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วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (พน.)
2.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใชแกเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. ….
3.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษ
เด็ดขาดซึ่งไดรับการลดวันตองโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและไดรับการ
ปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ. ….
4.
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและ
เงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช” ภายใต
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562)
5.
เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ฉบับ
6.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานที่ และเครื่องมือ
เครื่องใช อุปกรณที่จําเปนประจําสถานที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร พ.ศ. ….
7.
เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
รวม 4 ฉบับ
8.
เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จํานวน 2 ฉบับ
9.
เรื่อง รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการกรมทาง
หลวงชนบท ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงานทางหลวงตามกฎหมายวาดวย
ทางหลวง พ.ศ. ….
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
11. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน การประดับและกรณี
ที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร
ประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน พ.ศ. ….
12. เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ
กิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (1) (2) และ (4) แหง
พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
13. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงที่ตองจัดทําตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับ
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เศรษฐกิจ - สังคม
การยุบเลิกศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตําบลและอําเภอที่ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ
C Band ชนิด Dual Polarization พรอมอุปกรณเชื่อมโยงและหอเรดาร ที่สถานี
เรดารตรวจอากาศหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ
ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และ
วันที่ 7 ตุลาคม 2562
ขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530
วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่
หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน ในทุกกรณี เพื่อดําเนิน
โครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะตาง ๆ
(เกาะพระทอง จังหวัดพังงา) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
การแกไขปญหาของสมัชชาคนจน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
สรุปมติประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 2/2562
ผลิตภัณฑกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว
ตางประเทศ
ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญา
รอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวาง
ประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารพิษ
ที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 9
รางคํามั่นของประเทศไทยสําหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ 33
รางคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมเวทีผูลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1
การขอความเห็นตอเอกสารผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562
รางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของ
แผนปฏิบัติการเวียนนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีทางออกสูทะเลสําหรับ
ทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024
การเขารวม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของ
ประเทศไทย
แตงตั้ง
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติแทน
ตําแหนงที่วาง
การแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548
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แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหง
ประเทศไทย
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เปนผูแทน
องคกรศาสนาอื่น ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาองคการในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชย)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
ในกระทรวงวัฒนธรรม

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (พน.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562
เรื่อง กํ าหนดมาตรการเพื่ อแก ไขและป องกั นภาวะการขาดแคลนน้ํ ามันเชื้อเพลิง ลงวัน ที่ 4 ตุล าคม 2562 ซึ่งได
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว
โดยที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จึงสมควรปรับปรุงคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสาระสําคัญซ้ําซอนกับพระราชบัญญัติดังกลาว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3
แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให
ปรับปรุงคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปน คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญได ดังนี้
1. ตั ด ข อที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กองทุ น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งและการดํ า เนิ น งานที่ เกี่ ยวกั บ กองทุ น น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงออก เนื่องจากมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหขอกําหนด
ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เฉพาะที่เกี่ยวของกับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนอันยกเลิก
2. ปรับปรุงหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ดังนี้
คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562
(1) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคาและกําหนด
ราคาสํ า หรั บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งที่ ผ ลิ ต และจํ า หน า ย
ณ โรงกลั่ น เพื่ อ ใช ในราชอาณาจั ก ร หรื อ น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงที่นําเขาเพื่อใชในราชอาณาจักร
(2) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณและคาการตลาด
สําหรับการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิง
(3) กํ า หนดหลั ก เกณ ฑ ก ารคํ า นวณ และอั ต รา
สํ าหรั บ ค าขนส งน้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง หรื อค าใช จ ายใน
การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง

-

คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 (เดิม)
(1) กํ า หนดหลั ก เกณฑ สํ า หรั บ การคํ า นวณราคา
แ ล ะ กํ า ห น ด ร า ค า น้ํ ามั น เชื้ อ เพ ลิ งที่ ทํ า ใน
ราชอาณาจักร ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาเพื่อใช
ในราชอาณาจักร
(2) กําหนดค าการตลาดสํ าหรับ การซื้ อขายน้ํ ามั น
เชื้อเพลิง
(3) กําหนดคาขนสงไปยังคลังกาซและคาใชจายใน
การเก็ บ รักษาก าซ ณ คลั งกาซ ตลอดจนกํ าหนด
ราคาขายก าซ ณ คลั งก าซ เป น ราคาเดีย วกั น ทุ ก
แหงทั่วราชอาณาจักร
(4) กํ าหนดอั ต ราเงิน ส งเขากองทุ น หรือ อั ตราเงิน
ชดเชยสําหรับกาซที่ซื้อหรือไดมาจากผูรับสัมปทาน
ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ซึ่งเปนผูผลิตไดจาก
การแยกก า ซธรรมชาติ ในราชอาณาจั ก ร น้ํ า มั น
เชื้อเพลิ งที่ ทําในราชอาณาจักร น้ํ ามัน เชื้ อเพลิงที่
นํ าเข าเพื่ อ ใช ในราชอาณาจั ก ร น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ งที่
สงออก น้ํามั นเชื้อเพลิงที่จําหน ายใหแกเรือเพื่ อใช
เดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั กร และกาซหุ งต มที่
จําหนายใหแกประชาชน
(5) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงิน
เขากองทุน หรือไมใหไดรับเงินชดเชย
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(4) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคาและกําหนด (6) กํ าหนดราคาขายส งหน าโรงกลั่ น และคํ านวณ
ราคาสําหรับราคาขายสงหนาโรงกลั่นหรือราคาขาย ราคาขายปลีก
ปลีก
(7) พิจารณากําหนดอัตราภาษีใหอยูในระดับ
ไม ต่ํากวาอัตราภาษีต่ําสุดและไมสูงกวาอัตราภาษี
สูงสุด
(5) กําหนดใหโรงกลั่นแจงราคาขายสงหนาโรงกลั่น (8) กําหนดใหโรงกลั่นแจงราคาขายสงหนาโรงกลั่น
ตอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
ตอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามคําสั่งนี้
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามคําสั่งนี้
(7) ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(10) ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. ตัดขอกําหนด ขอหามปฏิบัติในการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และ
กาซหุงตมออก เนื่องจากมีสาระสําคัญอยูในพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของแลว
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใชแกเด็กและเยาวชน
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการ
ที่ใชแกเด็กและเยาวชน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหเครื่องพันธนาการที่ใชแกเด็กและเยาวชนใหใชไดเฉพาะสายรัดขอมือและกุญแจมือ
2. กําหนดใหสายรัดขอมือมีชนิดเดียว คือ สายรัดขอมือพลาสติกขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด แบบ
ตวัดรัดใหแนนดวยตัวเอง โดยใชปลายสายพลาสติกพันรอบขอมือซายและขอมือขวา
3. กําหนดใหกุญแจมือมี 2 แบบ ไดแก กุญแจมือแบบหวงทําดวยโลหะมีฟนเฟองโลหะระหวางตัว
หวงโลหะทั้งสองขางเชื่อมติดกันดวยลูกโซโลหะ และกุญแจมือแบบหวงทําดวยโลหะมีฟนเฟองโลหะระหวางตัวลวง
โลหะทั้งสองขางเชื่อมติดกันดวยบานพับโลหะ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการ
ลดวันตองโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่
นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการลดวันตองโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ. ….
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหนักโทษเด็ดขาดซึ่งแสดงใหเห็นวามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ
มีความกาวหนาในการศึกษา และทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกทางราชการเปนพิเศษ อาจไดรับ
การพิจารณาเลื่อนชั้น การแตงตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา การลดวันตองโทษจําคุก
การลดวันตองโทษจําคุกลงอีกไมเกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใด เพื่อประโยชนของทางราชการ
นอกเรือนจํา การพักการลงโทษ การฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจําหรือการรับการศึกษาอบรมนอก
เรือนจํา โดยใหนําพฤติการณการกระทําความผิด ลักษณะความผิด ความรุนแรงของคดี และการกระทําความผิดที่ได
กระทํามากอนแลว มาประกอบการพิจารณาใหประโยชนในแตละกรณีดวย
2. กําหนดใหการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ ใหเลื่อนตามลําดับชั้นครั้งละหนึ่งชั้น และ
ใหผูบัญชาการเรือนจําดําเนินการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติตามกําหนดเวลาและเงื่อนไขดังตอไปนี้
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2.1 นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกไมเกินสามปและตองโทษจําคุกเพียงคดีเดียว
ใหเลื่อนชั้นไดปละสามครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนเมษายนครั้งหนึ่ง ในวันสิ้นเดือนสิงหาคมครั้งหนึ่ง และในวันสิ้นเดือน
ธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง
2.2 นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกเกินกวาสามปหรือตองโทษจําคุกหลายคดี
ใหเลื่อนชั้นไดปละสองครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่งและในวันสิ้นเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง
3. กําหนดใหกรณีมีความจําเปนตองแตงตั้งนักโทษเด็ดขาดใหมีตําแหนงหนาที่ผูชวยเหลือ
เจาพนักงานเรือนจําในกิจการเรือนจํา ใหผูบัญชาการเรือนจําแตงตั้งคณะทํางานเพื่อคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ซึ่ง
การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดตองดําเนินการตามหลักเกณฑตามที่กําหนด ดังนี้
3.1 อัตราสวนของนักโทษเด็ดขาดซึ่งผูบัญชาการเรือนจําจะแตงตั้งใหมีตําแหนงหนาที่
ผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําตองไมเกินรอยละสามของจํานวนผูตองขังในเรือนจํา
3.2 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(ก) เปนนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม เวนแตมีนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมไมเพียงพอให
แตงตั้งจากนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมากหรือชั้นดีตามลําดับ
(ข) เปนผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูชวยงานเจาพนักงานเรือนจําเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
(ค) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยหรือ
เคยถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําหรือผูชวยงานเจาพนักงานเรือนจํา
(ง) ไมเปนนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทําความผิดในคดีอุกฉกรรจ หรือเปนอาชญากร
โดยอาชีพ หรือเปนผูกระทําความผิดในคดียาเสพติดใหโทษที่เขาขายรายสําคัญ และมีอิทธิพลตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
4. กําหนดใหนักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวา
หกเดือนหรือหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา หรือไมนอยกวา
สิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา อาจไดรับ
การลดวันตองโทษจําคุกตามชั้นและตามจํานวนวัน ไดแก ชั้นเยี่ยม เดือนละหาวัน ชั้นดีมาก เดือนละสี่วัน และ
ชั้นดี เดือนละสามวัน
5. กําหนดใหนักโทษเด็ดขาดซึ่งถูกสงออกไปทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชนของ
ทางราชการนอกเรือนจํา ใหไดรับการลดวันตองโทษคําคุกลงเทาจํานวนวันที่ทํางานนั้น และคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิ จารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งใหออกไปทํางานสาธารณะ หรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชนของทาง
ราชการนอกเรือนจําอาจกําหนดให ใชอุปกรณ อิเล็กทรอนิ กส หรืออุปกรณ อื่นใดเพื่ อสนับสนุนการควบคุมตั ว
นักโทษเด็ดขาดก็ได
6. กําหนดใหนักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวา
หกเดือนหรือหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา หรือไมนอยกวา
สิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา อาจไดรับ
การพักการลงโทษ
7. กําหนดใหนักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของกําหนดโทษตามหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในขณะนั้น และเหลือโทษจําคุกไมเกินสามปหกเดือน
อาจไดรับอนุญาตใหออกไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา และผูบัญชาการเรือนจําอาจกําหนดใหใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดเพื่อสนับสนุนการควบคุมตัวนักโทษเด็ดขาดผูนั้นก็ได
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ประเทศ “ชิมชอปใช” ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตาม
มาตรการส งเสริ ม การท อ งเที่ ย วในประเทศ “ชิ ม ช อ ปใช ” ภายใต ม าตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ป 2562) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน
แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ าหนดให เงิ น สนั บ สนุ น และเงิ น ชดเชยที่ ผู มี เงิ น ได ได รั บ ตามมาตรการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อสินคาหรือรับบริการจากผูขายสินคา หรือผูใหบริการผานระบบการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ทั้งนี้ กค. รายงานวา การเสนอรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้จะทําใหรัฐอาจสูญเสียรายไดจากการยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 5,500 ลานบาท แตประโยชนที่จะไดรับจากการยกเวนภาษีดังกลาวจะทําใหการ
บริโภคภายในประเทศขยายตั ว อัน เป น ผลดีตอการขยายตั วทางเศรษฐกิจ และการจั ดเก็บ รายไดภ าษีอากร และ
สงเสริมภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นชอบดวย
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญ ญั ติพลังงานนิวเคลียรเพื่ อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองไดภายในกําหนดระยะเวลา
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
รางกฎกระทรวงรวม 6 ฉบับ มีสาระสําคัญดังนี้
รางกฎกระทรวง
สาระสําคัญ
1. รางกฎกระทรวงกําหนด
กําหนดใหเครื่องกําเนิดรังสีดังตอไปนี้ ตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใชตอ
เครื่องกําเนิดรังสีที่ตองแจง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
การมีไวในครอบครองหรื อ
(1) เครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี ที่ มี ลั ก ษณะป ด มิ ด ชิ ด สํ า หรั บ งานวิ เคราะห ห รื อ งาน
ใช พ.ศ. ....
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางดานการศึกษาวิจัย ดานการเกษตรกรรม ดานการ
อุตสาหกรรม และดานความมั่นคงปลอดภัย
(fully enclosed radiation generator for analysis or inspection related
to research and development, agriculture, industry, and security)
(2) เครื่ องฉายรังสีทางชีว ภาพโดยวิธีเอกซเรย กําลังต่ําในลั กษณะที่ ป ดมิดชิ ด
(fully enclosed low-energy x-ray biological irradiator)
(3) เครื่ อ งเอกซเรย ต รวจกระเป า (baggage inspection x-ray unit) รวมถึ ง
เครื่องถายภาพรังสีโดยอาศัยการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร
(4) เครื่ องเอกซเรย ก ระเจิ งกลั บ แบบมื อ ถื อ สํ าหรั บ งานรั ก ษาความปลอดภั ย
(handheld backscatter x-ray security inspection unit)
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(5) เครื่องเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะหแบบมือถือหรือพกพา (Handheld or
portable x-ray analysis unit)

2. รางกฎกระทรวงกํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
และระยะเวลาในการแจ ง
การมีไวในครอบครองหรื อ
ใชเครื่องกําเนิดรังสี
พ.ศ. ....

3. รางกฎกระทรวงกําหนด
ห ลั ก เก ณ ฑ ก า รจั ด ให มี
เจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย
ทางรังสี พ.ศ. ....

4. รางกฎกระทรวงกําหนด
ห ลั ก เก ณ ฑ ก า รจั ด ให มี
เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การทาง
เท ค นิ ค เกี่ ย ว กั บ วั ส ดุ
นิวเคลียร พ.ศ. ....

(6) เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมดวยรังสีเอกซแบบติดตั้งอยูกับที่ (fixed industrial
x-ray gauges)
(7) หลอดเอกซเรย หรือหลอดเอกซเรยพรอมเรือนหลอด (tube housing) ของ
เครื่องกําเนิดรังสีตามรายการขางตน
- กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการแจงการมีไวในครอบครอง
หรือใชเครื่องกําเนิดรังสีดังตอไปนี้
(1) ผู มีไว ในครอบครองหรือใช เครื่องกําเนิ ดรังสีต ามกฎกระทรวงที่ อ อกตาม
มาตรา 26/2 วรรคหนึ่ง ตองยื่น คํ าขอแจงการครอบครองหรือใชตอเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีไวในครอบครองหรือใช
เครื่องกําเนิดรังสีดังกลาว
(2) กําหนดใหในกรณีกอนการใชงานเครื่องกําเนิดรังสีครั้งแรก และทุก ๆ สองป
ตลอดที่มีการใชงานเครื่องกําเนิดรังสี ผูแจงตองยื่นสําเนารายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัยที่ผานมาตรฐานจากหนวยงานที่สํานักงานประกาศรับรองภายใน
สามสิบวันหลังจากวันที่ไดรับผลการตรวจ
(3) กํ าหนดเงื่อ นไขให ผู แจ งการมี ไว ในครอบครองหรื อ ใช เครื่ อ งกํ าเนิ ด รั งสี ที่
ประสงคจะยกเลิกการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิ ดรังสีตามที่ไดแจงไวจะตอง
ดําเนิ น การตามที่กําหนด เชน การจัดการเปน ขยะอิเล็กทรอนิกส สงออกเครื่อง
กําเนิดรังสี จําหนายหรือสงตอใหผูที่ประสงคจะครอบครองหรือใชรายอื่น
- กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ ห ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต มี ไ ว ใ นครอบครองหรื อ ใช วั ส ดุ
กัมมันตรังสี หรือผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี ตองจัด
ใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีอยางนอยหนึ่งคนทําหนาที่ควบคุมดูแลความ
ปลอดภั ย ทางรั ง สี ข องสถานประกอบการของผู รั บ ใบอนุ ญ าต ทั้ ง ในกรณี ก าร
ปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีโดยมีหลักการจัดใหมี
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีดังตอไปนี้
(1) สถานประกอบการที่ใชวัสดุกัมมัน ตรังสีป ระเภท 1 และเครื่องกําเนิดรังสี
ประเภท 1 ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีอยูประจํา
ตลอดเวลาที่ใชวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสีนั้น
(2) สถานประกอบการที่ ใชวัส ดุกั มมั น ตรังสีป ระเภท 2 3 และ 4 และเครื่ อ ง
กําเนิดรังสีประเภท 2 ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีที่
พรอมปฏิบัติหนาที่เมื่อเรียกหา ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอาจมีลักษณะเปน
การถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได
- กําหนดหลักเกณฑใหผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใช นําเขา สงออก หรือ
นําผานวัสดุนิวเคลียร ตองจัดใหมีหนาที่ดําเนินการทางเทคนิคตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต องจัด ให มี เจ าหน าที่ ดํ าเนิ น การทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ
นิวเคลียรอยางนอยหนึ่งคนประจําสถานที่ทําการของผูรับใบอนุญาต
(2) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต องจั ด ให มี เจาหน าที่ ดํ าเนิ น การทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ
นิวเคลียรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรของสถานที่ทําการของผูรับใบอนุญาต จะตองปฏิบัติหนาที่
อยูตลอดเวลาที่เปดทําการ
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5. รางกฎกระทรวงกําหนด
ห ลั ก เก ณ ฑ ก า รจั ด ให มี
เจ า ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น
เดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
พ.ศ. ....
6. ร า งกฎกระทรวงความ
ปลอดภั ย ทางรั ง สี สํ า หรั บ
เครื่องกําเนิดรังสีที่ตองแจง
การมีไวในครอบครองหรื อ
ใช พ.ศ. ....

(3) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต องจั ด ให มี เจาหน าที่ ดํ าเนิ น การทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ
นิ ว เคลี ย ร ที่ ได รั บ มอบหมายให ทํ า หน าที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การพิ ทั ก ษ ค วาม
ปลอดภัยทางนิวเคลียรของสถานที่ทําการของผูรับใบอนุญาตจะตองพรอมปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยไมจําเปนตองอยูประจําตลอดเวลาที่เปดทําการ
(4) ผูรับใบอนุญาตอาจมอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรหนึ่งคนทําหนาที่ควบคุมดูแลทั้งความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และ
การพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรก็ได
- กําหนดหลักเกณฑใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ดังตอไปนี้
(1) สถานที่ ใชเครื่องปฏิกรณ นิวเคลียรเพื่ อการผลิตพลั งงาน แตไมรวมถึงยาน
หาพนะที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงานสําหรับการขับเคลื่อน
(2) สถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
- กํ าหนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี การเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางรังสี เพื่ อให ผู มี ไว ใน
ครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 26/2 ตองปฏิบัติ โดยกําหนดให
ความปลอดภัยทางรังสี หมายถึง การปองกันประชาชนและสิ่งแวดลอมจากความ
เสี่ ย งทางรั งสี และความปลอดภั ย ของสถานประกอบการหรื อ กิ จ กรรมใดๆ ที่
ก อให เกิ ดความเสี่ย งจากรังสี ทั้ งที่ เกิดจากการปฏิ บัติงานตามปกติและเกิด จาก
อุบัติเหตุหรือเหตุการณใด ๆ อันอาจคาดหมายได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี
ใหผูแจงการมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 26/2 ตองปฏิบัติ
ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การดําเนินการดานควบคุมความปลอดภัยทางรังสี โดยตองจัดใหมีมาตรการ
ด านความปลอดภัย ทางรังสี อุป กรณ เครื่องใช เช น การจั ด ให มีอุ ป กรณ บั น ทึ ก
ปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
(2) สัญลักษณเตือนภัยจากรังสี เชน ตองติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณทางรังสีที่
เห็นไดชัดเจนที่จุดทางเขาพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา เครื่องกําเนิดรังสีและ
ตําแหนงอื่นที่เหมาะสม
(3) ผูปฏิบัติงานทางรังสี เชน หามไมใหบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบหกป เขาไปใน
พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตราหรือปฏิบัติงานใด ๆ เกี่ยวกับรังสี
(4) จํากัดปริมาณรังสี (dose limit) เชน การควบคุมดูแลใหผูปฏิบัติงานทางรังสี
ไดรับรังสีนอยที่สุดเทาที่จะสามารถดําเนินการไดอยางสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ และต อ งได รั บ รั ง สี ไ ม เ กิ น ปริ ม าณที่ กํ า หนดไว ใ นร า ง
กฎกระทรวงนี้

6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ ที่
จําเปนประจําสถานที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานที่
และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณที่จําเปนประจําสถานที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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1. กําหนดใหที่ตั้งของสถานที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ตองสะอาด ปราศจาก
สิ่งรกรุงรัง หรือแหลงสะสมของขยะ เชื้อโรค สัตวพาหะ ฝุนละออง และมลพิษ หากที่ตั้งของสถานที่ดําเนินการเปน
พื้นที่เสี่ยงตอภัยธรรมชาติ ไมมีเสนทางการคมนาคม ไมสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคที่จําเปนได อยูในพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดโรคระบาด เปนพื้นที่ใกลกับแหลงที่มาของเชื้อโรค มลพิษ เสียง ความสั่นสะเทือน หรือมีลักษณะอื่นใดที่อาจ
ทําใหไมเหมาะสมตอการดําเนินการ ใหผูรับผิดชอบสถานที่ดําเนินการชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการตั้งสถานที่
ดําเนินการนั้น พรอมแผนหรือมาตรการจัดการ
2. กํ าหนดให ส ถานที่ ดํ าเนิ น การต อ งมี ค วามเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ (1) ลั ก ษณะงานทาง
วิทยาศาสตร (2) ประเภท ชนิด สายพันธุ จํานวน และพฤติกรรมของสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (3) วิธีการเลี้ยง
หรือระบบการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (4) การปองกันการติดเชื้อ การควบคุมสภาพแวดลอม
การปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ จากการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และ
(5) เปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. กําหนดใหสถานที่ ดําเนิ นการสําหรับสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ประเภทสัตวทดลองตองมี
ระบบการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรระบบอนามัยเขม (Strict Hygienic Conventional System)
ระบบปลอดเชื้ อ ก อ โรคจํ า เพาะ (Specified Pathogen Free System) ระบบปลอดเชื้ อ สมบู ร ณ (Germ Free
System) และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว (Animal Biosafety) ระบบใดระบบหนึ่งหรือ
หลายระบบ
4. สถานที่ดํ าเนิน การตองมีมาตรการป องกัน ไมใหบุ คคล ยานพาหนะ ที่ ไมไดรับอนุญาต รวมถึง
สิ่งรบกวนและสัตวอื่นเขาไปภายในสถานที่หรือบริเวณตองหาม และไมใหสัตวที่เลี้ยงไวหลุดออกไปภายนอกได
5. เครื่องมือ เครื่องใช และอุป กรณ ที่จําเป นตอการดํ าเนินการตอสัตว เพื่ องานทางวิทยาศาสตร
ประจําสถานที่ดําเนินการตองมีลักษณะและจํานวนที่เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยง หรือระบบการเลี้ยง ประเภท ชนิด
จํานวนของสั ต ว เพื่ องานทางวิ ทยาศาสตร และลั กษณะของงานทางวิ ทยาศาสตรที่ เกี่ย วของ โดยใหเปน ไปตาม
แนวทางปฏิบัติการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
6. กําหนดใหผูรับผิดชอบสถานที่ดําเนินการตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง แผนจัดการความ
เสี่ยง และแนวทางการแกไขปญหากรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติไวใหชัดเจน และมีการซักซอมอยางสม่ําเสมอ
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
เสนอ ดังนี้
1. รางกฎกระทรวงการจดแจงและการออกใบรับจดแจงเครื่องมือแพทย พ.ศ. ....
2. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย พ.ศ. ....
3. รางกฎกระทรวงการแจงรายการละเอียดและการออกใบรับแจงรายการละเอียดเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ....
4. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย พ.ศ. ....
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
รางกฎกระทรวง
สาระสําคัญ
รางกฎกระทรวงตามขอ 1 (1) กําหนดใหผูจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเขาที่ประสงคจะผลิตหรือ
นําเขาเครื่องมือแพทยใหยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยพรอมดวย
หนังสือรับรองความสอดคลองของผลิตภัณฑจากผูผลิตหรือเจาผลิตภัณฑฉลากและ
เอกสารกํากับเครื่องมือแพทยและเอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กําหนดในแบบคําขอ
(2) เมื่อผูอนุญาตไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบคําขอ เอกสารและหลักฐานที่ผูยื่นคําขอ
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สงมอบ หากครบถวน ถูกต องและชําระค าธรรมเนี ยมใบรับ จดแจงตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยเรื่องกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยแลวใหออกใบ
รับจดแจงไวเปนหลักฐาน
(3) คําขอจดแจงหรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได หรือดวยวิธีการอื่น ใด
ตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดใหผูจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเขาที่ประสงคจะผลิตหรือ
นําเขาเครื่องมือแพทยใหยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยพรอมดวย
ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย และเอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กําหนดใน
แบบคําขอ
(2) ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอผู
อนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดใน
แบบคําขอ โดยการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหกระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาต
หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได
(3) ในกรณี ที่ผูจ ดทะเบี ยนสถานประกอบการผลิตหรือนําเขาเครื่องมื อแพทยได รับ
อนุ ญ าตให เ ปลี่ ย นแปลงแก ไ ขรายการที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตในใบจดทะเบี ย นสถาน
ประกอบการผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย ห รื อ ใบจดทะเบี ย นสถานประกอบการนํ า เข า
เครื่องมือแพทย ตามกรณีที่กําหนด ไดแก (1) ชื่อผูจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต
หรือนําเขาเครื่องมือแพทย (2) ชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยให
ถือวาผูรับอนุญ าตผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยนั้ น ไดรับอนุ ญาตใหเปลี่ยนแปลง
แก ไขรายการที่ ได รั บ อนุ ญ าตในใบอนุ ญ าตดั ง กล า วนั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
เปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
(4) ผู รับ อนุ ญ าตผลิตหรือนํ าเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจ ะเปลี่ย นแปลงแกไข
รายการที่ไดรับอนุญาตในกรณี อื่นๆ นอกจากขางตน ใหย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงแกไข
รายการที่ไดรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยตอผูอนุญาต พรอมดวยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ กําหนดใบแบบคําขอ โดยการอนุ ญาตให เปลี่ยนแปลงแกไข จะ
แสดงไวในทายคําขอหรือใบแนบทายใบอนุญาตหรือแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาต
ทราบก็ได
(5) ในกรณีที่ใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขา
เครื่องมือแพทยยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตตอผูอนุญาต โดยใหส งคืน ใบอนุ ญาต
ฉบับเดิมที่ชํารุดหรือยื่นหลักฐานการแจงความกรณีสูญหายหรือถูกทําลายดวย แลวแต
กรณี โดยใบแทนใบอนุ ญ าต ให ใช แ บบใบอนุ ญ าตผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย ห รื อ แบบ
ใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย แลวแตกรณี และใหมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวที่
ดานหนาดวย
(6) คําขออนุญาต ใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการ
ในใบอนุญาตหรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไป
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(7) การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได หรือดวยวิธีการอื่น ใด
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ตามที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(8) กําหนดบทเฉพาะกาล ใหใบอนุญาตที่ออกใหกอนวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับให
ใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ และคําขอใดๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวง
นี้ ใช บั งคั บ และยังอยูในระหวางการพิจ ารณาของผูอนุญ าต ใหถือวาเปน คําขอตาม
กฎกระทรวงนี้ โดยอนุ โลม ในกรณี ที่ คํ าขอดั งกล าวมี ข อ แตกต างไปจากคํ าขอตาม
กฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อให
การเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
(1) กํ าหนดให ผู จ ดทะเบี ย นสถานประกอบการผลิ ต หรื อ นํ า เข าเครื่ อ งมื อ แพทย ที่
ประสงคจะผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยใหยื่นคําขอแจงรายการละเอียดผลิตหรือ
นําเขาเครื่องมือแพทย พรอมดวยฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยและเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นตามที่กําหนดในแบบคําขอ
(2) ผูรับอนุญาตที่ประสงคจะขอตออายุใบรับแจงรายการละเอียด ใหยื่นคํารองขอตอ
อายุใบรับแจงรายการละเอียด ใหยื่นคําขอตออายุใบรับแจงรายการละเอียดกอนวันที่
ใบรับแจงรายการละเอียดสิ้นอายุ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดใน
แบบคําขอ โดยการอนุญาตใหตออายุใบรับแจงรายการละเอียด ใหกระทําโดยวิธีสลัก
หลังใบรับแจงรายการละเอียดหรือจะออกใบรับแจงรายการละเอียดใหใหมก็ได
(3) ในกรณี ที่ผูจ ดทะเบี ยนสถานประกอบการผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยไดรับ
อนุ ญ าตให เ ปลี่ ย นแปลงแก ไ ขรายการที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตในใบจดทะเบี ย นสถาน
ประกอบการผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย ห รื อ ใบจดทะเบี ย นสถานประกอบการนํ า เข า
เครื่องมือแพทย ตามกรณีที่กําหนด ไดแก (1) ชื่อผูจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต
หรือนําเขาเครื่องมือแพทย (2) ชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทย ให
ถื อ ว า ผู แ จ ง รายการละเอี ย ดผลิ ต หรื อ นํ า เข า เครื่ อ งมื อ แพทย นั้ น ได รั บ อนุ ญ าตให
เปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่ไดแจงไวในใบรับแจงรายการละเอียดดังกลาวนับแตวันที่
ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
(4) ผูแจงรายการละเอียดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะเปลี่ยนแปลง
แกไขรายการที่ไดแจงไวในกรณีอื่นๆ นอกจากขางตน ใหยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงแกไข
รายการที่ ได แ จ งรายการผลิ ต หรื อ นํ าเข าเครื่ อ งมื อ แพทย ต อ ผู อ นุ ญ าต พร อ มด ว ย
เอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในแบบคําขอโดยการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไข
จะแสดงไว ในท า ยคํ าขอหรื อ ใบแนบท ายใบรั บ แจ งรายการละเอี ย ด หรื อ แจ งเป น
หนังสือใหผูรับแจงรายการละเอียดทราบก็ได
(5) ในกรณีที่ใบรับแจงรายการละเอียด ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ใหแจงรายการ
ละเอียดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยยื่นคําขอรับใบแทนใบรับแจงรายการละเอียด
ตอผูอนุญาต โดยใหสงคืนใบรับแจงรายการละเอียดฉบับเดิมที่ชํารุดหรือยื่นหลักฐาน
การแจ งความกรณี สูญ หายหรือถูกทํ าลายดว ย แลว แตกรณี โดยใบแทนใบรับ แจง
รายการละเอียด ใหใชแบบใบรับแจงรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทยหรือแบบใบ
รับแจงรายการละเอียดนําเขาเครื่องมือแพทยแลวแตกรณี และใหมีคําวา “ใบแทน”
กํากับไวที่ดานหนาดวย
(6) คําขอแจงรายการละเอียด ใบแจงรายการละเอียด คําขอตออายุใบรับแจงรายการ
ละเอียด คําขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบรับแจงรายการละเอี ยดหรือรายการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และคําขอรับใบแทนใบรับแจงรายการละเอียดใหเปนไปตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(7) การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได หรือดวยวิธีการอื่นใด
ตามที่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา กํ า หนดโดยประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา
(8) กําหนดบทเฉพาะกาล ใหใบรับแจงรายการละเอียดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทย
ที่ออกใหกอนวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
และคําขอใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวาง
การพิจารณาของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลมในกรณีที่
คําขอดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งให
แกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
รางกฎกระทรวง
ตามขอ 4
ใหกําหนดคาธรรมเนียม อาทิ
(1) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต
(2) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา
(3) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย
(4) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย
(5) ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
ฯลฯ

คาธรรมเนียม
ตามรางกฎกระทรวงฯ
(ฉบับละ/บาท)

คาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติฯ
(ฉบับละ/บาท)

2,000
4,000
10,000
20,000
1,000

10,000
20,000
100,000
200,000
10,000
ฯลฯ

ฯลฯ

8. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จํานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
รวม 2 ฉบั บ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณา แล ว
ดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ร า งกฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. 2510
(ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ. 2546)
1.1 ปรับปรุงการกําหนดขั้นตอนและหลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน
1.2 กําหนดเพิ่มเติมใหผูรับใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองดําเนินการ
1.2.1 จัดทํ ารายงานประจําปเกี่ยวกับ การผลิตยาที่ไดขึ้น ทะเบีย นตํารับ ยาและ
รายการประจําปเกี่ยวกับการสงออกไปนอกราชอาณาจักร
1.2.2 จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตยา และกระจายยาตามลักษณะ
และจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.2.3 ดําเนิน การผลิตยาและกระจายยาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การผลิตยาและการกระจายยาแผนปจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.2.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคํารับรองตามที่ใหไวในทะเบียนตํารับยาของตน
1.3 เพิ่มเงื่อนไขในการตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน โดยกําหนดใหผูอนุญาตจะ
พิจารณาไมตออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา
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1.3.1 ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 14
1.3.2 ไมผานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาแผน
ปจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.3.3 ไมผานการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจาย
ยาแผนปจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.4 กําหนดเพิ่มเติมใหผูรับอนุญาตผลิตยาสามารถเพิ่มสถานที่เก็บยาได
2. ร า งกฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. 2510
(ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)
2.1 กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะและจํานวนอุปกรณ และสถานที่ที่
ใชในการเก็บรักษายา
2.2 กําหนดใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
2.2.1 นําหรือสั่งยาจากผูผลิตที่ไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาแผนปจจุบัน หรือไดมาตรฐานทัดเทียมกัน
2.2.2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษายา และ
การกระจายยา
2.2.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคํารับรองที่ใหไวในทะเบียนตํารับยาของตน
2.2.4 รายงานการสงออกยาไปนอกราชอาณาจักร
2.3 เพิ่มเงื่อนไขในการตออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
โดยกําหนดใหผูอนุญาตจะพิจารณาไมตออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา
2.3.1 ผูรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 14
2.3.2 ไม ผานการตรวจประเมิ น ตามหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็ บ
รักษายาและการกระจายยาแผนปจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.4 ปรับปรุงแบบทายกฎกระทรวงใหเหมาะสมและสอดคลองกัน
9. เรื่อง รางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งเปนเจาพนักงานทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร างกฎสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี วาด ว ยเครื่ อ งแบบพิ เศษสํ าหรั บ
ขาราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงานทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษขาราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย
วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงยุติธรรมเรงรัดการเสนอรางพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. …. เพื่อยกเลิกคดีพิเศษที่ตองดําเนินการตามที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัติ รวม 13
คดีความผิด
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ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่กําหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จํานวน 5 คดี
ความผิด ดังนี้
คดีความผิดอาญาตามกฎกระทรวงฯ
คดีความผิดอาญาตามรางกฎกระทรวงฯ ที่ ยธ. เสนอ
(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
(2) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(2) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(3) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต
(3) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต
(4) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา
(4) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา
(5) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ
(5) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ
(6) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด (6) คดีความผิ ดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(7) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ (7) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว
ของคนตางดาว
(8) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และ (8) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการคามนุษย
ปราบปรามการคามนุษย
(9) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร
(9) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร
(10) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น (10) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
การเงิน
(11) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง
(11) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง
(12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(13) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา
(13) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา
(14) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(14) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(15) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและ (15) คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา
คุมครองสัตวปา
(16) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม
(16) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม
(17) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
(17) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
(18) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
(18) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
11. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญ
พิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรี
ชนคืน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
การประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว
ผู ได รั บ พระราชทานเหรีย ญพิ ทั กษ เสรี ช นคื น พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงกลาโหมเสนอ และให ส งคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกองอํานวยการ
รั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รและสํ านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว
ดําเนิ น การต อไปได และให กระทรวงกลาโหมรั บ ความเห็ น ของสํานั กงานสภาความมั่ น คงแห งชาติ ไปพิจ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
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เปนการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณีที่ให
ประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญ
พิทักษเสรีชนคืน พ.ศ. 2512 และที่ แกไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงหลักเกณฑ คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
พระราชทานการประดับและกรณีใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร
ประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน
พ.ศ. 2512 ซึ่งแก ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติเหรียญพิ ทักษเสรีช น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทํ าใหการขอ
พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนครอบคลุมถึงผูที่ทางราชการมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันประเทศ การ
รักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
ในตางประเทศ หรือปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ
12. เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวเนื่องที่
จําเปน เพื่ อใหบรรลุวัต ถุประสงคของการดําเนิ น กิจการเกี่ ยวกับโครงสรางพื้ น ฐานและบริการสาธารณะตาม
มาตรา 7 (1) (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน รวม 3 ฉบั บ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการร ว มลงทุ น ระหว างรั ฐ และเอกชนเสนอ และให ส ง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมและสํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปประกอบการพิจารณาดวย แล ว
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ทั้ง 3 ฉบับ
1. ร า งประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่ อ ง กิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งที่ จํ า เป น เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินกิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนสงทางถนน พ.ศ. …. ไดกําหนดกิจการ
เกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนสงถนน
ตามมาตรา 7 (1) แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ดังนี้
1.1 ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินกิจการทางถนน ทางหลวง ทางพิเศษ
(1) ที่พักริมทาง
(2) ระบบควบคุมการเก็บเงินคาใชทาง
(3) ระบบการสือ่ สาร
(4) ระบบการควบคุมการจราจร
1.2 ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินกิจการการขนสงทางถนน
(1) สถานีขนสงผูโดยสาร
(2) สถานีขนสงสัตวและหรือสิ่งของ
(3) อูซอมรถและบริการซอมรถ
(4) การพัฒนาระบบตั๋วรวม
2. ร า งประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่ อ ง กิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งที่ จํ า เป น เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟา และการขนสงทางราง พ.ศ. …. ไดกําหนดกิจการเกี่ยวเนื่องที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟา และการขนสงทางราง ตามมาตรา 7 (2) แหง
พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ดังนี้
2.1 ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟา
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(1) ระบบควบคุมการเดินรถ
(2) ระบบการสื่อสาร
(3) ระบบจัดเก็บคาโดยสาร
(4) ระบบจายกําลังไฟฟาขับเคลื่อน
(5) ศูนยซอมบํารุง
(6) สถานที่จอดยานพาหนะของผูโดยสาร
2.2 ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินกิจการการขนสงทางราง
(1) สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง
(2) ยานกองเก็บตูสินคา ลานบรรทุกตูสินคา
(3) การพัฒนาระบบตั๋วรวม
3. ร า งประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่ อ ง กิ จ การเกี่ ย วเนื่ อ งที่ จํ า เป น เพื่ อ ให บ รรลุ
วัต ถุประสงคของการดําเนิ นกิจการทาเรือและการขนสงทางน้ํา พ.ศ. …. ไดกําหนดกิจการเกี่ยวเนื่ องที่จําเป น
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการทาเรือและการขนสงทางน้ํา ตามมาตรา 7 (4) แหง พ.ร.บ. การรวม
ลงทุนฯ ป 2562 ดังนี้
3.1 ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินกิจการทาเรือ
(1) โรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบ
คอนเทนเนอรนอกเขตทําเนียบทาเรือ
(2) สถานีตรวจและบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพื่อการสงออก
(3) ทาเรือบก
(4) การใชเรือลากจูง
(5) การยกตูสินคาโดยปนจั่นยกตูสินคา
(6) คลังสินคา โรงเก็บรักษาสินคา ลานวางตูสินคา
3.2 ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินกิจการการขนสงทางน้ํา
(1) อูเรือ
(2) การพัฒนาระบบตั๋วรวม
13. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงที่ตองจัดทําตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. รางพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ….
2. รางกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. …. 3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคํานวณมูล คาที่ ดิน หรือสิ่ งปลู กสรางที่ไม มีราคาประเมินทุ น ทรัพย พ.ศ. …. รวมจํานวน 3 ฉบับ ที่ สํานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ดังกลาว กําหนดขึ้นเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนผูจัดเก็บภาษีนําไปปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการลดหยอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางบางประเภท งดเบี้ยปรับของภาษีทคี่ างชําระกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางถูกยึดหรือ
อายัดตามกฎหมาย รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสรางที่ไมมีราคาประเมินทุนทรัพย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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1. รางพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ….
1.1 กําหนดใหลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางรอยละ 50 ดังตอไปนี้
1.1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เจาของซึ่งเปนบุคคลธรรมดาไดมาทางมรดก โดยใช
เปนที่อยูอาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ทั้งนี้ ตองไดรับโอนมรดกและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกอนวันที่ 13
มีนาคม 2562
1.1.2 ที่ดินที่เปน ที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ า และโรงผลิตไฟฟา ทั้งนี้ ใหรวมถึงที่ ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่ใชประโยชนเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟา
1.2 กําหนดใหลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางรอยละ 90 ดังตอไปนี้
1.2.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนอสังหาริมทรัพยรอการขายของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สถาบันการเงินประชาชน บริษัทบริหารสินทรัพย เปนเวลา
ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของหนวยงาน
1.2.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูระหวางการพัฒ นาเปนโครงการจัดสรรเพื่ออยู
อาศัยหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเปนเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรร
ที่ดินดังกลาว
1.2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูระหวางการพัฒนาเปนอาคารชุดตามกฎหมายวา
ดวยอาคารชุด เปนเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตกอสรางอาคารชุดดังกลาว
1.2.4 ที่ ดิน หรือสิ่งปลู กสรางอยู ระหวางการพั ฒ นาเป น นิ คมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เป นเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมดังกลาว
1.2.5 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
กฎหมายวาดวยอาคารชุด หรือกฎหมายวาดวยการนิคมอุต สาหกรรมแหงประเทศไทยแลว ที่ได รับอนุ ญาตตาม
กฎหมายดังกลาวยังไมไดขายเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ 13 มีนาคม 2562
1.2.6 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในกิจการของโรงเรียน ตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชน
1.2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานที่ใหบริการแกประชาชนเปนการทั่วไป
ไดแก เลนกีฬา สวนสัตว สวนสนุกที่มีเครื่องเลนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
1.2.8 ที่จอดรถของการรถไฟฟา ที่ดินที่เปนลานจอดรถสาธารณะในสถานีขนสง
ผูโดยสาร ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ ที่เปนทางพิเศษตามกฎหมายวาดวยการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย หรือเปนทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวงสัมปทาน
2. รางกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. …. เปนการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการของด
เบี้ยปรับของภาษีที่คางชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณมูลคาที่ดินหรือสิ่งปลูก
สรางที่ไมมีราคาประเมินทุนทรัพย พ.ศ. …. เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณมูลคา
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมมีราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด ดังนี้
3.1 กรณีที่ดิน
3.1.1 ที่ ดิ น ที่ มี โฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั งสื อ รั บ รองการทํ าประโยชน (นส. 3 ก.) ให
พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินกับแปลงที่ดินใกลเคียงที่มีสภาพคลายคลึงกัน
3.1.2 ที่ดินที่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่น หรือที่ดินที่ไมมีหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใหพนักงานประเมิน ใชราคาที่ดินตามบั ญชีกําหนดราคาประเมิน ทุนทรัพยของที่ดินรายเขต
ปกครองกรมธนารักษหรือสํานักงานกรมธนารักษพื้นที่จัดสงใหเปนฐานในการคํานวณภาษีของที่ดิน
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3.2 กรณี สิ่งปลูกสราง ใหพนักงานประเมิน ใชราคาสิ่งปลูกสรางตามบัญ ชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยของสิ่งปลูกสรางที่กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่จัดสงให เปนฐานในการคํานวณภาษี
ของสิ่งปลูกสราง และกรณีไมมีราคาประเมินทุนทรัพยของสิ่งปลูกสรางใหพนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมิน
ทุนทรัพยของสิ่งปลูกสรางตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสรางที่กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่จัดสงให
3.3 กรณี สิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะอื่น ซึ่งไมสามารถเที ยบเคี ยงตามบัญ ชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย ใหพนักงานประเมินแจงใหเจาของสิ่งปลูกสรางดังกลาวนําสงเอกสารหรือหลักฐานแสดงมูลคาสิ่ง
ปลูกสรางเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดราคาของสิ่งปลูกสรางตอ อปท.
เศรษฐกิจ - สังคม
14. เรื่อง การยุบเลิกศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอการยุบเลิกศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ อว. จะไดดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาให ความ
เห็ น ชอบการยุ บ เลิ ก ศู น ย ฝ ก อบรมคอมพิ ว เตอร ซ อฟต แ วร ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรไมมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ตามรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินของปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 สํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ น ดิ น มี ค วามเห็ น ว า ควรยุ บ เลิ ก บั ญ ชี เงิ น ฝากของศู น ย ฝ ก อบรมคอมพิ ว เตอร
ซอฟต แวรซึ่งได มีการป ดบัญชี เงินฝากดังกลาวไปแล ว และในปจจุบัน ศูนย ฝกอบรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรมิไดมี
รายไดจากการดําเนินงานและคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนของบุคลากรเบิกจายจากงบเงินอุดหนุนในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอยูแลว การยุบเลิกหนวยงานจึงไมสงผลตอการเงิน
และงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้ งนี้ สํานักงาน ก.พ.
พิจารณาแลวเห็นชอบ
15. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตําบลและอําเภอที่ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual
Polarization พรอมอุปกรณเชื่อมโยงและหอเรดาร ที่สถานีเรดารตรวจอากาศหาดใหญ จังหวัดสงขลา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอเปลี่ยนแปลงชื่อ
ตําบลและอําเภอที่ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization1 พรอมอุปกรณเชื่อมโยง
และหอเรดาร ที่สถานีเรดารตรวจอากาศหาดใหญ จังหวัดสงขลา จากเดิม ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา เปน สถานีเรดารตรวจอากาศหาดใหญ ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตําบล
และอําเภอที่ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอมอุปกรณเชื่อมโยงและหอ
เรดาร ที่สถานีเรดารตรวจอากาศหาดใหญ จังหวัดสงขลา จากเดิม ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา เปนสถานีเรดารตรวจอากาศหาดใหญ ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีการแจง
ชื่อตําบลและอําเภอคลาดเคลื่อน โดยจะดําเนินการติดตั้งเครื่องเรดารเพื่อทดแทนหอเรดารเดิมในพื้นที่เดิม โดย
สํ านั กงบประมาณได เห็ น ชอบความเหมาะสมของราคาครุ ภั ณ ฑ ในวงเงิ น 147.73 ล านบาท ก อหนี้ ผู กพั น ข าม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายแลว จํานวน 30.26 ลานบาท สวนที่เหลือ 117.47 ลานบาท ผูกพันงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยูภายใตกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว (158.8 ลานบาท)
_____________________________
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เรดาร ต รวจอากาศ เป น อุ ป กรณ ที่ ใช สํ า หรั บ จั บ ตํ า แหน งและทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องเมฆและพายุ เพื่ อ ใช
ประกอบการพยากรณอากาศ

16. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ครั ว เรื อ นละ
5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท
ตามมติ คณะรั ฐมนตรีเมื่ อวั น ที่ 24 กั น ยายน 2562 และวัน ที่ 7 ตุ ล าคม 2562 จากเดิมกําหนดสิ้น สุดระยะเวลา
ดําเนินการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยขอขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเปน
วันที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณรายการนี้
2. อนุ มัติห ลั กการให นํ างบประมาณที่เหลือจากการใหความชวยเหลือเยีย วยาผูป ระสบภัยพิบั ติ
ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ไปใชในการ
ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติที่อาจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เปนตน โดยใช
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเชนเดียวกันกับการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติใน
ครั้งนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการ
ชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565
และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่อนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณี อุทกภัยจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือ
จํ า เป น เพื่ อ จ า ยเงิ น ช ว ยเหลื อ แก ผู ป ระสบภั ย ครั ว เรื อ นละ 5,000 บาท จํ า นวน 418,480 ครั ว เรื อ น
วงเงิน 2,092.40 ลานบาท ใน 32 จังหวัด ที่อยูในพื้นที่ที่ไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัน โดยใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย เป น หน ว ยรั บ งบประมาณและจ ายเงิน ช ว ยเหลื อ แก ผู ป ระสบภั ย ผ านธนาคารออมสิ น
ซึ่งกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย มท. ไดแจงวาการดําเนินการดังกลาวยัง
ไมเสร็จสิ้น และไมสามารถดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด จึงขอขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปถึงวัน ที่
31 มีน าคม 2563 ซึ่งกระทรวงการคลั งอนุ มัติให ขยายเวลาเบิกจ ายงบประมาณนี้ รวมทั้ งขออนุมัติห ลั กการให
นํางบประมาณที่เหลือจากการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบั ติดังกลาวไปใชในการใหความชวยเหลือ
เยียวยาผูประสบภัยพิบัติที่อาจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เปนตน โดยใชหลักเกณฑและ
เงื่ อ นไขในการจ ายเงิ น ช ว ยเหลื อ เช น เดี ย วกั บ การให ค วามช ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ในครั้ งนี้ ซึ่ ง ผล
การดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติดังกลาวสรุปได ดังนี้
ดําเนินการแลว
ไมมีครัวเรือนเสียหายตามหลักเกณฑ
ธนาคารออมสินโอนเงินผานระบบพรอมเพยสําเร็จใน จํานวน 4 จังหวัด ไดแก
28 จั ง หวั ด จํ า นวน 49,352 ครั ว เรื อ น เป น เงิ น จังหวัดแมฮองสอน
246.76 ลานบาท แบงเปน
จังหวัดหนองบัวลําภู
- ดําเนินการครบถวนแลวใน 7 จังหวัด ไดแก
จังหวัดสระแกว
จังหวัดกระบี่ 2) จังหวัดเชียงใหม 3)
จังหวัดชัยภูมิ
จั ง หวั ด น า น 4 ) จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ 5) จั ง หวั ด แพร
6) จังหวัดเลย และ 7) จังหวัดสุโขทัย
- มี ข อ มู ล ที่ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน 4,625
ครัวเรือน ใน 21 จังหวัด
- ธนาคารออมสินสงคืนขอมูล เนื่องจากผูประสบภัยไม
ผูกพรอมเพยกับเลขบัตรประชาชน/ ไมมีบัญชีธนาคาร
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ออมสิน/บัญชีธนาคารถูกปด จํานวน 5,499 ครัวเรือน
ใน 10 จังหวัด
17. เรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534
วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน ใน
ทุ กกรณี เพื่ อดํ าเนิ น โครงการก อสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะตาง ๆ (เกาะพระทอง
จังหวัดพังงา) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ ใ ห ก ระทรวงมหาดไทยได รั บ การยกเว น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
15 ธัน วาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใชป ระโยชน ที่ดิน ในพื้ น ที่ป าชายเลน ประเทศไทย) เมื่ อวันที่ 23
กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลนและปะการังของประเทศ) เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเรื่องการแกไขปญหาการจัดการพื้นที่ปาชายเลน)
และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแกไข
ปญ หาการจัด การพื้ น ที่ ป าชายเลน) เพื่ อเขาใช ป ระโยชนในพื้ น ที่ป าสงวนแห งชาติป าเลนโครงการอําเภอคุระบุ รี
แปลงที่ 1 (เกาะพระทอง) บริเวณทองที่ห มูที่ 2 ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อดําเนิ น
โครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะพระทอง จังหวัดพังงา
2. ใหกระทรวงมหาดไทย กํากับ ดูแลการไฟฟาสวนภูมิภาคใหดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบี ย บ หลั กเกณฑ และมติค ณะรัฐ มนตรีที่ เกี่ย วของ รวมทั้ งการจั ดสรรงบประมาณให กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทน ไมนอยกวา 20 เทา ของพื้นที่ปาชายเลนที่
ใชประโยชนตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ ห รือรักษาสภาพแวดลอม กรณี การดําเนิน โครงการใด ๆ ของหน วยงานรัฐที่ มีความจําเป น ต องเขาใช
ประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน พ.ศ. 2556 ดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟา
สวนภูมิภาค) ดําเนินโครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะตาง ๆ ซึ่งรวมถึงเกาะพระทอง
จังหวัดพังงาดวย แตโดยที่พื้นที่ดําเนินการตามโครงการฯ บางสวนอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาชายเลน โครงการ
อํ า เภอคุ ร ะบุ รี แปลงที่ ห นึ่ ง บริ เ วณท อ งที่ ห มู ที่ 2 ตํ า บลเกาะพระทอง อํ า เภอคุ ร ะบุ รี จั ง หวั ด พั ง งา ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17
ตุ ล าคม 2543 ห า มมิ ใ ห อ นุ ญ าตการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ ป า ชายเลนในทุ ก กรณี ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2530 วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2534 วั น ที่ 22 สิงหาคม 2543 และวัน ที่ 17
ตุลาคม 2543 ที่ใหระงับการใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนโดยเด็ดขาด เพื่อดําเนินโครงการกอสรางระบบจําหนาย
ดวยวาการวางสายเคเบิลใตน้ําระบบ 33,000 โวลต ความยาว 4 กิโลเมตร จากทาเทียบเรือบานทุงละออง (ฝง
จังหวัดพังงา) ไปยังทาเทียบเรือบานทุงดาบ (ฝงเกาะพระทอง) จังหวัดพังงา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจงวา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลวเห็นวา บริเวณดังกลาวอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการ
อําเภอคุระบุรีแปลงที่ 1 (เกาะพระทอง) บริเวณทองที่ หมูที่ 2 ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลวเห็นชอบและอนุญาตใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชพื้นที่
ดังกลาวแลว โดยขอใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ าสวนภูมิภาค) ปฏิ บัติตามกฎ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี
และขอเสนอแนะในการอนุญาตใชพื้นที่และการบริหารจัดการโครงการดังกลาว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย (การ
ไฟฟาสวนภูมิภ าค) ไดชี้แจงการดําเนิ นงานตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสร็จ
เรียบรอยแลวเชน การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนการคาใชจายในการปลูกปาทดแทนเพื่อการอนุรักษหรือรักษา
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สภาพแวดลอม ไมนอยกวา 20 เทาของพื้นที่ปาชายเลนที่ใชเปนประโยชน โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดสรรเงิน
รายไดของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของสํานักงบประมาณ
18. เรื่อง การแกไขปญหาของสมัชชาคนจน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบและมอบหมายให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เช น กระทรวงการคลั ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรมเรงขับเคลื่อนการแกไขปญหาของประชาชนอยางตอเนื่องตอไปตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน
(สคจ.) ซึ่งไดเดิน ทางมาชุมนุมบริเวณถนนลูกหลวง (ขางกระทรวงศึกษาธิการ) ตั้งแตวันที่ 6 - 23 ตุลาคม 2562
จํานวนประมาณ 400 คน ซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผูที่เกี่ยวของและพบปะเจรจากับ
สคจ. และไดประชุมหารือรวมกันหลายครั้งโดยไดขอสรุปผลการเจรจาแกไขปญหาในเบื้องตนซึ่ง สคจ. พอใจและยุติ
การชุมนุมเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนาในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในการนี้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดทํา
สรุปกรณีปญหาและขอเสนอเชิงนโยบายของ สคจ. รวม 35 เรื่อง แบงเปน 5 กรณี ดังนี้
กรณีปญหา/หนวยงาน
ขอเสนอเชิงนโยบายของ สคจ.
1. กรณี ราษฎรไดรับ ผลกระทบจากการสรางเขื่อนฝาย รั ฐ บาลต อ งระงั บ โครงการก อ สร า งเขื่ อ นทุ ก เขื่ อ นใน
และอางเก็บน้ํา (จํานวน 7 เรื่อง)
ประเทศจนกว า จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขประกาศใช
หน ว ยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กฎหมายให ค นจนมี อํ า นาจในการบริ ห ารจั ด การ
กระทรวงพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติแลวเสร็จ
2. กรณี ป ญ หาราคาสิ น ค า เกษตร (กรณี มะพราวราคา เชน (1) รัฐบาลตองยกเลิกหนี้สินที่ไมเปนธรรมใหเกษตร
ต ก ต่ํ าข อ งเค รื อ ข า ย ช าว ส ว น ม ะ พ ร า ว จั งห วั ด ที่ เป น สมาชิ ก สคจ. ซึ่ งเกิ ด จากแนวทางการพั ฒ นาที่
ประจวบคีรีขันธ) (จํานวน 1 เรื่อง)
ผิดพลาดของรัฐ (2) รัฐบาลตองประกันราคาพืชผลทาง
หนวยงาน : กษ. กระทรวงพาณิชย
การเกษตร เชน ขาว ออย ยางพารา มะพราว
(3) รัฐบาลตองยุติการนําเขาและหามใชสารเคมีอันตราย
ในพื้นที่เกษตร เชน พาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอรไพริฟอส
3. กรณีราษฎรไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ รัฐ บาลต อ งยุ ติโครงการพั ฒ นาทั้ งของรั ฐ และเอกชนที่
รัฐดานอุตสาหกรรมและคมนาคม (จํานวน 2 เรื่อง)
ส ง ผลกระทบต อ ชุ ม ชนรวมถึ ง โครงการที่ เ ข า บุ ก รุ ก
หนวยงาน : กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม ยึดถือ ครอบครองที่ ดิน ของรัฐ เชน ป าสงวนแหงชาติ
ที่สาธารณประโยชน พื้นที่ ชุมน้ํา และในที่ ดินที่ มีการ
ออกเอกสารสิทธิ์โดยไมชอบดวยกฎหมาย
4. กรณีปญหาที่อยูอาศัยและทํากินในที่ดินของรัฐรวมทั้ง เชน (1) รัฐ บาลตอ งยกเลิ กคําสั่งคณะรักษาความสงบ
การประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดิน แหงชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการ
(จํานวน 17 เรื่อง)
บริหารที่ดิน และนโยบายทวงคืนผืนปา
หนวยงาน : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ (2) รัฐบาลตองดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
กระท รวงท รั พ ยากรธรรม ช าติ แล ะสิ่ ง แวด ล อ ม จัดที่ดิน เพื่ อการครองชีพ พ. ศ. 2511 และดําเนิ นการ
กระทรวงการคลัง
บริหารจัดการพื้นที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินของสมาชิก
สคจ. ในเขตพิ พาท โดยกันออกจากเขตปา แลวนํามา
จัดใหประชาชนภายใตพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511 ฉบับที่ปรับปรุงแกไข
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5. กรณีปญหาแรงงาน (จํานวน 8 เรื่อง)
เช น (1) รั ฐ บาลต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ
หน ว ยงาน : กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข ประกั น สั ง คม พ.ศ.2533 และพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น
กระทรวงอุตสาหกรรม
ท ด แ ท น พ .ศ . 2 5 3 7 [เช น (1 .1 ) ให สํ านั ก งาน
ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น ทดแทนออกจากระบบ
ราชการ และจัดตั้งองคกรมหาชนขึ้นมารับผิดชอบแทน
คณะผู บ ริ ห ารประกั น สั ง คมมาจากการเลื อ กตั้ ง จาก
ลูกจางและนายจางโดยตรง (1.2) ใหจัดตั้งโรงพยาบาล
แล ะจั ด ให มี แพ ท ย ด า น อาชี ว เวช ศาส ตร ป ระจํ า
โรงพยาบาลเฉพาะสํ า หรั บ ผู ป ระกั น ตนให ทั่ ว ถึ งและ
เพี ยงพอ (2) รัฐ บาลต องขึ้ น คาจางขั้ น ต่ําตามอัต ราเงิน
เฟอและคาครองชีพที่สูงขึ้น
19. เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ ายเลขานุการคณะกรรมการยุ ทธศาสตรชาติ เสนอมติ คณะกรรมการยุ ทธศาสตรชาติในการประชุมครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดังนี้
1. เห็นชอบการกําหนดหนวยงานเจาภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
หน วยงานเจาภาพขับ เคลื่ อนเป าหมายระดั บ แผนย อยของแผนแม บ ทภายใตยุ ทธศาสตร ชาติ และมอบหมายให
หนวยงานเจาภาพประสานและบูรณการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
2. เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน.... และมอบหมาย สศช.
พิจารณากํากับการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว เพื่อใหเกิดการถายระดับของแผนทั้งสามระดับอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งเห็นชอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน เรงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติการ ตามลําดับ และขอความรวมมือใหหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โดยใหใชชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหเกิดการถายทอดเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งนําเขาแผนในระบบการติดตามและ
ประเมิ น ผลแห งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country
Reform : eMENSCR)
3. เห็ น ชอบให ค ณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ สํ า นั ก งบประมาณ (สงป.) สศช. ร ว มกั บ
หนวยงานของรัฐ ในการจัดทําโครงการสําคัญ นําไปสูการกอใหเกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่วางไวไดอยางเปนรูปธรรม และใชเปนคํา
ของบประมาณประจําป 2564 ตอไป
4. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ ดังนี้
4.1 นํ า เข า ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น โครงการ/การดํ า เนิ น งานในความรั บ ผิ ด ชอบในระบบ
eMENSCR ใหแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนธันวาคม 2562
4.2 นําเขาขอมูลสถิติ สถานการณ หรือขอมูลอื่นใดในระบบ eMENSCR สําหรับการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ใหเกิดการขับเคลื่อนไปสู
เปาหมายเดียวกันอยางเปนรูปธรรมตอไป รวมทั้งเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
ระบบข อ มู ล สารสนเทศด านงบประมาณของ สงป. และกรมบั ญ ชี กลางเข ากั บ ระบบ eMENSCR นอกจากนี้ ให
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หนวยงานที่อยูระหวางหรือจะดําเนินการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใชระบบ eMENSCR ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กอนที่จะมีการพัฒนาระบบ
5. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุท ธศาสตรช าติ และมติ คณะรัฐ มนตรีที่เกี่ ย วของ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศดําเนิน การตาม
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ทั้งนี้ ในการรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ ใหดําเนินการรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ การประหยัดเวลาและงบประมาณตอไป
20. เรื่อง แผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะรั ฐมนตรีมีมติ รั บ ทราบแผนยุท ธศาสตรย างพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) (แผน
ยุทธศาสตรฯ) ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติแผนยุทธศาสตร
ยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และมอบหมายการยางแห ง ประเทศไทยนํ า แผนดั ง กล า วเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพิจารณาแผน
ดังกลาวแลวมีความเห็นใหการยางแหงประเทศไทยนําไปทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ กอนเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ
การยางแหงประเทศไทยไดมีการปรับปรุงแกไขตามความเห็น/ขอเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเรียบรอยแลว
แผนยุทธศาสตรฯ มีวิสัยทัศน “ประเทศผูผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายไดมั่นคง” ซึ่งในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติไดมีการกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการ เปน 3 ระยะ
คือ (1) ระยะ 1 – 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (2) ระยะ 6 – 10 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) และ (3) ระยะ 11 – 20 ป
(พ.ศ. 2570 – 2579) มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. เปาหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
เปาหมาย
จาก (ป 2559)
เปน (ป 2579)
1. ลดจํานวนพื้นที่ปลูกยางลง
23.3 ลานไร
เหลือ 18.4 ลานไร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตอหนวยพื้นที่ โดย
เฉลี่ย 224 กิโลกรัม/ไร
เฉลี่ย 360 กิโลกรัม/ไร
กําหนดเปาหมายปริมาณผลผลิตยางเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มสัดสวนการใชยางภายในประเทศ
รอยละ 13.6
รอยละ 35
4. เพิ่มมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา
250,000 ลานบาท/ป
800,000 ลานบาท/ป
5. เพิ่มรายไดจากการทําสวนยาง
11,984 บาท/ไร
19,800 บาท/ไร
2. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
1. การสรางความเขมแข็ง เชน สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางทําสวนยางผสมผสานตามปรัชญาของ
ใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา “กองทุนรักษาเสถียรภาพรายได
และสถาบันเกษตรกร
ของเกษตรกรชาวสวนยาง” ขึ้นในประเทศไทย สงเสริมและจูงใจใหเกษตรกร
ชาวสวนยาง
ชาวสวนยางรวมกลุมกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
เชน บังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ปา กําหนดเขตพื้นที่ที่
และการยกระดับคุณภาพ
เหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยาง สนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรชาวสวนยางปลูก
และมาตรฐาน
ยางพันธุดี ที่ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งใหปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพยางแปรรูปใหไดมาตรฐาน GMP
3. การวิจัยและพัฒนา
เชน วิจัยและพัฒนาพันธุยางที่เติบโตเร็วใหผลผลิตสูง วิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปลูกและระบบการกรีดยางเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด สนับสนุนใหมีการกําหนดโจทย
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วิจัยจากปญหา/ความตองการของภาคธุรกิจเอกชน และผลักดันและสรางสิ่งจูงใจ
ใหมีการนําเอาผลงานวิจัยไปใชประโยชนและตอยอดในเชิงพาณิชย
4. การพัฒนาตลาดและ
เชน เชื่อมโยงธุรกรรมการซื้อขายยางในตลาดกลางยางพาราแตละแหงเขากับตลาด
ชองทางการจัดจําหนาย
ยางทองถิ่น เพื่อใหทั่วโลกนําไปใชในการอางอิง ออกมาตรการดานการเงินและการ
คลังเพื่อจูงใจใหภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑเพื่อทดแทนการนําเขา และสนับสนุนให
ผูผลิตผลิตภัณฑยางพาราไดมีโอกาสนําสินคาไปเปดตลาดในตางประเทศ
5. การพัฒนาปจจัย
เชน เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับยางพาราโดยเฉพาะ
สนับสนุน
การแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพารา ปรับปรุงและแกไขมาตรการ
สงเสริมการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมยางพารา เรงพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมยางพารา และโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อใหพรอมรองรับการ
ลงทุนทางตรงจากตางประเทศ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนความตองการและ
แผนพัฒนากําลังคนดานยางพาราของประเทศไทยและจัดกิจกรรม Road Show
ในประเทศที่เปนตลาดเปาหมายเพื่อจูงใจแกนักลงทุนตางประเทศ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ทําหนาที่
กํากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย และคณะทํางานดานตาง ๆ รับผิดชอบการขับเคลื่อน
แตละยุทธศาสตร โดยทํางานภายใตคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
21. เรื่อง สรุปมติประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 2/2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2562 และใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช เสนอ ดังนี้
1. การเปดตลาดนําเขาเมล็ดถั่วเหลืองภายใตกรอบความตกลงการคา WTO 3 ป (ป 2563 –
2565) ไมจํากัดปริมาณ อัตราภาษีรอยละ 0 และกรอบความตกลงการค าอื่ น ใหเป นไปตามขอผูกพัน และการ
บริหารการนําเขาคราวละ 3 ป (ป 2563 - 2565)
2. การเปดตลาดสินคาน้ํามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ํามันถั่วเหลือง มะพราว และมะพราว
ฝอย เนื้อมะพราวแหง และน้ํามันมะพราวและแฟรกชันของน้ํามันมะพราว ภายใตกรอบความตกลง WTO กรอบ
ความตกลงการคาอื่น คราวละ 3 ป (ป 2563 - 2565) และการบริหารการนําเขาปตอป
3. หลักเกณฑการจัดสรรโควตาสินคามะพราวและมะพราวฝอย เนื้อมะพราวแหง และน้ํามัน
มะพราวและเฟรกชันของน้ํามันมะพราว ตามความตกลงการเกษตรภายใต WTO สําหรับป 2563 - 2565
4. การเพิ่มองคประกอบภาคเอกชนในคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช คือ “ผูแทนสมาคม
ผูผลิตอาหารสําเร็จรูป (ดานมะพราว)” เปนกรรมการในคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช (เพิ่มเติม)
22. เรื่อง ผลิตภัณฑกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้
1. เห็นชอบการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว
2. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
สาระสําคัญ
เนื่องจากการสรางเครื่องมือเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว สรางวินัยการออม และมีการวางแผน
ทางการเงินเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอในการดํารงชีวิตหลังเกษียณยังคงมีความสําคัญและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ขอ 5.1.4 ปฏิรูประบบการออม “โดยจัดใหมีระบบการออม เพื่อการเกษียณอายุอยางทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและ
ตลาดทุนใหเปนแหลงเงินทุนแกผูประกอบการ และเปนชองทางการออมของประชาชน พรอมทั้งพัฒนาเครื่องมือทาง
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การเงินที่จะสงเสริม ใหคนไทยทุกคนเขาสูระบบการออมและการลงทุนระยะยาวใหสามารถรองรับพฤติกรรม และวัฏ
จักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมีเสถียรภาพและลดตนทุน พัฒนาขีดความสามารถในการ
ดํา เนิ น งานขององค กรการเงิ น ชุ ม ชนและสหกรณ ทุก ระดับ และพั ฒ นาความรูพื้ น ฐานทางการเงิน แกป ระชาชน
ตลอดจนการกํ า กั บ ดู แลระบบสถาบั น การเงิน ให มี ความมั่ น คง” ดั งนั้ น เพื่ อเป น การปรับ ปรุงนโยบายด านสิ ท ธิ
ประโยชนทางภาษีใหตรงกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงนอยและผูที่เริ่มเขาสูวัยทํางาน ซึ่งตองการความยืดหยุนในแง
ระยะเวลาการออมและจํานวนเงินที่จะออมเพื่อจูงใจใหมีการออมระยะยาวมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอ
ดังนี้
1. สิทธิป ระโยชนทางภาษี เงิน ได บุคคลธรรมดาสํ าหรับ เงิน ไดเทาที่ จายเปน ค าซื้ อหน วยลงทุนใน
กองทุน LTF ใหสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 23
กุมภาพันธ 2559 อยางไรก็ดี การออกกฎกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ยังไมรวมถึงการกําหนดใหเงินไดจาก
การขายหน วยลงทุ น ในกองทุ น LTF ตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป น ตน ไป ไดรับ การยกเวน ภาษี เงิน ไดบุ คคล
ธรรมดาเชนเดียวกันกับเงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมอื่น ๆ ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขกฎกระทรวงเพื่อให
ผูซื้อ LTF ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ไดรับยกเวนภาษีสําหรับกําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน LTF
2. กําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund:
SSF) (กองทุน SSF) ซึ่งเปนกองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม โดยใหบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหยอนภาษี
เงิน ได สําหรับ เงินที่ จ ายเป น คาซื้ อหน วยลงทุ น ในกองทุน SSF ไมเกิ น รอยละ 30 ของเงิน ได พึงประเมิน แตไมเกิ น
200,000 บาท โดยเมื่ อรวมกั บ กองทุ น การออมเพื่ อการเกษีย ณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF กองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแหงชาติ
หรือเงินจายเบี้ยประกันชีวิตสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ) แลวตองไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี โดย
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยไดทุกประเภท ทั้งนี้ ผูซื้อกองทุน SSF สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดเมื่อถือมาแลว
ไม น อยกว า 10 ป นั บ จากวัน ที่ ซื้อ โดยไมกําหนดจํานวนซื้อขั้น ต่ํา ไมกําหนดเงื่อนไขในการซื้อตอเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่ อ
สงเสริมใหประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการใหสิทธิประโยชนทางภาษีจะเนนไปยังกลุมผูมีรายไดปานกลาง
ถึงนอยและผูที่เริ่มตนวัยทํางานใหไดรับประโยชนอยางเต็มที่ นอกจากนี้ การกําหนดใหลดหยอนภาษีสูงสุดรอยละ 30
ของเงิน ได พึงประเมิน สอดคลองกั บ อัตราการใหสิท ธิล ดหยอนภาษีสําหรับ เงิน สะสมเขากองทุน การออมเพื่อการ
เกษียณอายุอื่น ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งอยูระหวางการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของในการเพิ่มอัตรา
เงิ น สะสมของสมาชิ ก จากร อ ยละ 15 เป น ร อ ยละ 30 ของเงิ น เดื อ น และร างกองทุ น บํ าเหน็ จ บํ า นาญแห งชาติ
ซึ่งกําหนดอัตราเงินสะสมของสมาชิกในรางกฎหมายไวที่รอยละ 30 ของคาจาง
ทั้ ง นี้ กระทรวงการคลั ง จะประเมิ น ความคุ ม ค า และผลลั พ ธ ข องโครงการในป ที่ 5 (2567)
เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมตอไป
3. ปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการซื้อกองทุน RMF ภายใตวงเงินเดิม
ในการหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดังนี้
(1) ปรับสัดสวนการหักลดหยอนภาษีสําหรับเงินที่จายเปน คาซื้อหน วยลงทุ นในกองทุน RMF
สูงสุด จากเดิมไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน เปนรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมิน โดยยังคงกําหนดวงเงิน
หักลดหยอนไดสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุน บํ าเหน็ จบํ านาญขาราชการ กองทุ น สงเคราะห ตามกฎหมายวาดว ยโรงเรียนเอกชน กองทุน การออม
แหงชาติ เงินจ ายเบี้ยประกัน ชี วิตสํ าหรับ การประกั นชีวิตแบบบํานาญ หรือกองทุ น SSF) เพื่ อเปน การส งเสริมให
ประชาชนออมไดมากขึ้น และสอดคลองกับแนวทางการปรับเพิ่มเงินสะสมของกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่น
(2) ยกเลิกการกําหนดจํานวนขั้นต่ําในการซื้อกองทุน RMF (จากเดิมกําหนดใหซื้อจํานวนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมิน หรือมีจํานวนไมนอยกวา 5,000 บาทตอป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา)
เพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีรายไดปานกลางถึงนอยสามารถซื้อกองทุน RMF ได โดยยังคงกําหนดใหตองซื้อตอเนื่องทุกป
และไมระงับการซื้อเกิน 1 ป ติดตอกันเชนเดิม
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ทั้ งนี้ การดํ า เนิ น การตามมาตรการขางตน กระทรวงการคลังสามารถดําเนิน การไดโดยการราง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ แกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร
ผลกระทบ
การดําเนินมาตรการที่เสนอเขาขายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติใน
มาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ)
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดําเนิน กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่
ก อ ให เกิ ด ภาระต อ งบประมาณหรื อ ภาระทางการคลั งในอนาคต พ.ศ. 2561 ซึ่ งต อ งมี ก ารนํ า เสนอข อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
และกรมสรรพากรไดจัดทํารายละเอียดขอมูลที่ตองนําเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 32 เรียบรอย
แลว และคาดวาการดําเนินมาตรการจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของรัฐและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ดังนี้
1) ประมาณการสูญเสียรายได
จากการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกกองทุน SSF และปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีสําหรับกองทุน RMF จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดประมาณปละ 14,000 ลานบาท
2) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การออมระยะยาวของประชาชนเพิ่มขึ้น ชวยนําไปสูความมั่นคงทางรายไดเมื่อเขาสูวัยเกษียณ
โดยหากมีการซื้อกองทุน RMF และกองทุน SSF เต็มเพดานที่กําหนด ผูที่มีรายไดเดือนละ 15,000 บาท 50,000 บาท
และ 100,000 บาท จะมีเงินออมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมไดถึงปละ 108,000 บาท 360,000 บาท และ 500,000
บาท ตามลําดับ
ตางประเทศ
23. เรื่อ ง ผลการประชุ ม รั ฐภาคี อ นุ สั ญ ญาบาเซลว าด วยการควบคุม การเคลื่อ นยา ยข ามแดนของของเสี ย
อัน ตรายและการกําจั ด สมั ยที่ 14 การประชุ มรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูล
สารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวาง
ประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารพิษที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 9
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการ
แจงขอมูลสารเคมีลวงหน าสําหรับ สารเคมีอัน ตรายและสารเคมีป องกันกํ าจัดศัตรูพืชและสัตวบ างชนิดในการคา
ระหวางประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารพิษที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 9
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติขอ
ตัดสินใจที่สําคัญในการประชุมรัฐภาคีของ 3 อนุสัญญาดังกลาว ดังนี้
1) ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการ ดังนี้
1.1 ใน ฐาน ะห น วยงาน ผู มี อํ า น าจ (Competent Authority : CA) ภ ายใต อ นุ สั ญ ญ า
บาเซล ฯ เตรียมความพรอมเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรายการของเสียอันตราย ภายใตขอบเขตการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายภายในประเทศ กลาวคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2562 เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขภาคผนวก 2 ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9 ของอนุสัญญา
บาเซลฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับขยะพลาสติก
1.2 ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐ (Designated National Authority :DNA)

28
ดานสารเคมีอุตสาหกรรม ภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมฯดําเนินการแจงทาทีตอบรับนําเขา (import response)
สําหรับ hexabromocyclododecane ที่ ได รับ การบรรจุเพิ่ มเติมในภาคผนวกที่ 3 ของอนุสัญ ญารอตเตอรดัมฯ
เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทที่ 10 ของอนุสัญญารอตเตอรดัม
1.3 ควบคุมสาร PFOA, its salts and PFOA –related compounds ภายใตพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ 2535 เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทที่ 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
2) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยกรมวิชาการเกษตรดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจรัฐ ดานสารเคมีปองกันศัตรูพืชและสัตว ภายใตอนุสัญญา
รอตเตอรดัมฯ ดําเนินการแจงทาทีตอบรับนําเขาสําหรับสาร phorate เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทที่ 10
ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
2.2 ยกระดับการควบคุมสาร dicofol เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทที่ 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
สาระสําคัญ
คณะผูแทนไทย ประกอบดวยอธิบดีควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย ผูแทนจาก ทส.
อก. กษ. กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัต กรรม (อว.) และกระทรวง
ต างประเทศ (กต.) รวมทั้ งประธานและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญา ฯ ภายใต ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร
ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยที่ 9 ในระหวางวันที่ 29 เมษายน -10 พฤษภาคม
2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยหัวขอของการประชุมเนนเรื่องโลกสะอาดมนุษยมีสุขภาพดีดวยการจัดการ
สารเคมี และของเสีย อย างเหมาะสม (Clean Planet , Healthy People : Sound Management of Chemical
and Waste) รายละเอียดสรุปไดดังนี้
การประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญา
บาเซลฯสมัยที่ 14

มติขอตัดสินใจ
1. การรับรองการแกไขภาคผนวกที่ 2 ภาคผนวกที่ 8
และภาคผนวกที่ 9 ของอนุสัญญาบาเซลฯ ในสวนที่
เกี่ยวของกับของเสียพลาสติก ตามขอเสนอของประเทศ
นอรเวย
2. เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะทํางานภายใตหุนสวน
ความรวมมือเกี่ยวกับของเสียพลาสติกเพื่อดําเนินงานใน
สวนที่เกี่ยวของกับประเด็นขยะพลาสติกและไมโคร
พลาสติก
3. การรับรองแนวทางเกี่ยวกับการจัดการอยางเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เชน แนวทางสําหรับชวยเหลือประเทศ
ภาคีในการพัฒนายุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จในการรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหม
ของของเสียอันตรายและของเสียอื่น รวมทั้งเห็นชอบใหมี
การปรับปรุงแนวทางดานเทคนิควิชาการตางๆ เชน
แนวทางดานเทคนิควิชาการสําหรับการจัดการของเสียที่
ปนเปอนดวยสารประกอบปรอทอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม แนวทางในการจําแนกและการจัดการของ
เสียพลาสติกอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การเห็นชอบใหมีการสงเสริมใหภาคีและผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตอไปในการวิจัยและพัฒนามาตรการอื่น ๆ

การดําเนินการของไทย
อก.ในฐานะหนวยงานของผูมี
อํานาจภายใตอนุสัญญาบาเซลฯ
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับการ
แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของ
เสียอันตรายภายใตขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ภายในประเทศ คือ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
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รัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอรดัมฯ
สมัยที่ 9

รัฐภาคีอนุสัญญา
สตอกโฮลมฯ
สมัยที่ 9

ตามความเหมาะสมในการพัฒนาขอมูล ซึ่งเปนที่ตองการ
เพื่อความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากของเสียที่มีวัสดุนาโนเปนองคประกอบ รวมถึงการ
พัฒนายุทธศาสตรสําหรับการจัดการของเสียที่มีวัสดุ
นาโนเปนองคประกอบอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. การพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ 2 ชนิด คือ
สาร hexabromocyclododecane (สารเคมี
อุตสาหกรรม) และสาร phorate (สารเคมีปองกัน
ศัตรูพืชและสัตว) มีผลบังคับใชในวันที่ 16 กันยายน
2562 ซึ่งภาคีสมาชิกจะตองดําเนินการแจงทาทีตอบ
รับนําเขา (import response ) ตามพันธกรณีในขอ
บทที่ 10 ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ทั้งนี้ สารชนิด
อื่น ๆ ที่ประชุมรัฐภาคีฯสมัยที่ 9 ไมสามารถบรรลุฉันทา
มติได เชนแรใยหินไครโซไทล (สวนผสมของวัสดุกอสราง
ตางๆเชนกระเบื้องหลังคา กําแพง ) สูตรผสมของสาร
paraquat dichloride (สารเคมีกําจัดวัชพืช) จะนําเขาสู
การพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีรอตเตอรดัมฯสมัยที่
10 ตอไป
2. การเพิ่มภาคผนวก VII ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
เพื่อจัดตั้งกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
(compliance) ซึ่งจะมีผลใชบังคับหลังจากวันครบ
กําหนด1 ป นับจากวันที่ผูเก็บรักษาอนุสัญญารอตเตอร
ดัมฯ (เลขาธิการองคการสหประชาชาติ) แจงภาคีสมาชิก
ตามขอ 22 ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
1. การพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมใน
ภาคผนวกของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ 2 ชนิดซึ่งภาคี
สมาชิกจะตองดําเนินการมาตรการในการหามผลิต หาม
ใชและกําจัดสารดังกลาวใหหมดไป คือ 1) สาร dicofol
โดยไมมีขอยกเวนพิเศษและ 2) สารกลุม
Perfluorooctanoic acid (PFOA) its salts and PFOA
–related compounds โดยมีขอยกเวนพิเศษสําหรับ
และการใชบางอยาง
2. มาตรการในการลดหรือเลิกการปลดปลอยสารมลพิษ
ที่ตกคางยาวนาน (สาร POPs) จากการผลิตและการใช
โดยจงใจ โดยใหปรับปรุงแกไขภาคผนวก B ของ
อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สําหรับ Perfluorooctane
sulfonic acid (PFOS) , its salts and
perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) ใน
ประเด็นวัตถุประสงคที่ยอมรับไดและขอยกเวนพิเศษ
โดยใหมีการใชสารเคมีดังกลาวสําหรับวัตถุประสงคที่

1. อก. ในฐานะหนวยงานผูมี
อํานาจรัฐ ดานสารเคมี
อุตสาหกรรมภายใตอนุสัญญา
รอตเตอรดัมฯดําเนินการแจง
ทาทีตอบรับนําเขา (import
response) สําหรับสาร
hexabromocyclododecane
2. กษ. ในฐานะหนวยงานผูที่มี
อํานาจรัฐ ดานสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตวภายใต
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
ดําเนินการแจงทาทีตอบรับ
นําเขาสาร phorate

1. อก. ควบคุมสาร PFOA, its
salts and PFOA –related
compounds ภายใต
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
2. กษ. ยกระดับการควบคุมสาร
dicofol เปนวัตถุอันตรายชนิดที่
4 ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
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ยอมรับได
3. ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยที่ 9 ยังไม
สามารถบรรลุขอตกลงในประเด็นกลไกการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ (compliance) โดยขอใหนําเขาสู
การพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
สมัยที่ 10 ตอไป
24. เรื่อง รางคํามั่นของประเทศไทยสําหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ ครั้งที่ 33
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอคํามั่นของประเทศไทยสําหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือน
แดงระหวางประเทศ (International Conference of the Red Cross and Red Crescent ICRCRC) ครั้งที่ 33
ระหวางวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงในสวนที่
ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวกอนมีการประกาศคํามั่นใหกระทรวงตางประเทศ
สามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของรางคํามั่น
1. สงเสริมบทบาทของชุมชนและหนวยงานทองถิ่นในการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติและแผนระดับจังหวัดในการปองกัน เตรียมพรอม เตือนภัย จนถึงบรรเทาภัยพิบัติ
2. เพิ่มการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขในกลุมผูตองขังอยางเทาเทียมและมีคุณภาพทั้งในดานการ
รักษาสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค รักษาโรคและการฟนฟูดานสุขภาพกายและจิตตั้งแตแรกรับเปนผูตองขังจนถึง
ระยะกลับคืนสูชุมชน เพื่อคืนคนมีสุขภาพดีทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตสูสังคม โดยทํางานเปนหนึ่งเดียวกับระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
3. สงเสริมบทบาทของอาสาสมัครอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินงานดานมนุษยธรรม โดยจัดใหมี
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายอาสาสมัคร
4. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเฝาระวังและเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและสงเสริมการใชสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงสงเสริมการบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรมทางวิชาการ และความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ตลอดจน
เสริมสรางความรวมมือกับประชาชนและทุกภาคสวนใหเขาถึงองคความรูดานอุตุนิยมวิทยาเพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. ส งเสริ ม และให ความสํ าคั ญ กับ การดําเนิ น งานเพื่ อตอบสนองความต องการดานการส งเสริม
สุขภาพจิต ปองกันปญหาสุขภาพจิต บําบัดรักษา และฟนฟูผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในกลุมเด็ก สตรี และผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม (กระทรวงสาธารณสุข)
6. สนับสนุนการมีบทบาทที่สรางสรรคของเด็ก สตรี ในการปองกันและแกไขปญหาในสถานการณ
มนุษยธรรม
25. เรื่อง รางคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมเวทีผูลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบต อรางคํามั่น และใหคณะผูแทนไทยรวมประกาศคํามั่น ดังกลาวในที่
ประชุ มเวที ผู ลี้ ภั ย โลก ครั้งที่ 1 ในวัน ที่ 17-18 ธัน วาคม 2562 ที่น ครเจนีวา สวิตเซอรแลนด ทั้ งนี้ หากมีความ
จําเปนตองแกไขปรับปรุงในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวกอนประกาศ
คํามั่น ใหกระทรวงตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามที่กระทรวง
ตางประเทศ เสนอ
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รบจากเมียนมา

สาระสําคัญของรางคํามั่น
1. การดําเนินการตอเนื่องเพื่อรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็กผูหนีภัยการสู

2. การใหโอกาสการทํางานสําหรับผูที่เดินทางกลับไปแลวตามกฎระเบียบของไทยและการฝกอบรม
ที่เกี่ยวของลวงหนากอนเดินทางกลับเมียนมา
3. การพัฒนาความรวมมือในกระบวนการสงกลับผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา
4. แนวทางการใชการพัฒนาเพื่อชวยเตรียมความพรอมพื้นที่รองรับผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา
และชุมชนทองถิ่น
5. การเสริมสรางความสามารถและทักษะที่จําเปนใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการนําระบบคัดกรอง
เพื่อคัดแยกผูตองการความคุมครองระหวางประเทศออกจากผูแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ
6. การนํามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ตองการความคุมครองระหวางประเทศมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. การจัดใหเด็กที่ตองการความคุมครองระหวางประเทศในประเทศไทยเขาถึงการดูแลดานสุขภาพ
ที่เหมาะสม
8. การสงเสริมการเขาถึงกระบวนการทางอาญาโดยไมเลือกปฏิบัติภายใตโครงการ “ยุติธรรมใสใจ”
โดยเปนการประชุมครั้งแรกที่ประเทศตางๆแสดงความมุงมั่นทางการเมืองที่จะรวมกันแกไขปญหาผู
ลี้ภัยตามหลักการการแบงเบาภาระและความรับผิดชอบผานการประกาศคํามั่น การรวมประกาศคํามั่นของไทยจึงจะ
เปนโอกาสแสดงบทบาทสรางสรรคอยางตอเนื่องตั้งแตการเจรจาและการรับรอง GCR ไปจนถึงการมีสวนรวมในการ
นํา GCR ไปปฏิบัติ นําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่ไทยใหความสําคัญเชน การสงกลับผูหนีภัยการสูรบจาก
เมียนมาอยางยั่งยืน การมีระบบคัดกรอบผูลี้ภัย การใชมาตรการแทนการกักตัวเด็กในหองกัก และสงเสริมภาพลักษณ
ของไทยในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อบริหารจัดการและแกไขปญหาอยางยั่งยืน โดยคณะผูแทนไทย
ที่จะเขารวมการประชุมเวทีผูลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ประกอบดวย เลขาสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงมหาดไทย
26. เรื่อง การขอความเห็นตอเอกสารผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอเอกสารผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 ที่เจาหนาที่อาวุโส
ตองรับรองในนามรัฐมนตรีเอเปค จํานวน 4 ฉบับ ไดแก (1) แผนเอเปควาดวยขยะทะเล (2) แผนเอเปควาดวยการ
แกไขป ญ หาการทํ าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (3) แผนซัน ติอาโกเพื่ อสตรีและการ
เจริ ญ เติ บ โตที่ ค รอบคลุ ม และ (4) รายงานผลลั พ ธ ก ารประชุ ม เอเปค ประจํ าป 2562 และอนุ มั ติ ให อ ธิ บ ดี ก รม
เศรษฐกิจระหวางประเทศหรือผูแทนรับรองเอกสารดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสาร
ขางตนที่ไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงพาณิ ช ย ส ามารถดํ า เนิ น การได โดยไม ตองนํ าเสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาอี กครั้ง ตามที่ กระทรวงการ
ตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของเอกสาร 4 ฉบับ
1. แผนเอเปควาดวยขยะทะเล จัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักนําในการแกไขปญหาขยะทะเลของเอเปค โดย
มีขอแนะนํา 4 ดาน ไดแก (ก) การพัฒนานโยบายและการประสานงาน (ข) การเสริมสรางศักยภาพ (ค) การวิจัยและ
นวัตกรรม และ (ง) การสนับสนุนดานเงินทุนและการมีสวนรวมของภาคเอกชน
2. แผนเอเปควาดวยการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม มี
จุ ด ประสงค ห ลั ก เพื่ อ ส งเสริม ศั กยภาพทางเทคนิ ค ของเขตเศรษฐกิ จ เอเปคในการแกไขป ญ หาการทํ าประมงผิ ด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated หรือ IUU) และสงเสริม
ศักยภาพองคกร เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการในประเทศและระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาการทําประมง IUU
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ในเอเปคดวยกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ ความชวยเหลือทางวิชาการ และยกระดับการติดตาม การควบคุม การเฝา
ระวัง และการตรวจสอบยอนกลับ ตามความเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติที่สําคัญเพื่อใหบรรลุแผนดังกลาว ไดแก (ก)
ดําเนินการตามมาตรการรัฐเจาของทา (ข) แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบยอนกลับและการติดตาม การ
ควบคุม และการเฝาระวังกิจกรรมประมง (ค) ยกระดับความรวมมือระหวางเขตเศรษฐกิจเอเปค (ง) สงเสริมความ
รวมมื อกับ องค กรด านประมงที่ เกี่ ยวข องในภู มิภ าคและระดับ นานาชาติเพื่อระบุป ระเด็น ที่เอเปคสามารถมีสว น
สนับสนุนได (จ) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน และ (ฉ) การเสริมสรางศักยภาพ
3. แผนซันติอาโกเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางดาน
นโยบายในการสนับสนุนการมีสวนรวมในเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยมีแนวปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก
(ก) การสงเสริมบทบาทของสตรีดวยการเขาถึงเงินทุนและตลาด (ข) สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการทํางาน (ค)
สนับสนุนใหสตรีสามารถเขาถึงการศึกษา การฝกฝน และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนงานที่มีความสําคัญ และ (ง)
การจัดเก็บขอมูลจําแนกตามเพศ โดยแผนดังกลาวตั้งเปาหมายที่คาดหวังใหบรรลุในป 2573
4. รายงานผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 เปนรายการกิจกรรมและโครงการตาง ๆ
ของเอเปคที่จัดขึ้นในป 2562
27. เรื่อง รางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนา
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีทางออกสูทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลาง
ของแผนปฏิบัติการเวียนนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีทางออกสูทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงรางปฏิญญาฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศ
ไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
รวมทั้งเห็นชอบใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ซึ่งเปนหัวหนาคณะผูแทน
ไทย รวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนา
สํ าหรับ ประเทศกํ า ลั งพั ฒ นาที่ ไม มี ท างออกสู ท ะเลสํ าหรั บ ทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 ตามที่ ก ระทรวงการ
ตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนเอกสารผลลัพธของการประชุม มีเนื้อหาแสดงถึงความคืบหนา
ในการดํ าเนิ น งานเพื่ อบรรลุแผนปฏิ บั ติการเวีย นนาฯ และเป าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน แนวทางความรวมมื อใน
อนาคตระหวางประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีทางออกสูทะเลกับประเทศทางผาน การระดมทรัพยากรใหเพียงพอตอการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ การสงเสริมการเขาถึงตลาดสําหรับการสงออกจากประเทศกําลังพัฒนาที่ไม
มีทางออกสูทะเล การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืน การเขาถึงแหลงเงินลงทุนและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
การสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสรางความตานทางตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเชิญชวนใหสมัชชาสหประชาชาติพิจารณาจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยประเทศ
กําลังพัฒนาที่ไมมีทางออกสูทะเล ครั้งที่ 3 ในป 2567
28. เรื่อง การเขารวม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเขารวม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG)
Initiative และเห็นชอบตอปฏิญญาวาดวยการลดกาซไนตรัสออกไซด (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Declaration
on N2O Mitigation in Nitric Acid production) และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล อ มหรื อ ผู แ ทนที่ ได รั บ มอบหมายเป น ผู แ ทนประเทศไทย ลงนามในปฏิ ญ ญาดั งกล าวตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
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ปฏิญญาวาดวยการลดกาซไนตรัสออกไซด (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก มีสาระสําคัญในการแสดง
ความตั้งใจของประเทศที่จะชวยสรางความมั่นใจในการลดกาซไนตรัสออกไซดจากการผลิตกรดไนตริกโดยมุงสูการยุติ
การปลอยกาซดังกลาวภายในป พ.ศ. 2563 ดวยความตระหนักวายังมีความจําเปน ที่จะตองลดกาซเรือนกระจก
เพิ่มเติมอีก 8,000 – 10,000 ลานตัน ภายในป พ.ศ. 2563 เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ตามเปาหมายที่ ประชาคมระหวางประเทศไดตกลงกัน เนื่องจากกาซ
ไนตรัสออกไซดมีคาศักยภาพในการทําใหโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด (CO2) ถึง 265 เทา และการลดกาซ
ไนตรัสออกไซด (N2O) ที่เกิดจากการผลิตกรดไนตริกนั้น สามารถจัดการไดงายมีคาใชจายต่ํา มีเทคโนโลยีที่รองรับ
การดําเนินการดังกลาวและสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็วภายในสถานประกอบการที่มีอยูในปจจุบัน
แตงตั้ง
29. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงการคลั งเสนอแต งตั้ง นางกฤษณา ลิ่ มสุวรรณ เป น
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เดิมที่พนจากตําแหนงเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไป และใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
30. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ แทนตําแหนงที่วาง จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุวัฒน มีมุข
2. นายทรงศัก สายเชื้อ
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2562 เปน ต น ไป และให ผูที่ ไดรับ แตงตั้งแทนตํ าแหน งที่วางอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
31. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจ
ชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 คน ประกอบดวยกรรมการ
ผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ดังนี้
1. กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน
1.1 นายกิติศักดิ์ ขจรภัย (จังหวัดสระบุรี)
1.2 นายนฤทธิ์ คําธิศรี (จังหวัดสกลนคร)
1.3 นายแรม เชียงกา (จังหวัดกาญจนบุรี)
1.4 นางพิชชาภา พลสวาง (จังหวัดพิจิตร)
1.5 นายเสกสรรค สะอาดใจ (จังหวัดเพชรบูรณ)
1.6 นายไพฑูรย ฝางคํา (จังหวัดศรีสะเกษ)
1.7 นายอิทธิ แจมแจง (จังหวัดระยอง)
1.8 นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
1.9 นางมนัสนันท ปาสาวัน (จังหวัดพะเยา)
1.10 นางบังอร อภิญญาวงศเลิศ (จังหวัดเชียงใหม)
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2.1 นายภาคภูมิ เพิ่มมงคล (ดานการบริหารธุรกิจ)
2.2 นายชัยวัฒน ปกปอง (ดานการเงิน)
2.3 นายวิวัฒน ไมแกนสาร (ดานการคาและอุตสาหกรรม)
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ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
32. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามป (เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562) รวม 8 คน ดังนี้
1. นายประพันธ บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. นายสังขเวิน ทวดหอย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง)
3. นายสุนทร รักษณรงค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง)
4. นางสาวอรอนงค อารินวงค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง)
5. นายสงา ขันคํา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง)
6. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง)
7. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดานการคา)
8. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดานการผลิตอุตสาหกรรมยาง)
ตั้งแตวัน ที่ 3 ธันวาคม 2562 เป นตนไป ทั้งนี้ บุคคลในลําดับที่ 6 – 8 เป นบุคคลในบั ญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
33. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มเสนอแต งตั้ ง
กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แหงชาติ จํานวน 8 คน เพื่อใหเปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1. นายประทีป เจริญพร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารจัดการ
ที่ดิน
2. รองศาสตราจารยวิโรจ อิ่มพิทักษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรดิน
3. นายธนู มีแสงเงิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการปฏิรูปที่ดิน
4. รองศาสตราจารยเอกรินทร อนุกูลยุทธธน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการผังเมือง
5. นายสันติ บุญประคับ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
7. นายชนินทร ทินนโชติ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ
8. รองศาสตราจารยอดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
34. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงตั้ง พลตรี ชัยพฤกษ ดวงประพัฒน เปนกรรมการในคณะกรรมการ
การไฟฟานครหลวงเพิ่มเติม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอไดเปนการ
เฉพาะราย และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
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35. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอื่น ที่พน
จากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบกรณี นายกิต ติพัน ธ ใจดี พนจากตําแหนงกรรมการที่เป นผูแทนองคกรศาสนาอื่น ใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา
2. เห็นชอบแตงตั้ง บาทหลวงเดชา อาภรณ รัตน เปนกรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอื่นใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
และใหผู ที่ไดรับ แต งตั้ งอยูในตําแหน งเท ากับ วาระที่ เหลืออยู ของผู ซึ่งตนแทน ทั้ งนี้ ตั้งแตวัน ที่ 3
ธันวาคม 2562 เปนตนไป
36. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเสนอแตงตั้ง นางประภาศรี บุญวิเศษ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการกีฬาใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ แทนตําแหนงที่วาง และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
37. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาองคการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแตงตั้ง หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาองคการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แทนผูที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3
ธันวาคม 2562 เปนตนไป โดยใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง และใหสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
38. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายทวี เกศิสําอาง รองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) กรมทางหลวง ไปดํารงตําแหนง อธิบดี (นัก
บริหารระดับสูง) กรมทาอากาศยาน
2. นายสรพงศ ไพฑู ร ยพ งษ รองอธิ บ ดี (นั กบริห ารระดั บ ต น ) กรมการขนส งทางราง ไปดํ ารง
ตําแหนง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนสงทางราง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
39. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่ กระทรวงพาณิ ช ยเสนอแตงตั้งข าราชการพลเรือนสามั ญ ใหดํ ารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายพิทักษ อุดมวิชัยวัฒน ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสุพพัต อองแสงคุณ ผูต รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงรอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายณรงค พู ล พิ พั ฒ น ที่ ป รึ ก ษาการพาณิ ช ย (นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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40. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางประนอม คลั งทอง รองอธิบ ดี กรมศิ ล ปากร ให ดํารงตํ าแหน ง ผู ต รวจราชการกระทรวง
(ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
2. นางศศิฑอณร สุวรรณมณี ผูชวยปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม ใหดํารงตําแหน ง ผูตรวจราชการ
กระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
3. นายประสพ เรียงเงิน ผูชวยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
(ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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