภาษี
ที่ถูกหักไวนั้น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
2. รางกฎกระทรวง
กําหนดอัตราภาษีเงิน ไดหั ก ณ ที่ จายรอยละ 15.0 สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากรใหแกกองทุนรวมที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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ทั้งนี้ กรณี เป น ผลต างระหวางราคาไถถอนกั บ ราคาจํ าหน ายตั๋ วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ใหถือวาผูออกตั๋วเงินหรือผูออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใหแกกองทุนรวมที่เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเปน
ผูจายเงินไดพึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากกองทุนรวมดังกลาวในอัตรารอยละ 15.0 และใหถือวาภาษี
ที่เรียกเก็บนั้นเปนภาษีที่หักไว
ทั้ งนี้ รางพระราชกฤษฎี กาและรางกฎกระทรวงขางต น ให มีผลใช บั งคั บ ตั้งแตวัน ที่ 20 สิ งหาคม
2562 เปนตนไป
เศรษฐกิจ - สังคม
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ชําระหนี้คาวัสดุอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงยุติ ธรรม โดยกรมราชทัณ ฑ ใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจําเปน ที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 653.71 ลานบาท
เพื่อชําระหนี้คาวัสดุอาหารคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่จายจริงตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และ
ใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
7. เรื่อง การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบานมั่นคง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบานมั่นคงจากเดิม
80,000 บาท/ครัวเรือน เปน 89,800 บาท/ครัวเรือน โดยใหเริ่มมีผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการบานมั่นคง เริ่มดําเนินโครงการตั้งแตป 2547 ซึ่งตอมาไดจัดเปนโครงการภายใตแผนแมบท
การพัฒนาที่อยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดลอมที่ดี มีรูปแบบสอดคลองกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใชจายของ
คนในชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยูอาศัยรวมกันในระดับพื้นที่
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาดานตาง ๆ ดวยกระบวนการมีสวนรวมอยาง
บู ร ณาการ ซึ่ งโครงการดั ง กล า วใช ง บประมาณในการดํ า เนิ น โครงการ 2 ส ว น ได แ ก 1) งบประมาณพั ฒ นา
สาธารณูปโภคและที่อยูอาศัย ไดแก คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงชุมชน (เชน การถมดินเพื่อสรางที่อยูอาศัย
สรางถนนในชุมชน ทอระบายน้ํา เปนตน) การพัฒนาปรับปรุงที่อยูอาศัย การบริหารจัดการในชุมชนและสนับสนุน
การพัฒนาและดําเนินโครงการ และ 2) สินเชื่อในการพัฒนาที่อยูอาศัยของชุมชน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยแจงวา การดําเนินโครงการบานมั่นคงที่ผานมาในป 2553 – 2560 พบวา งบประมาณในสวน
พั ฒ นาสาธารณู ป โภคและที่ อยู อาศั ย ที่ เกิ ดขึ้น จริงไมเพีย งพอ เนื่องจากราคาการกอสรางที่ อยูอาศัยมีราคาสูงขึ้น
ประกอบกับราคาวัสดุกอสรางที่ผานมาในป 2553 - 2561 มีราคาสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนคาใชจายสําหรับงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและ
ที่ อ ยู อ าศั ย โดยขอเพิ่ ม กรอบวงเงิ น สนั บ สนุ น โครงการบ า นมั่ น คงจากเดิ ม 80,000 บาท/ครั ว เรื อ น
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติไว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิถุนายน 2552) เปน 89,800 บาท/ครัวเรือน
(เพิ่ มในสวนงบพัฒ นาปรับ ปรุงชุมชน) โดยใหเริ่มมีผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรี
เห็ น ชอบในหลั กการตามความเห็ น ของสํ านั กงบประมาณ ซึ่ งการขอเพิ่ มกรอบวงเงิน ดั งกล าวจะทํ าให รั ฐ ต องใช
งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น (ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 20 ป) จาก 55,200 ลานบาท เปน 61,793.342
ลานบาท (เพิ่มขึ้น 6,593.342 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.94) รายละเอียดสรุปได ดังนี้
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ระยะเวลา (20 ป)

ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560 - 2564)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2565 - 2569)
ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2570 - 2574)
ระยะที่ 4
(พ.ศ. 2575 - 2579)

รวม
(พ.ศ. 2560–
2579)

จํานวน
ครัวเรือน
เปาหมาย
67,210

งบประมาณ
เดิม
ขอเพิ่มในครั้งนี้
(80,000 บาท) (89,800 บาท)
ตอครัวเรือน
ตอครัวเรือน
5,376.80
5,866.80

5,000
6,710
5,500
20,000
30,000
150,000

400
536.80
440
1,600
2,400
12,000

-

200,000

16,000

17,960

272,790

21,823.20

24,496.542

690,000

55,200

61,793.342

1,796
2,694
13,470

หนวย : ลานบาท
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่เพิ่มขึ้น
(บาท)
490
-

196
294
1,470 ปละ 30,000
ครัวเรือน
1,960 ปละ 40,000
ครัวเรือน
2,673.342 ปละ 50,000
ครัวเรือน
(เฉพาะป 2579
เปาหมาย
32,790
ครัวเรือน)
6,593.342

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐ มนตรีมีมติ เห็น ชอบในหลั กการแผนฟน ฟู กิจ การองค การขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สําหรับรายละเอียดแนวทางตามแผนฯ ใหกระทรวงคมนาคมและ ขสมก. ดําเนินการ
ใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป และใหรับความเห็นของหนวยงาน
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงคมนาคม [องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)] เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ ขสมก. เนื่องจาก ขสมก. ประสบปญหาการขาดทุนอยางตอเนื่องและมีหนี้สินคงคาง
จํานวนมาก โดยแผนฟน ฟูกิจการดังกลาวมี วัตถุประสงคเพื่อให ขสมก. ใชเปน แนวทางในการปรับปรุงระบบการ
ทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการหารายไดและการบริหารจัดการหนี้สิน ซึ่งจะนําไปสู
การบริ ห ารองค ก รที่ ยั่ ง ยื น และลดภาระกั บ ภาครั ฐ ทั้ งนี้ คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2562 รับ ทราบและเห็น ควรให นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาต อไปได
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
แผนฟนฟูกิจการ ขสมก.
1. สภาพปญหา ขสมก.
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ตอการใหบริการ
ดิจิทัล

1.1 สภาพรถโดยสารประจําทาง สภาพรถ รถโดยสารเกาและทรุดโทรม/จํานวนไมเพียงพอ
1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุ คลากรที่ มีความรู ความชํานาญด านเทคโนโลยี

1.3 โครงสรางองคกร ขสมก. มีพนักงานทั้งหมด 13,599 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2561) คิดเปนสัดสวนตอรถ 1 คัน ตองรับภาระคาใชจายของพนักงาน 5.14 คน
1.4 ต น ทุ น ในการดํ าเนิ น งาน ค าใช จ ายด านบุ ค ลากร ค า เชื้ อ เพลิ ง ค า เหมาซ อ ม และ
ดอกเบี้ยจายมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
1.5 สถานะทางการเงิน รายได ไม เพี ย งพอตอค าใชจาย เก็บ คาโดยสารต่ํ ากวาตน ทุ น ที่
แทจริง
2. แผนฟนฟูกิจการ ขสมก.
2.1 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยใชรถใหมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุ ท ธ ที่ 1 จั ด หารถโดยสารใหม / ปรั บ ปรุ ง สภาพรถเดิ ม เช น ซื้ อ รถ NGV
ปรับปรุงรถ NGV เดิม ซื้อรถไฮบริด รถ EV เชารถโดยสารใหม
กลยุทธที่ 2 การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เชน ติดตั้งระบบ E – Ticket ชําระ
คาโดยสารดวย QR – Code ติดตั้งระบบ GPS ใหบริการ WIFI บนรถ
กลยุ ทธที่ 3 การปรับ ปรุงเสน ทางเดิ น รถ เชน เชื่ อมต อเสน ทางกั บ ระบบขนส ง
สาธารณะอื่น ๆ ใหบริการเสนทางที่ผานสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ
2.2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อให ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได ลดภาระกับภาครัฐ
กลยุ ท ธ ที่ 1 ลดค า ใช จ า ยพนั ก งาน เช น โครงการเกษี ย ณอายุ ก อ นกํ า หนด
ปรับโครงสรางองคกรใหกระชับลง ลดพนักงานเปน 2.75 คนตอรถ 1 คัน ในป 2565
กลยุ ทธ ที่ 2 ลดคาซอมบํารุงและคาเชื้อเพลิง เชน จัดหารถใหมใหไดตามแผน
เพื่อลดคาซอมบํารุง และจัดหารถที่ใชเชื้อเพลิงอื่นแทนน้ํามันดีเซล
กล ยุ ท ธ ที่ 3 เพิ่ ม รายได เช น พั ฒ น าพื้ น ที่ อู บ างเขน เป น ศู น ย ก ารค า
โรงแรมระดับบน และพื้นที่อูมีนบุรีเปนตลาด
กลยุทธที่ 4 การบริหารหนี้สิน
3. ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1 รถโดยสารมีคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น สามารถอํานวยความสะดวกและยกระดับ
ความปลอดภัยใหแกประชาชน
3.2 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจในอนาคต มุงสู BMTA 4.0
3.3 ขสมก. มีสภาพคลองทางการเงินที่ดี สามารถเลี้ยงตนเองได ลดภาระกับภาครัฐ และ
สามารถแกปญหาหนี้สินไดอยางยั่งยืน
9. เรื่อง การเปดโครงขายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงขายแบบเปด (Open Access Network)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให ดศ. เป ดโครงขายเน็ตประชารัฐที่ ครอบคลุมหมูบ านเปาหมาย จํานวน 24,700
หมูบ าน ตามหลักเกณฑ การให บริการโครงขายเน็ตประชารัฐแบบเป ด (Open Access Network) ตามแนวทางที่
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) เห็นชอบเพื่อใหมีการเชื่อมตอโครงขายเน็ต
ประชารัฐไปใหบริการปลายทาง (Last Mile Access) ไปยังทุกภาคสวน ซึ่งเปนการใชโครงขายเน็ตประชารัฐใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ําซอนในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมและลดตนทุนในการ
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คิดอัตราคาบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหประชาชนเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยราคาที่เหมาะสมอีกทั้ง
ยังเปนการชวยแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ใหหนวยราชการตาง ๆ สนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากเน็ตประชารัฐเพื่อตอยอดการพัฒนา
บริการภาครัฐที่เกี่ยวของ อาทิ e-Health e-Learning e-Agriculture e-Commerce และ e-Government เปนตน
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ของภาครัฐไดอยางทั่ วถึงและเทาเทียมกัน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ
ตาง ๆ สามารถสรางการรับรูสูชุมชน โดยการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และรับทราบปญหา อุปสรรค ความตองการ
ผ านเครื อข ายอาสาสมั ครที่ มี อยู ในพื้ น ที่ เพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถเข าถึ งข อมู ล ขาวสารไดอ ยางถูก ตอ งตรงตาม
เปาประสงคของนโยบายรัฐบาลไดอยางทันเหตุการณ รวดเร็ว ในรูปแบบประชารัฐ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ดศ. รายงานผลการดํ าเนิ น โครงการยกระดับ โครงสรางพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1.1 ดศ. ไดดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐโดยขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสื่อ
สัญญาณสายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ใหครอบคลุมหมูบานเปาหมาย จํานวน 24,700 หมูบาน
และจัดใหมีจุดใหบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) โดยไมคิดคาใชจายกับผูใชบริการ อยางนอยหมูบานละ 1 จุด
ใหบริการ ที่ระดับความเร็วไมต่ํากวา 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) เสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 19
ธันวาคม 2560 โดยปจจุบันมีผูลงทะเบียนเขาใชงาน Wi-Fi เน็ตประชารัฐ จํานวน 5.21 ลานคน (ขอมูล ณ วันที่ 11
กุมภาพันธ 2562) ทั้งนี้ โครงขายเน็ตประชารัฐยังไดมีการออกแบบสถาปตยกรรมที่สามารถเปดใหผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเชื่อมตอเพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตปลายทาง (Last Mile Access) ไปยังทุกภาคสวนในพื้นที่เปาหมาย
(เชน บานเรือนประชาชน สถานประกอบการ) ไดอยางมีคุณภาพและทั่วถึงไดในลักษณะโครงขายเชื่อมตอแบบเปด
(Open Access Network) ซึ่ งจะเป น การลดความซ้ํ าซ อนในการลงทุ น โครงสรางพื้ น ฐานดิจิทั ล และลดต น ทุ น ใน
การคิดอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตกับประชาชน เพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบายบรอดแบนดแหงชาติตามนโยบาย
รัฐบาลและสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.2 สําหรับประเด็นกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการเน็ตประชา
รัฐ และโครงการ ASEAN Digital Hub ดศ. ได มีการประชุมหารือประเด็น เมื่อวัน ที่ 4 กุมภาพั น ธ 2562 รวมกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน ไดมีการหารือในประเด็นเรื่องการ
นําโครงขายเน็ตประชารัฐซึ่งเปนทรัพยสินราชการไปใหผูประกอบกิจการภาคเอกชนไปใชประโยชนในลักษณะธุรกิจ
ตามหลักการโครงขายแบบเปด (Open Access Network) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฯ ไดสั่งการใหกรรมการผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยตอบขอหารือให ดศ. ทราบโดยเร็วเพื่อ ดศ. จะไดพิจารณาหาแนวทางการดําเนินการตอไป รวมทั้งให
ดศ. หารือคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดตอบขอหารือ
ดศ. ดังนี้
1.2.1 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไดมีหนังสือตอบขอหารือ ดศ. แลวสรุปไดวา ทรัพยสินที่เกิดขึ้นในโครงการเน็ตประชารัฐเปนทรัพยสินของ ดศ. การที่
ดศ. จะนําโครงขายเน็ตประชารัฐซึ่งเปนทรัพยสินราชการไปใหผูประกอบกิจการภาคเอกชนเขาไปใชประโยชนตอยอด
ใหบริการ ถือเปนการใชทรัพยสินตามวัตถุประสงคของการรับจัดสรรเงินงบประมาณ ดศ. สามารถดําเนินการได โดย
การใชทรัพยสินเปนเรื่องของการขออนุญาตใหสิทธิ ดังนั้น จึงไมมีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัยจะตองพิจารณาแต
ประการใด แต ดศ. ควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมเพื่อรองรับในเรื่องของสิทธิการเขาใชงานโครงขาย
ดังกลาวดวย
1.2.2 สํ านั กงานอัยการสู งสุด (อส.) ขอให ดศ. นําเสนอคณะรัฐ มนตรีให ความ
เห็นชอบในหลักการและรายละเอียดโครงการฯ กอน และ อส. จึงจะพิจารณา (ราง) สัญญาตัวแทนในการดําเนิน
โครงขายเน็ตประชารัฐแบบเปด และ (ราง) สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมภายใตโครงการเน็ตประชารัฐใหตอไป
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1.3 สํ าหรับ โครงการขยายอิน เทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตามที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการคาใชจายสงเสริมและสราง
ความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ดศ. อยูระหวางการดําเนินโครงการดังกลาวและมอบหมายให บมจ.ทีโอที
ขยายโครงขายเน็ตประชารัฐโดยการวางโครงขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล
และสุขศาลาพระราชทานที่ยังไมมีโครงขาย Fiber Optic เขาถึง เพื่อใหมีโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่สนับสนุน
การยกระดับความเปนอยูของประชากรทางดานการศึกษาและสาธารณสุข
2. ในส ว นข อ เสนอของ ดศ. ในครั้ งนี้ จะเป น การดํ าเนิ น การเป ด โครงข า ยเน็ ต ประชารั ฐ ตาม
หลักเกณฑโครงขายแบบเปด (Open Access Network) ซึ่งเปนการเปดใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเขาเชื่อมตอ
โครงขายเน็ ต ประชารัฐ (ซึ่ งเป น ทรัพยสิ น ของราชการ) เพื่อลดความซ้ํ าซ อนในการลงทุน วางโครงขายซึ่ งเป น การ
ลดตนทุนการคิดอัตราคาบริการไปยังบานเรือนประชาชน ทําใหประชาชนโดยเฉพาะอยางในพื้นที่หางไกล (เนื่องจาก
เอกชนไมเขาไปลงทุนในพื้นที่หางไกลที่ไมมีศักยภาพเชิงพาณิชย) มีโอกาสเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน
ราคาที่ เหมาะสมและเป น ธรรม โดย ดศ. ได เสนอหลั กเกณฑ โครงขายแบบเป ด (Open Access Network) และ
ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม (Reference Access Offer: RAO) ประกอบกับคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการใหบริการโครงขายเน็ตประชารัฐแบบ
เปดดวยแลว ดังนี้
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม*
หลักเกณฑ
แบบที่ 1 ไมมีโครงขายเปนของตนเอง
สามารถเชื่อมตอจากโครงขายเน็ตประชารัฐไปยังบานเรือนของ
ประชาชนโดยไมมีคาการใชหรือเชื่อมตอ
แบบที่ 2 ที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง
แบบที่ 2 ที่มีโครงขายเปนของตนเอง
ตองทําขอตกลงกับ ดศ. ในการเปดโครงขายโทรคมนาคมที่มีอยูให
ผูประกอบกิจการรายอื่นเชื่อมตอโครงขายเพื่อใหบริการ
แบบที่ 3 ที่มีโครงขายเปนของตนเอง
โทรคมนาคมแกครัวเรือน (ซึ่งจะมีคาใชจายระหวางกันตามที่กําหนด
ไวในขอเสนอ) สําหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมประสงค
จะใหผูอื่นเขาใชโครงขายในสวนของ access ของตนจะมีคาใชจาย
ในการใชโครงขายเน็ตประชารัฐ โดยอางอิงตามราคาที่รัฐบาลลงทุน
แบบตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (Long Run Incremental Cost)
หมายเหตุ
ผูประกอบกิจการฯ สามารถเชื่อมตอโครงขายเน็ตประชารัฐได
ณ จุดเชื่อมตอที่มีความเปนไปไดทางเทคนิค โดยผูประกอบกิจการฯ
ที่ขอเชื่อมตอโครงขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทําหรือ
จัดใหมีจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเพิ่มเติม
*ผูประกอบกิจการฯ แบบที่ 1 ไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง และเปนกิจการที่มีลักษณะสมควรใหมีการ
บริการไดโดยเสรี เชน บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด
ผูประกอบกิจการฯ แบบที่ 2 มีทั้งแบบที่มีหรือไมมีโครงขายเปนของตนเอง เปนกิจการที่มีวัตถุประสงคใหบริการ
จํากัดเฉพาะบุคคลหรือไมมีผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรือตอประโยชนสาธารณะ
และผูบริโภค ไดแก บริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน) (แบบที่ 2 ไมมีโครงขายฯ) บริษัท ทริปเปลที โกลบอล
เน็ท จํากัด (แบบที่ 2 มีโครงขายฯ)
ผูประกอบกิจการฯ แบบที่ 3 มีโครงขายเปนของตนเอง เปนกิจการที่มีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคลทั่วไป
จํานวนมากหรืออาจมีผลกระทบตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรืออาจกระทบตอประโยชนสาธารณะ หรือมี
เหตุจําเปนตองคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ เชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จํากัด
ทั้งนี้ บมจ. ทีโอที ในฐานะผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการโครงการเน็ตประชารัฐตองใหผูใหบริการ
โทรคมนาคมรายอื่ น เข า ใช โครงข า ยเน็ ต ประชารัฐ และให จัด สงสํ าเนาสั ญ ญาการใชโครงข ายเน็ ต ประชารัฐ ให
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
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กิ จ การกระจายสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห งชาติ เรื่ อ งการใช แ ละการเชื่ อ มต อ โครงข า ย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 โดยผูใหบริการโทรคมนาคมสามารถยื่นความประสงคไดที่สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
ตางประเทศ
10. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดสงแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใตระบบการจางแรงงาน
ตางชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการจั ด ส ง แรงงานไทยไปสาธารณรั ฐ
เกาหลี ภายใตระบบการจางแรงงานตางชาติ (Employment Permit System:EPS) ทั้งนี้ หากมีการแกไขสวนที่
ไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได พรอมอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานลงนามใน
บั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ดั ง กล า ว โดยอนุ มั ติ ใ ห ก ระทรวงการต า งประเทศ ออกหนั ง สื อ มอบอํ า นาจเต็ ม
(Full Powers) ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนผูลงนามฝายไทย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงแรงงานเสนอรางบั น ทึกความเขาใจวาด วยการจั ดส งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี
ภายใตระบบการจางแรงงานตางชาติ (Employment Permit System : EPS) เนื่องจากบันทึกความเขาใจฉบับเดิมที่
ไดลงนามเมื่อป พ.ศ. 2558 ไดครบกําหนดระยะเวลาการบังคับใชแลวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 แตโดยที่บันทึก
ความเขาใจฉบับดังกลาวระบุวา บันทึกความเขาใจจะยังคงมีผลใชบังคับระหวางที่มีการดําเนินการเพื่อตออายุ เวนแต
ฝายใดฝายหนึ่งจะรองขอใหมีการสิ้นสุดเปนลายลักษณอักษร ดังนั้น บันทึกความเขาใจฯ ยังคงมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งกอนที่บันทึกความเขาใจฯ จะสิ้นสุด สาธารณรัฐเกาหลีไดเสนอขอปรับแกไขบันทึกความเขาใจฯ เพื่อให
สอดคลองและเปนไปตามกฎหมายการจางแรงงานตางชาติในสาธารณรัฐเกาหลี และปรับเพิ่มการนําระบบ Point
System (วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กคนหางาน ซึ่ ง ประกอบด ว ยการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – Test of
Proficiency in Korean : TOPIK และการทดสอบทักษะและสมรรถภาพรางกาย) มาใชในการดําเนินการคัดเลือก
คนงานไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี โดยยังคงหลักการเดิม ซึ่งกระทรวงแรงงานไดพิจารณาปรับแกไขรางบันทึก
ความเขาใจดังกลาวแลว รวมทั้งกระทรวงแรงงานและการจางงานแหงสาธารณรัฐเกาหลีไดทบทวนและเห็ นชอบ
เนื้อหาตามรางบันทึกความเขาใจฯ ที่ฝายไทยปรับแกไขดวยแลว
11. เรื่อ ง การเข า ร วมการประชุ ม ผู นํ า G20 ประจํ า ป 2562 ซึ่ งจะมี การรั บ รองรา งแถลงการณ ผู นํ า G20
ณ นครโอซากา และรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอการเขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ซึ่งจะมีการรับรองราง
แถลงการณผูนํา G20 (G20 Osaka Leaders’ Declaration) ณ นครโอซากา และเห็นชอบตอรางแถลงการณโอซา
กาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Osaka Declaration on Digital Economy) ซึ่งจะมีการรับรองโดยผูนําประเทศที่เขา
รวมกิจกรรมคูขนานเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารทั้ง 2 ฉบับขางตนที่ไม
สงผลกระทบต อสาระสํ า คั ญ หรื อไม ขั ดต อ ผลประโยชน ของประเทศไทย ให กระทรวงการตางประเทศสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้
1. สาระสําคัญของรางแถลงการณผูนํา G20 ประจําป 2562
(1) แสดงเจตนารมณ ของผูนํ าประเทศสมาชิก G20 ในการแสวงหาแนวทางความรวมมื อ
ระหวางประเทศสมาชิก และกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อสรางโลกที่ยั่งยืนและที่ทุกคนมีสวนรวมโดยเนนความ
รวมมือในการปรับปรุงกฎระเบียบระหวางประเทศใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลก
ปจจุบัน

13
(2) ย้ําความสําคัญของการประสานนโยบายของประเทศสมาชิกเพื่อรับมือกับความทาทาย
หลัก ๆ ที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจโลก สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งผานการสงเสริมการคาเสรีและนวัตกรรม ซึ่ง
รวมถึงการนําเศรษฐกิจเขาสูระบบดิจิทัล และการตอตานการทุจริตและปญหาคอรรัปชั่น
(3) ใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจของทุกภาคสวนโดยเฉพาะ
ผู สู ง วั ย เยาวชน สตรี และคนพิ ก าร โดยเน น การส ง เสริ ม พฤฒพลั ง ของผู สู ง อายุ เ พื่ อ ให ส ามารถมี ส ว นร ว มใน
ตลาดแรงงานแมวาจะมีอายุสูงขึ้น สงเสริมใหประเด็นดานเพศเปนกระแสหลักในทุกแงมุมของนโยบายลดชองวาง
ระหวางเพศในตลาดแรงงาน สงเสริมความเปนผูประกอบการใหแกสตรีและเยาวชน
(4) สงเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจัดจําหนายที่มี
ประสิทธิภาพ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ปรับปรุงภาวะโภชนาการ สําหรับประชากรโลกที่เพิ่มจํานวน
ขึ้น ใหความสําคัญกับการใชและเขาถึงเทคโนโลยี พัฒนาหวงโซมูลคาดานเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุน
(5) คงบทบาทนํ าในการสนับ สนุน การอนุ วัติ วาระเพื่ อการพั ฒ นาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และ
วาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบา รวมถึงจะสนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุเปาหมายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(6) มุงมั่นที่จะลงทุนในทุนมนุษยและสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพที่ทุกคนเขาถึงไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยย้ําถึงความสําคัญของความรวมมือใต – ใต
และไตรภาคีในมิตินี้
(7) แสดงความมุงมั่นที่จะกาวไปสูการมีระบบประกันสุขภาพถวนหนา โดยใหความสําคัญกับ
การสาธารณสุ ข ขั้ น พื้ น ฐาน การส งเสริ ม สุ ข ภาพและโภชนาการ เสริม สรา งศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด า น
การสาธารณสุข และสงเสริมการใชงานดิจิทัลและเทคโนโลยีนวัตกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการ
ระดมเงินทุน สําหรับ ระบบประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศกําลังพัฒ นาและการรองรับสถานการณ ฉุกเฉินดาน
สุขภาพ
(8) ตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ในการจั ด การกั บ ความท า ทายระดั บ โลก ซึ่ ง รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรและพลังงาน ขยะพลาสติกทางทะเล การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(9) เนนความจําเปนที่จะตองรวมมือกันแกไขปญหาการอพยพและการถูกบังคับใหพลัดถิ่น
ผานการรวมมืออยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระดับโลกในการจัดการกับตนตอของปญหา โดยความรวมมือกับประเทศ
ตนทาง ประเทศทางผาน รวมถึงองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
2. สาระสําคัญของรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล
(1) เห็ น พ อ งว า การเปลี่ ย นแปลงไปสู ยุ ค ดิ จิ ทั ล ได ส ร างความเปลี่ ย นแปลงต อ ทุ ก มิ ติ ข อง
เศรษฐกิจและแนวทางการดํารงชีวิต และยืนยันถึงความสําคัญของการปรับและสรางกฎระเบียบใหม ๆ เพื่อใหทันตอ
การเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองสงเสริมการหารือเชิงนโยบายระหวางประเทศ
ดานดิจิทัล
(2) ประกาศการเปดตัวของ “โอซากาแทร็ก (Osaka Track)” ซึ่งเปนกระบวนการที่แสดงให
เห็นถึงความมุงมั่นในการสงเสริมความพยายามเพื่อจัดทํากฎระเบียบระหวางประเทศ
(3) ใหความสําคัญกับการดําเนินการที่เกี่ยวของภายใตกรอบองคการการคาโลกโดยเฉพาะ
การออกแถลงการณ รวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของสมาชิกองคการการคาโลกบาง
ประเทศ ที่ เมื อ งดาวอส เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2562 และยื น ยั น ความมุ งมั่ น ที่ จ ะร ว มมื อ กั น ผลั ก ดั น พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสและการหารือที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่เปนรูปธรรมกอนการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคา
โลก สมัยที่ 12 ในเดือนมิถุนายน 2563
ทั้งนี้ การประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 มีกําหนดจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562
ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุน
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แตงตั้ง
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง นายสมภพ
ปราบณรงค ผูตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษากฎหมาย
(นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง นายสานิตย ศรีสุข
ผูอํานวยการสํานัก (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง) สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชนบท ใหดํารงตําแหนง วิศวกรใหญที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา (ดานสํารวจและออกแบบ) (วิศวกร
โยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ง
นางชุลีพร บุณยมาลิก ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 28
มีนาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสิงหทอง ลาภพิ เศษพันธุ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุน
2. นายฉั ต รชั ย วิ ริ ย เวชกุ ล ผู ช ว ยปลั ด กระทรวง สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง ให ดํ ารงตํ า แหน ง
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายนิ ก รเดช พลางกู ร รองอธิ บ ดี ก รมเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ ให ดํ า รงตํ า แหน ง
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ โดยการแตงตั้งขาราชการใหไป
ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศตามขอ 1. ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
16. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ จํานวน 9 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้
ผูแทนองคกรสตรีและองคกรที่ทํางานดานสิทธิความหลากหลายทางเพศ จํานวน 6 คน
1. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณเพ็ญศรี พิชัยสนิธ
3. นางสาวอรุณี ศรีโต
4. นางสาวสุธาดา เมฆรุงเรืองกุล
5. นางถวิลวดี บุรีกุล
6. นายนฤพนธ ดวงวิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน
7. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ (ดานนิติศาสตร)
8. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง (ดานนิติศาสตร)
9. นางสุทธศรี วงษสมาน (ดานสังคมศาสตร)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เปนตนไป
17. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายวิทิต อรรถเวชกุล ใหดํารง
ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทนตําแหนงที่วาง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ไดแตงตั้งไวแลว
.................

