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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกจิ - สังคม 
วาระที่ 18 เรือ่ง  การแกไ้ขปญัหาของสมชัชาคนจน  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

(กษ.) เสนอ  ดังน้ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
พลังงาน  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงแรงงาน   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวง
สาธารณสุข   กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเน่ืองต่อไปตามที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 
(สคจ.) ซึ่งได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนลูกหลวง (ข้างกระทรวงศึกษาธิการ) ต้ังแต่วันที่ 6 - 23 ตุลาคม 
2562 จํานวนประมาณ 400 คน  ซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี และผู้ที่เก่ียวข้องและ
พบปะเจรจากับ สคจ. และได้ประชุมหารือร่วมกันหลายครั้งโดยได้ข้อสรุปผลการเจรจาแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น
ซึ่ง สคจ. พอใจและยุติการชุมนุมเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในการน้ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทําสรุปกรณีปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายของ สคจ. รวม 35 เรื่อง  แบ่งเป็น 5 
กรณี ดังน้ี 

กรณีปญัหา/หน่วยงาน ข้อเสนอเชิงนโยบายของ สคจ. 
1. กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือน
ฝายและอ่างเก็บนํ้า (จํานวน 7 เรื่อง)  
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงพลังงาน 

รัฐบาลต้องระงับโครงการก่อสร้างเข่ือนทุกเขื่อนใน
ประเทศจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้
กฎหมายให้คนจนมีอํานาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วเสร็จ 

2. กรณีปัญหาราคาสินค้าเกษตร (กรณีมะพร้าวราคา
ตก ตํ่ าของ เครื อข่ ายชาวสวนมะพร้ า ว จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์) (จํานวน 1 เรื่อง) 
หน่วยงาน : กษ. กระทรวงพาณิชย์ 

เช่น (1) รัฐบาลต้องยกเลิกหน้ีสินที่ไม่เป็นธรรมให้
เกษตรที่เป็นสมาชิก สคจ. ซึ่งเกิดจากแนวทางการ
พัฒนาที่ผิดพลาดของรัฐ (2) รัฐบาลต้องประกันราคา
พืชผลทางการเกษตร เ ช่น ข้าว อ้อย ยางพารา  
มะพร้าว  
(3) รัฐบาลต้องยุติการนําเข้าและห้ามใช้สารเคมี
อันตรายในพ้ืนที่เกษตร เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต 
และคลอร์ไพริฟอส 
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กรณีปญัหา/หน่วยงาน ข้อเสนอเชิงนโยบายของ สคจ. 
3. กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของรัฐด้านอุตสาหกรรมและคมนาคม (จํานวน 2 
เรื่อง)  
ห น่ วย ง าน  : กระทรว งคมนาคม   กระทรว ง
อุตสาหกรรม 

รัฐบาลต้องยุติโครงการพัฒนาท้ังของรัฐและเอกชนท่ี
ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงโครงการที่เข้าบุกรุก  
ยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ  
ที่สาธารณประโยชน์  พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  และในที่ดินที่มีการ
ออกเอกสารสิทธ์ิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

4. กรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและทํากินในที่ดินของรัฐ
รวมท้ัง การประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวง
ห้ามที่ดิน (จํานวน 17 เรื่อง)  
ห น่ ว ย ง า น  : ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกระทรวงการคลัง 

เช่น (1) รัฐบาลต้องยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การบริหารที่ดิน และนโยบายทวงคืนผืนป่า  
( 2 )  รั ฐ บ า ล ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
และดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ทํากินของสมาชิก สคจ. ในเขตพิพาท โดยกันออกจาก
เ ข ต ป่ า   แ ล้ ว นํ า ม า จั ด ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข 

5. กรณีปัญหาแรงงาน (จํานวน 8 เรื่อง) 
หน่วยงาน : กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เช่น (1) รัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ .ศ . 2537 [เช่น (1.1) ให้สํานักงาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนออกจากระบบ
ราชการ  และจัดต้ังองค์กรมหาชนขึ้นมารับผิดชอบ
แทน  คณะผู้บริหารประกันสังคมมาจากการเลือกต้ัง
จากลูกจ้างและนายจ้างโดยตรง (1.2) ให้จัดต้ัง
โรงพยาบาลและจัดให้มีแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์
ประจําโรงพยาบาลเฉพาะสําหรับผู้ประกันตนให้ทั่วถึง
และเพียงพอ (2) รัฐบาลต้องขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าตาม
อัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 20 เรือ่ง  แผนยทุธศาสตรย์างพาราระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579)  
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2579) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) (แผนยุทธศาสตร์ฯ) ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และมอบหมายการยางแห่งประเทศไทยนําแผน
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้พิจารณาแผนดังกล่าวแล้วมีความเห็นให้การยางแห่งประเทศไทยนําไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการยางแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว   
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  แผนยุทธศาสตร์ฯ มีวิสัยทัศน์ “ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง” ซึ่งใน
การดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติได้มีการกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการ เป็น 
3 ระยะ คือ (1) ระยะ 1 – 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (2) ระยะ 6 – 10 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และ 
(3) ระยะ 11 – 20 ปี (พ.ศ. 2570 – 2579) มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   1. เป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)  
   ทั้งน้ี การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
ทําหน้าที่กํากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และคณะทํางานด้านต่าง ๆ รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์ โดยทํางานภายใต้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ   

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที ่21 เรือ่ง  แผนยทุธศาสตรย์างพาราระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579)  
 สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและ
นํ้ามันพืช เสนอ ดังน้ี  

1. การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบความตกลงการค้า WTO 3 ปี (ปี 2563 –  
2565) ไม่จํากัดปริมาณ  อัตราภาษีร้อยละ 0 และกรอบความตกลงการค้าอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และ
การบริหารการนําเขา้คราวละ 3 ปี (ปี 2563 - 2565)  

2. การเปิดตลาดสินค้านํ้ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของนํ้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว และ 
มะพร้าวฝอย  เน้ือมะพราวแห้ง และน้ํามันมะพร้าวและแฟรกชันของนํ้ามันมะพร้าว  ภายใต้กรอบความตกลง 
WTO  กรอบความตกลงการค้าอ่ืน คราวละ 3 ปี  (ปี 2563 - 2565) และการบริหารการนําเข้าปีต่อปี  

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เน้ือมะพร้าวแห้ง และน้ํามนั 
มะพร้าวและเฟรกชันของนํ้ามันมะพร้าว ตามความตกลงการเกษตรภายใต้  WTO สําหรับปี 2563 - 2565 

4. การเพ่ิมองค์ประกอบภาคเอกชนในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช คือ “ผู้แทนสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสาํเร็จรูป (ด้านมะพร้าว)” เป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช (เพ่ิมเติม) 

 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ดา้นตา่งประเทศ 
 วาระที่ 23 เรื่อง  เรื่อง ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการ 

เคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอร์ดัม 
ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมอีนัตรายและสารเคมปีอ้งกนักาํจดัศตัรพูชืและสตัว์
บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษ 
ที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 

 สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่า
ด้วยสารพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  โดย
มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามมติข้อตัดสินใจที่สําคัญในการประชุมรัฐภาคีของ 3 อนุสัญญา
ดังกล่าว ดังน้ี   

  1. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการ ดังน้ี 
       1.1 ในฐานะหน่วยงานผูม้ีอํานาจ (Competent Authority : CA) ภายใต้อนุสัญญาบาเซล ฯ  

เตรียมความพร้อมเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการของเสียอันตราย ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานตาม 
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กฎหมายภายในประเทศ กลา่วคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 )  
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขภาคผนวก 2 ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9 ของ
อนุสัญญาบาเซลฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับขยะพลาสติก 

     1.2 ในฐานะหน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐ (Designated National Authority :DNA)  
ด้านสารเคมีอุตสาหกรรม ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯดําเนินการแจ้งท่าทีตอบรับนําเข้า (import 
response) สําหรับ hexabromocyclododecane ที่ได้รับการบรรจุเพ่ิมเติมในภาคผนวกที่ 3 ของอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทท่ี 10 ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัม 

1.3  ควบคุมสาร PFOA, its salts and PFOA –related compounds ภายใต้ 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ  

1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมวิชาการเกษตรดําเนินการ ดังน้ี  
                2.1 ในฐานะหน่วยงานผู้มีอํานาจรัฐ ด้านสารเคมีป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ ภายใต้
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ดําเนินการแจ้งท่าทีตอบรับนําเข้าสําหรับสาร phorate  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีใน
ข้อบทท่ี 10 ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 

         2.2  ยกระดับการควบคุมสาร dicofol เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ภายใต้พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลม์ฯ 

   สาระสําคัญ 
คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยอธิบดีควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนจาก 

ทส. อก. กษ. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
กระทรวงต่างประเทศ (กต.) รวมทั้งประธานและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญา ฯ ภายใต้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐ
ภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 9 ในระหว่างวันที่ 
29 เมษายน -10 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยหัวข้อของการประชุมเน้นเรื่องโลก
สะอาดมนุษย์มีสุขภาพดีด้วยการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสม (Clean Planet , Healthy People : 
Sound Management of Chemical and Waste)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งตั้ง 
 วาระที่ 31 เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 
คน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ดังน้ี    
   1. กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน   
        1.1 นายกิติศักด์ิ ขจรภัย (จังหวัดสระบุรี)  
       1.2 นายนฤทธ์ิ คําธิศรี (จังหวัดสกลนคร)  
       1.3 นายแรม เชียงกา (จังหวัดกาญจนบุรี)  
       1.4 นางพิชชาภา พลสว่าง (จังหวัดพิจิตร)  
       1.5 นายเสกสรรค์ สะอาดใจ (จังหวัดเพชรบูรณ์)   
        1.6 นายไพฑูรย์ ฝางคํา (จังหวัดศรีสะเกษ)  
       1.7 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง (จังหวัดระยอง)  
       1.8 นายสุริยา ศรีโพธ์ิทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)  
       1.9 นางมนัสนันท์ ปาสาวัน (จังหวัดพะเยา)  
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 18 การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21 สรุปมติประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช  ครั้งท่ี 2/2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 23 ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยท่ี 14 การประชุม
รัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมี
ล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยท่ี 9 และการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษท่ีตกค้างยาวนาน สมัยท่ี 9

แต่งตั้ง 31 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชมชน พ.ศ. 2548 

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

วสาหกจชุมชน พ.ศ. 2548 
32 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การยางแห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                     เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 
 
  วันน้ี (3 ธันวาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน 
    ภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (พน.) 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพันธนาการที่ใช้แก่เด็ก
    และเยาวชน พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษ 
    เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการ 
    ปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและ
    เงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ภายใต้ 
    มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562)  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
    พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่ และเครื่องมือ 
    เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จําเป็นประจําสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง 
    วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และ
    แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
    รวม 4 ฉบับ 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จํานวน 2 ฉบับ  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมทาง 
    หลวงชนบท ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วย 
    ทางหลวง พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการ 
    สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  11.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณี
    ที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร
    ประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ….  
  12.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเก่ียวกับ
    กิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการเก่ียวกับ
    โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (1) (2) และ (4) แห่ง 
    พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
  13.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ต้องจัดทําตามพระราชบัญญัติภาษี 
    ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับ  
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
  14.  เรื่อง  การยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือตําบลและอําเภอที่ติดต้ังเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ
    C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เช่ือมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานี
    เรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  16.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ 
    ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และ
    วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
  17.  เรื่อง   ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530  
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่
    ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลน   ในทุกกรณี   เพ่ือดําเนิน 
    โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ  
    (เกาะพระทอง  จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  18.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน  
  19.   เรื่อง  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 
  20.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  21.  เรื่อง  สรุปมติประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  ครั้งที่ 2/2562 
  22.  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพ่ือการออมระยะยาว 

ต่างประเทศ 
 
  23.   เรื่อง  ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
    ของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญา 
    รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมี 
    อันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง 
    ประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษ 
    ที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 
  24.  เรื่อง  ร่างคํามั่นของประเทศไทยสําหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
    ประเทศ ครั้งที่ 33 
  25.  เรื่อง  ร่างคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 
  26.  เรื่อง  การขอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 
  27.   เรื่อง   ร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของ 
    แผนปฏิบัติการเวียนนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสําหรับ
    ทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 
  28.   เรื่อง   การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของ 
    ประเทศไทย 

แต่งต้ัง 
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทน 
    ตําแหน่งที่ว่าง 
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
    คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
    พ.ศ. 2548  
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  32.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่ง
    ประเทศไทย   
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
  34.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการท่ีเป็นผู้แทน
    องค์กรศาสนาอ่ืน ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
    การสร้างเสริมสุขภาพ  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพัฒนา 
    ระบบราชการ  
  38.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  39.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  40.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    ในกระทรวงวัฒนธรรม  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1.  เรื่อง คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (พน.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 
เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  โดยท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 จึงสมควรปรับปรุงคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง ลงวันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสาระสําคัญซ้ําซ้อนกับพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 
แห่งพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้
ปรับปรุงคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. ตัดข้อที่เก่ียวข้องกับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและการดําเนินงานที่เก่ียวกับกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงออก เน่ืองจากมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 ได้กําหนดให้ข้อกําหนด
ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เฉพาะที่เก่ียวข้องกับกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นอันยกเลิก 
  2. ปรับปรุงหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ดังน้ี   
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่15/2562 คําสั่งนายกรฐัมนตรี ที ่4/2547 (เดิม) 
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคาและกําหนด
ราคาสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผลิตและจําหน่าย 
ณ โรงกลั่นเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร หรือนํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่นําเข้าเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร 

(1) กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการคํานวณราคา 
แ ล ะ กํ า ห นด ร า ค า นํ้ า มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ที่ ทํ า ใ น
ราชอาณาจักร ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่นําเข้าเพ่ือใช้
ในราชอาณาจักร

(2) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณและค่าการตลาด
สําหรับการซื้อขายนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(2) กําหนดค่าการตลาดสําหรับการซื้อขายนํ้ามัน
เช้ือเพลิง

(3) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณและอัตรา 
สําหรับค่าขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง 

(3) กําหนดค่าขนส่งไปยังคลังก๊าซและค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาก๊าซ ณ คลังก๊าซ ตลอดจนกําหนด
ราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซ เป็นราคาเดียวกันทุก
แห่งทั่วราชอาณาจักร

 (4) กําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนหรืออัตราเงิน
ชดเชยสําหรับก๊าซที่ซื้อหรือได้มาจากผู้รับสัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้จาก
การแยกก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักร นํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร นํ้ามันเช้ือเพลิงที่
นําเข้าเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร นํ้ามันเช้ือเพลิงที่
ส่งออก นํ้ามันเช้ือเพลิงที่จําหน่ายให้แก่เรือเพ่ือใช้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และก๊าซหุงต้มที่
จําหน่ายให้แก่ประชาชน

- (5) กําหนดชนิดของนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงิน
เข้ากองทุน หรือไม่ให้ได้รับเงินชดเชย 
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(4) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคาและกําหนด
ราคาสําหรับราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นหรือราคาขาย
ปลีก 

(6) กําหนดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นและคํานวณ
ราคาขายปลีก 

- (7) พิจารณากําหนดอัตราภาษีให้อยู่ในระดับ 
ไม่ตํ่ากว่าอัตราภาษีตํ่าสุดและไม่สูงกว่าอัตราภาษี
สูงสุด

(5) กําหนดให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น
ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(8) กําหนดให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น
ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามคําสั่งน้ี (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามคําสั่งน้ี
(7) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (10) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3. ตัดข้อกําหนด ข้อห้ามปฏิบัติในการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และ
ก๊าซหุงต้มออก เน่ืองจากมีสาระสําคัญอยู่ในพระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องแล้ว 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน  
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพันธนาการ
ที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้เครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชนให้ใช้ได้เฉพาะสายรัดข้อมือและกุญแจมือ   
   2. กําหนดให้สายรัดข้อมือมีชนิดเดียว คือ สายรัดข้อมือพลาสติกขึ้นรูปเป็นช้ินเดียวกันทั้งหมด แบบ
ตวัดรัดให้แน่นด้วยตัวเอง โดยใช้ปลายสายพลาสติกพันรอบข้อมือซ้ายและข้อมือขวา   
  3. กําหนดให้กุญแจมือมี 2 แบบ ได้แก่ กุญแจมือแบบห่วงทําด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะระหว่างตัว
ห่วงโลหะทั้งสองข้างเช่ือมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะ และกุญแจมือแบบห่วงทําด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะระหว่างตัวล่วง
โลหะทั้งสองข้างเช่ือมติดกันด้วยบานพับโลหะ   
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการ 
ลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่
นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ….  
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ  
มีความก้าวหน้าในการศึกษา และทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับ 
การพิจารณาเลื่อนชั้น การแต่งต้ังให้มีตําแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจํา การลดวันต้องโทษจําคุก  
การลดวันต้องโทษจําคุกลงอีกไม่เกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะหรือทํางานอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
นอกเรือนจํา การพักการลงโทษ การฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจําหรือการรับการศึกษาอบรมนอก
เรือนจํา โดยให้นําพฤติการณ์การกระทําความผิด ลักษณะความผิด ความรุนแรงของคดี และการกระทําความผิดที่ได้
กระทํามาก่อนแล้ว มาประกอบการพิจารณาให้ประโยชน์ในแต่ละกรณีด้วย    
   2. กําหนดให้การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ ให้เลื่อนตามลําดับชั้นครั้งละหนึ่งชั้น และ 
ให้ผู้บัญชาการเรือนจําดําเนินการเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี   
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    2.1 นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกไม่เกินสามปีและต้องโทษจําคุกเพียงคดีเดียว  
ให้เลื่อนช้ันได้ปีละสามครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนเมษายนครั้งหน่ึง ในวันสิ้นเดือนสิงหาคมคร้ังหน่ึง และในวันสิ้นเดือน
ธันวาคมอีกคร้ังหน่ึง   
   2.2 นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกเกินกว่าสามปีหรือต้องโทษจําคุกหลายคดี  
ให้เลื่อนช้ันได้ปีละสองคร้ัง คือ ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนคร้ังหน่ึงและในวันสิ้นเดือนธันวาคมอีกคร้ังหน่ึง  
  3. กําหนดให้กรณีมีความจําเป็นต้องแต่งต้ังนักโทษเด็ดขาดให้มีตําแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานเรือนจําในกิจการเรือนจํา ให้ผู้บัญชาการเรือนจําแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ซึ่ง
การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กําหนด ดังน้ี   
   3.1 อัตราส่วนของนักโทษเด็ดขาดซึ่งผู้บัญชาการเรือนจําจะแต่งต้ังให้มีตําแหน่งหน้าที่ 
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจําต้องไม่เกินร้อยละสามของจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจํา  
   3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี   
    (ก) เป็นนักโทษเด็ดขาดช้ันเย่ียม เว้นแต่มีนักโทษเด็ดขาดช้ันเย่ียมไม่เพียงพอให้
แต่งต้ังจากนักโทษเด็ดขาดช้ันดีมากหรือช้ันดีตามลําดับ   
    (ข) เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานเรือนจําเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด   
    (ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยหรือมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยหรือ 
เคยถูกถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจําหรือผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานเรือนจํา   
    (ง) ไม่เป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทําความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ หรือเป็นอาชญากร
โดยอาชีพ หรือเป็นผู้กระทําความผิดในคดียาเสพติดให้โทษท่ีเข้าข่ายรายสําคัญ และมีอิทธิพลตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด   
  4. กําหนดให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 
หกเดือนหรือหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่า 
สิบปีในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา อาจได้รับ
การลดวันต้องโทษจําคุกตามชั้นและตามจํานวนวัน ได้แก่ ช้ันเย่ียม เดือนละห้าวัน ช้ันดีมาก เดือนละสี่วัน และ 
ช้ันดี เดือนละสามวัน   
  5. กําหนดให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงถูกส่งออกไปทํางานสาธารณะหรือทํางานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการนอกเรือนจํา ให้ได้รับการลดวันต้องโทษคําคุกลงเท่าจํานวนวันที่ทํางานนั้น และคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งให้ออกไปทํางานสาธารณะ หรือทํางานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการนอกเรือนจําอาจกําหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพื่อสนับสนุนการควบคุมตัว
นักโทษเด็ดขาดก็ได้   
  6. กําหนดให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 
หกเดือนหรือหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่า 
สิบปีในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา อาจได้รับ
การพักการลงโทษ  
  7. กําหนดให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของกําหนดโทษตามหมายจําคุกเม่ือคดีถึงที่สุดในขณะนั้น และเหลือโทษจําคุกไม่เกินสามปีหกเดือน  
อาจได้รับอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา และผู้บัญชาการเรือนจําอาจกําหนดให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือสนับสนุนการควบคุมตัวนักโทษเด็ดขาดผู้น้ันก็ได้  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ประเทศ “ชิมช้อปใช้” ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตาม
มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กําหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ อันเน่ืองมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้  
  ทั้งน้ี กค. รายงานว่า การเสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ีจะทําให้รัฐอาจสูญเสียรายได้จากการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 5,500 ล้านบาท แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการยกเว้นภาษีดังกล่าวจะทําให้การ
บริโภคภายในประเทศขยายตัว อันเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร และ
ส่งเสริมภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองได้ภายในกําหนดระยะเวลา
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ร่างกฎกระทรวงรวม 6 ฉบับ มีสาระสําคัญดังน้ี 

ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
เครื่องกําเนิดรังสีที่ต้องแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้ พ.ศ. .... 

   กําหนดให้เคร่ืองกําเนิดรังสีดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ต่อ
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
   (1) เคร่ืองกําเนิดรังสีที่มีลักษณะปิดมิดชิด สําหรับงานวิเคราะห์หรืองาน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านการศึกษาวิจัย ด้านการเกษตรกรรม ด้านการ
อุตสาหกรรม และด้านความมั่นคงปลอดภัย  
(fully enclosed radiation generator for analysis or inspection related 
to research and development, agriculture, industry, and security) 
   (2) เครื่องฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอกซเรย์กําลังตํ่าในลักษณะที่ปิดมิดชิด 
(fully enclosed low-energy x-ray biological irradiator) 
   (3) เครื่องเอกซเรย์ตรวจกระเป๋า (baggage inspection x-ray unit) รวมถึง
เครื่องถ่ายภาพรังสีโดยอาศัยการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
   (4) เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือสําหรับงานรักษาความปลอดภัย 
(handheld backscatter x-ray security inspection unit) 
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   (5) เคร่ืองเอกซเรย์สําหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือหรือพกพา (Handheld or 
portable x-ray analysis unit) 
 
   (6) เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดต้ังอยู่กับที่ (fixed industrial 
x-ray gauges) 
   (7) หลอดเอกซเรย์ หรือหลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด (tube housing) ของ
เครื่องกําเนิดรังสีตามรายการข้างต้น 

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และระยะเวลาในการแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องกําเนิดรังสี  
พ.ศ. .... 

- กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังต่อไปน้ี 
   (1) ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 26/2 วรรคหน่ึง ต้องย่ืนคําขอแจ้งการครอบครองหรือใช้ต่อเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าว 
   (2) กําหนดให้ในกรณีก่อนการใช้งานเคร่ืองกําเนิดรังสีครั้งแรก และทุก ๆ สองปี
ตลอดที่มีการใช้งานเคร่ืองกําเนิดรังสี ผู้แจ้งต้องย่ืนสําเนารายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีสํานักงานประกาศรับรองภายใน
สามสิบวันหลังจากวันที่ได้รับผลการตรวจ 
   (3) กําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีที่
ประสงค์จะยกเลิกการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามท่ีได้แจ้งไว้จะต้อง
ดําเนินการตามที่กําหนด เช่น การจัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกเครื่อง
กําเนิดรังสี จําหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ที่ประสงค์จะครอบครองหรือใช้รายอ่ืน 

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. .... 

- กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี หรือผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี ต้องจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอย่างน้อยหนึ่งคนทําหน้าที่ควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต ทั้งในกรณีการ
ปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีโดยมีหลักการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีดังต่อไปน้ี 
   (1) สถานประกอบการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 และเครื่องกําเนิดรังสี 
ประเภท 1 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอยู่ประจํา
ตลอดเวลาที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเคร่ืองกําเนิดรังสีน้ัน 
   (2) สถานประกอบการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 3 และ 4 และเคร่ือง
กําเนิดรังสีประเภท 2 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่
พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเรียกหา ทั้งน้ี การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็น 
การถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้  

4. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่ ดําเนินการทาง
เ ท ค นิ ค เ ก่ี ย ว กั บ วั ส ดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

- กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ นําเข้า ส่งออก หรือ
นําผ่านวัสดุนิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร์อย่างน้อยหน่ึงคนประจําสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาต 
   (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของสถานท่ีทําการของผู้รับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติหน้าที่
อยู่ตลอดเวลาที่เปิดทําการ
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   (3) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ควบคุมดูแลเก่ียวกับการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาตจะต้องพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่จําเป็นต้องอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
   (4) ผู้รับใบอนุญาตอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร์หน่ึงคนทําหน้าที่ควบคุมดูแลทั้งความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ก็ได้

5. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร จั ด ใ ห้ มี
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
พ.ศ. .... 

- กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ดังต่อไปน้ี 
   (1) สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน แต่ไม่รวมถึงยาน
หาพนะที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงานสําหรับการขับเคลื่อน 
   (2) สถานที่ใช้เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

6. ร่างกฎกระทรวงความ
ปลอดภัยทางรังสีสําหรับ
เครื่องกําเนิดรังสีที่ต้องแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้ พ.ศ. .... 

- กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสีเพ่ือให้ผู้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 26/2 ต้องปฏิบัติ โดยกําหนดให้
ความปลอดภัยทางรังสี หมายถึง การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากความ
เสี่ยงทางรังสี และความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือกิจกรรมใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากรังสี ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติและเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ อันอาจคาดหมายได้

 ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี
ให้ผู้แจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 26/2 ต้องปฏิบัติ
ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
   (1) การดําเนินการด้านควบคุมความปลอดภัยทางรังสี โดยต้องจัดให้มีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางรังสี อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์บันทึก
ปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 
   (2) สัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี เช่น ต้องติดต้ังเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีที่
เห็นได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา เครื่องกําเนิดรังสีและ
ตําแหน่งอ่ืนที่เหมาะสม 
   (3) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี เช่น ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่าสิบหกปี เข้าไปใน
พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตราหรือปฏิบัติงานใด ๆ เก่ียวกับรังสี 
   (4) จํากัดปริมาณรังสี (dose limit) เช่น การควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานนั้น ๆ  และต้องได้รับรังสี ไม่ เ กินปริมาณที่ กําหนดไว้ในร่าง
กฎกระทรวงนี้

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่
จําเป็นประจําสถานท่ีดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานท่ี 
และเครื่องมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ที่จําเป็นประจําสถานท่ีดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
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  1. กําหนดให้ที่ต้ังของสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องสะอาด ปราศจาก 
สิ่งรกรุงรัง หรือแหล่งสะสมของขยะ เช้ือโรค สัตว์พาหะ ฝุ่นละออง และมลพิษ หากที่ต้ังของสถานที่ดําเนินการเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ไม่มีเส้นทางการคมนาคม ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคที่จําเป็นได้ อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคระบาด เป็นพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งที่มาของเช้ือโรค มลพิษ เสียง ความสั่นสะเทือน หรือมีลักษณะอ่ืนใดที่อาจ
ทําให้ไม่เหมาะสมต่อการดําเนินการ ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการต้ังสถานที่
ดําเนินการน้ัน พร้อมแผนหรือมาตรการจัดการ    
   2. กําหนดให้สถานที่ดําเนินการต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ (1) ลักษณะงานทาง
วิทยาศาสตร์ (2) ประเภท ชนิด สายพันธ์ุ จํานวน และพฤติกรรมของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (3) วิธีการเลี้ยง
หรือระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (4) การป้องกันการติดเช้ือ การควบคุมสภาพแวดล้อม  
การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค สารพิษ มลพิษ จากการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และ  
(5) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
  3. กําหนดให้สถานที่ดําเนินการสําหรับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลองต้องมี
ระบบการเล้ียงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional System) 
ระบบปลอดเช้ือก่อโรคจําเพาะ (Specified Pathogen Free System) ระบบปลอดเช้ือสมบูรณ์ (Germ Free 
System) และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety) ระบบใดระบบหน่ึงหรือ 
หลายระบบ   
  4. สถานที่ดําเนินการต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคล ยานพาหนะ ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง
สิ่งรบกวนและสัตว์อ่ืนเข้าไปภายในสถานที่หรือบริเวณต้องห้าม และไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้หลุดออกไปภายนอกได้    
  5. เคร่ืองมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการดําเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ประจําสถานที่ดําเนินการต้องมีลักษณะและจํานวนที่เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยง หรือระบบการเลี้ยง ประเภท ชนิด 
จํานวนของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และลักษณะของงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
  6. กําหนดให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง แผนจัดการความ
เสี่ยง และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติไว้ให้ชัดเจน และมีการซักซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. .... 
  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 (1) กําหนดให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าที่ประสงค์จะผลิตหรือ

นําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ให้ย่ืนคําขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์พร้อมด้วย
หนังสือรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือเจ้าผลิตภัณฑ์ฉลากและ
เอกสารกํากับเคร่ืองมอืแพทย์และเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่กําหนดในแบบคําขอ 
(2) เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบคําขอ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ย่ืนคําขอ
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ส่งมอบ หากครบถ้วน ถูกต้องและชําระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์แล้วให้ออกใบ
รับจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน 
(3) คําขอจดแจ้งหรือรายการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(4) การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้ย่ืน ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 (1) กําหนดให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าที่ประสงค์จะผลิตหรือ
นําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ให้ย่ืนคําขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์พร้อมด้วย
ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ และเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่กําหนดใน
แบบคําขอ 
(2) ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้
อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดใน
แบบคําขอ โดยการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้กระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาต
หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้ 
(3) ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ได้รับ
อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ ไ ด้รับอนุญาตในใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้า
เครื่องมือแพทย์ ตามกรณีที่กําหนด ได้แก่ (1) ช่ือผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต
หรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (2) ช่ือหรือที่ต้ังสถานท่ีผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ให้
ถือว่าผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์น้ัน ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
(4) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายการที่ได้รับอนุญาตในกรณีอ่ืนๆ นอกจากข้างต้น ให้ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายการที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามท่ีกําหนดใบแบบคําขอ โดยการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข จะ
แสดงไว้ในท้ายคําขอหรือใบแนบท้ายใบอนุญาตหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาต
ทราบก็ได้ 
(5) ในกรณีที่ใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต โดยให้ส่งคืนใบอนุญาต
ฉบับเดิมที่ชํารุดหรือย่ืนหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลายด้วย แล้วแต่
กรณี โดยใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์หรือแบบ
ใบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ แล้วแต่กรณี และให้มีคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ที่
ด้านหน้าด้วย 
(6) คําขออนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
(7) การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้ย่ืน ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด



 

 

12 

ตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) กําหนดบทเฉพาะกาล ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับให้
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ และคําขอใดๆ ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวง
น้ีใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคําขอตาม
กฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นเพ่ือให้ 
การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 (1) กําหนดให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ที่
ประสงค์จะผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ให้ย่ืนคําขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือ
นําเข้าเครื่องมือแพทย์ พร้อมด้วยฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์และเอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืนตามที่กําหนดในแบบคําขอ 
(2) ผู้รับอนุญาตท่ีประสงค์จะขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียด ให้ย่ืนคําร้องขอต่อ
อายุใบรับแจ้งรายการละเอียด ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดก่อนวันที่
ใบรับแจ้งรายการละเอียดสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดใน
แบบคําขอ โดยการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียด ให้กระทําโดยวิธีสลัก
หลังใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือจะออกใบรับแจ้งรายการละเอียดให้ใหม่ก็ได้ 
(3) ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ได้รับ
อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ ไ ด้รับอนุญาตในใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้า
เครื่องมือแพทย์ ตามกรณีที่กําหนด ได้แก่ (1) ช่ือผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต
หรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (2) ช่ือหรือที่ต้ังสถานท่ีผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ ให้
ถือว่าผู้แจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์น้ันได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้แจ้งไว้ในใบรับแจ้งรายการละเอียดดังกล่าวนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
(4) ผู้แจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการที่ได้แจ้งไว้ในกรณีอ่ืนๆ นอกจากข้างต้น ให้ย่ืนคําขอเปล่ียนแปลงแก้ไข
รายการที่ได้แจ้งรายการผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนดในแบบคําขอโดยการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข 
จะแสดงไว้ในท้ายคําขอหรือใบแนบท้ายใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับแจ้งรายการละเอียดทราบก็ได้ 
(5) ในกรณีที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ให้แจ้งรายการ
ละเอียดผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ย่ืนคําขอรับใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียด
ต่อผู้อนุญาต โดยให้ส่งคืนใบรับแจ้งรายการละเอียดฉบับเดิมที่ชํารุดหรือย่ืนหลักฐาน
การแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลายด้วย แล้วแต่กรณี โดยใบแทนใบรับแจ้ง
รายการละเอียด ให้ใช้แบบใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเคร่ืองมือแพทย์หรือแบบใบ
รับแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครื่องมือแพทย์แล้วแต่กรณี และให้มีคําว่า “ใบแทน” 
กํากับไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
(6) คําขอแจ้งรายการละเอียด ใบแจ้งรายการละเอียด คําขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือรายการ  
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และคําขอรับใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดให้เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(7) การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้ย่ืน ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
(8) กําหนดบทเฉพาะกาล ให้ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์
ที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 
และคําขอใด ๆ ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลมในกรณีที่
คําขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นเพ่ือให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ร่างกฎกระทรวง 

ตามข้อ 4 
ค่าธรรมเนียม 

ตามร่างกฎกระทรวงฯ 
(ฉบับละ/บาท) 

ค่าธรรมเนียมท้าย 
พระราชบญัญติัฯ 
(ฉบับละ/บาท) 

ให้กําหนดค่าธรรมเนียม อาทิ 
(1) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต 
(2) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้า 
(3) ใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 
(4) ใบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ 
(5) ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์  

ฯลฯ 

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

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

 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จํานวน 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้วย   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
(ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546)  
    1.1 ปรับปรุงการกําหนดขั้นตอนและหลักฐานในการย่ืนขอใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน    
   1.2 กําหนดเพ่ิมเติมให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันต้องดําเนินการ   
     1.2.1 จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการผลิตยาท่ีได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาและ
รายการประจําปีเก่ียวกับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร    
    1.2.2 จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา และกระจายยาตามลักษณะ
และจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    1.2.3 ดําเนินการผลิตยาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน    
การผลิตยาและการกระจายยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    1.2.4 ปฏิบัติตามเง่ือนไขและคํารับรองตามท่ีให้ไว้ในทะเบียนตํารับยาของตน   
   1.3 เพ่ิมเง่ือนไขในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยกําหนดให้ผู้อนุญาตจะ
พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า  
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    1.3.1 ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 14   
    1.3.2 ไม่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตยาแผน
ปัจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    1.3.3 ไม่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกระจาย
ยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
   1.4 กําหนดเพ่ิมเติมให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาสามารถเพ่ิมสถานที่เก็บยาได้     
  2. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
(ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)   
   2.1 กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะและจํานวนอุปกรณ์ และสถานที่ที่
ใช้ในการเก็บรักษายา   
   2.2 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี   
    2.2.1 นําหรือสั่งยาจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือได้มาตรฐานทัดเทียมกัน   
    2.2.2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บรักษายา และ 
การกระจายยา  
    2.2.3 ปฏิบัติตามเง่ือนไขและคํารับรองที่ให้ไว้ในทะเบียนตํารับยาของตน   
    2.2.4 รายงานการส่งออกยาไปนอกราชอาณาจักร  
   2.3 เพ่ิมเง่ือนไขในการต่ออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยกําหนดให้ผู้อนุญาตจะพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า   
    2.3.1 ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 14  
    2.3.2 ไม่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ
รักษายาและการกระจายยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
   2.4 ปรับปรุงแบบท้ายกฎกระทรวงให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   
 
9. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงได้รับการ
แต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  
  กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
 
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. …. เพ่ือยกเลิกคดีพิเศษที่ต้องดําเนินการตามที่กําหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ รวม 13 
คดีความผิด  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่กําหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จํานวน 5 คดี
ความผิด ดังน้ี  

คดีความผิดอาญาตามกฎกระทรวงฯ คดีความผิดอาญาตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ ยธ. เสนอ 
(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 
(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  
(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง 
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 
(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 
(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  
(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง 
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 
(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
11. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี
ชนคืน พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน  
การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว 
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
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   สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
   เป็นการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณีที่ให้
ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
พระราชทานการประดับและกรณีให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร
ประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
พ.ศ. 2512 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทําให้การขอ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ การ
รักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิบัติการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ในต่างประเทศ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ อันเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ   
 
12. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเก่ียวกับกิจการเก่ียวเนื่องที่
จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตาม
มาตรา 7 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน รวม 3 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ทั้ง 3 ฉบับ  
   1. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง กิจการเก่ียวเนื่องที่ จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน พ.ศ. …. ได้กําหนดกิจการ
เก่ียวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งถนน  
ตามมาตรา 7 (1) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ดังน้ี   
    1.1 ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเก่ียวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การดําเนินกิจการทางถนน ทางหลวง ทางพิเศษ   
     (1) ที่พักริมทาง   
     (2) ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าใช้ทาง  
     (3) ระบบการสื่อสาร   
     (4) ระบบการควบคุมการจราจร    
    1.2 ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การดําเนินกิจการการขนส่งทางถนน   
     (1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
     (2) สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ   
     (3) อู่ซ่อมรถและบริการซ่อมรถ   
     (4) การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม    
    2. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง กิจการเก่ียวเนื่องที่ จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ได้กําหนดกิจการเก่ียวเน่ืองที่
จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง ตามมาตรา 7 (2) แห่ง 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ดังน้ี   
     2.1 ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า     
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     (1) ระบบควบคุมการเดินรถ  
     (2) ระบบการสื่อสาร   
     (3) ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร   
     (4) ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าขับเคลื่อน   
     (5) ศูนย์ซ่อมบํารุง  
      (6) สถานที่จอดยานพาหนะของผู้โดยสาร    
    2.2 ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินกิจการการขนส่งทางราง    
     (1) สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง    
     (2) ย่านกองเก็บตู้สินค้า ลานบรรทุกตู้สินค้า   
     (3) การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม  
   3. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง กิจการเก่ียวเนื่องที่ จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการท่าเรือและการขนส่งทางน้ํา พ.ศ. …. ได้กําหนดกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการท่าเรือและการขนส่งทางนํ้า ตามมาตรา 7 (4) แห่ง พ.ร.บ. การร่วม
ลงทุนฯ ปี 2562 ดังน้ี   
    3.1 ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินกิจการท่าเรือ   
     (1) โรงพักสินค้าเพ่ือตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบ
คอนเทนเนอร์นอกเขตทําเนียบท่าเรือ    
     (2) สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการส่งออก    
     (3) ท่าเรือบก  
     (4) การใช้เรือลากจูง  
    (5) การยกตู้สินค้าโดยป้ันจั่นยกตู้สินค้า    
     (6) คลังสินค้า โรงเก็บรักษาสินค้า ลานวางตู้สินค้า    
    3.2 ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเกี่ยวเน่ืองที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินกิจการการขนส่งทางนํ้า   
     (1) อู่เรือ   
    (2) การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม   
     
13. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงท่ีต้องจัดทําตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….   
2. ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบ้ียปรับ พ.ศ. …. 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน 
การคํานวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. …. รวมจํานวน 3 ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ดังกล่าว กําหนดขึ้นเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บภาษีนําไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท งดเบ้ียปรับของภาษีที่ค้างชําระกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรือ
อายัดตามกฎหมาย รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สําหรับที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  
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  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….   
    1.1 กําหนดให้ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 50 ดังต่อไปน้ี   
     1.1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาทางมรดก โดยใช้
เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งน้ี ต้องได้รับโอนมรดกและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 13 
มีนาคม 2562   
    1.1.2 ที่ดินที่เป็นที่ต้ังของโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ี ให้รวมถึงที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ใช้ประโยชน์เก่ียวเน่ืองกับการผลิตไฟฟ้า    
   1.2 กําหนดให้ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 ดังต่อไปน้ี   
    1.2.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น สถาบันการเงินประชาชน บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นเวลา 
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์น้ันตกเป็นของหน่วยงาน    
    1.2.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพ่ืออยู่
อาศัยหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรร
ที่ดินดังกล่าว    
    1.2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว     
     1.2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมดังกล่าว   
    1.2.5 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว ที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562  
    1.2.6 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน    
    1.2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป 
ได้แก่ เล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย   
    1.2.8 ที่จอดรถของการรถไฟฟ้า ที่ดินที่เป็นลานจอดรถสาธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ต้ังของถนนหรือทางยกระดับ ที่เป็นทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย หรือเป็นทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน   
  2. ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. …. เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการของด
เบ้ียปรับของภาษีที่ค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. …. เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณมูลค่า
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์กําหนด ดังน้ี   
   3.1 กรณีที่ดิน   
    3.1.1 ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส. 3 ก.) ให้
พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินกับแปลงที่ดินใกล้เคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน   
    3.1.2 ที่ดินที่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินอ่ืน หรือที่ดินที่ไม่มีหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน ให้พนักงานประเมินใช้ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินรายเขต
ปกครองกรมธนารักษ์หรือสํานักงานกรมธนารักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้เป็นฐานในการคํานวณภาษีของที่ดิน    



 

 

19 

   3.2 กรณีสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานประเมินใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้ เป็นฐานในการคํานวณภาษี
ของสิ่งปลูกสร้าง และกรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้    
   3.3 กรณีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะอ่ืนซ่ึงไม่สามารถเทียบเคียงตามบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ ให้พนักงานประเมินแจ้งให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนําส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงมูลค่าสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดราคาของสิ่งปลูกสร้างต่อ อปท.  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
14. เรื่อง การยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอการยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ อว. จะได้ดําเนินการตามข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน่ืองจากศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ไม่มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากน้ี ตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2557 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า ควรยุบเลิกบัญชีเงินฝากของศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ซึ่งได้มีการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปแล้ว และในปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มิได้มี
รายได้จากการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนของบุคลากรเบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุนในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่แล้ว การยุบเลิกหน่วยงานจึงไม่ส่งผลต่อการเงิน
และงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ. 
พิจารณาแล้วเห็นชอบ 
 
15. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตําบลและอําเภอที่ติดต้ังเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual 
Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
ตําบลและอําเภอที่ติดต้ังเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization1 พร้อมอุปกรณ์เช่ือมโยง
และหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากเดิม ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา เป็น สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือตําบล
และอําเภอที่ติดต้ังเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เช่ือมโยงและหอ
เรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากเดิม ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา เป็นสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีการแจ้ง
ชื่อตําบลและอําเภอคลาดเคลื่อน โดยจะดําเนินการติดต้ังเคร่ืองเรดาร์เพ่ือทดแทนหอเรดาร์เดิมในพ้ืนที่เดิม โดย
สํานักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาครุภัณฑ์ ในวงเงิน 147.73 ล้านบาท ก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จํานวน 30.26 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 117.47 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (158.8 ล้านบาท) 
_____________________________ 
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1 เรดาร์ตรวจอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับจับตําแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆและพายุ เพ่ือใช้
ประกอบการพยากรณ์อากาศ 
 
16. เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ                
5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จากเดิมกําหนดสิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยขอขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น
วันที่กระทรวงการคลัง (กค.)  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายการน้ี  
  2. อนุมัติหลักการให้นํางบประมาณที่เหลือจากการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ไปใช้ในการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  เช่น ภาคใต้  ภาคตะวันออก เป็นต้น โดยใช้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติใน 
ครั้งน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ  ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 
และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่อนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณีอุทกภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น  เ พ่ือจ่ายเ งินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท  จํานวน 418,480 ครัวเรือน               
วงเงิน 2,092.40 ล้านบาท ใน 32 จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัน โดยให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน                
ซึ่งกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย มท. ได้แจ้งว่าการดําเนินการดังกล่าวยัง             
ไม่เสร็จสิ้น  และไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามเวลาที่กําหนด  จึงขอขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปถึงวันที่                
31 มีนาคม 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณน้ี  รวมท้ังขออนุมัติหลักการให้                
นํางบประมาณที่เหลือจากการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  เช่น ภาคใต้  ภาคตะวันออก เป็นต้น โดยใช้หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในคร้ังน้ี ซึ่งผล              
การดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี  

ดําเนนิการแลว้ ไม่มีครัวเรือนเสียหายตามหลักเกณฑ์ 
ธนาคารออมสินโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์สําเร็จใน  
28 จังหวัด จํานวน 49,352 ครัวเรือน เป็นเงิน 
246.76 ล้านบาท แบ่งเป็น  
- ดําเนินการครบถ้วนแล้วใน 7 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดกระบ่ี  2) จังหวัดเชียงใหม่ 3)  
จังหวัดน่าน 4 ) จังหวัดเพชรบูรณ์ 5) จังหวัดแพร่  
6) จังหวัดเลย  และ 7) จังหวัดสุโขทัย 
- มีข้อมูลที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 4,625 
ครัวเรือน ใน 21 จังหวัด  
- ธนาคารออมสินส่งคืนข้อมูล เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่
ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน/ ไม่มีบัญชีธนาคาร

จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดชัยภูมิ  
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ออมสิน/บัญชีธนาคารถูกปิด จํานวน 5,499 ครัวเรือน 
ใน 10 จังหวัด 

 
17. เรื่อง  ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 
วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน   ใน
ทุกกรณี   เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะพระทอง  
จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี 
  1. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                
15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง  การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน  ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2534 (เรื่อง  รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) 
และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง  การแก้ไข
ปัญหาการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน) เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอําเภอคุระบุรี                
แปลงที่ 1 (เกาะพระทอง) บริเวณท้องที่หมู่ที่ 2  ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  เพ่ือดําเนิน
โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะพระทอง  จังหวัดพังงา 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย  กํากับ  ดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพ่ือปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทน  ไม่น้อยกว่า 20 เท่า  ของพ้ืนที่ป่าชายเลนท่ี
ใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม   กรณีการดําเนินโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานรัฐที่มีความจําเป็นต้องเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 ด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เรื่องน้ีเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค) ดําเนินโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเกาะพระทอง  
จังหวัดพังงาด้วย แต่โดยที่พ้ืนที่ดําเนินการตามโครงการฯ บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน  โครงการ
อําเภอคุระบุรี  แปลงที่หน่ึง บริเวณท้องที่หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 
ตุลาคม  2543 ห้ามมิ ให้อนุญาตการใ ช้ประโยชน์ พ้ืนที่ ป่าชายเลนในทุกกรณี   ทั้ งภาครัฐและเอกชน   
กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534   วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 
ตุลาคม 2543 ที่ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด   เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างระบบจําหน่าย
ด้วยว่าการวางสายเคเบิลใต้นํ้าระบบ 33,000 โวลต์  ความยาว 4 กิโลเมตร   จากท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง (ฝั่ง
จังหวัดพังงา) ไปยังท่าเทียบเรือบ้านทุ่งดาบ (ฝั่งเกาะพระทอง) จังหวัดพังงา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริเวณดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการ
อําเภอคุระบุรีแปลงที่ 1 (เกาะพระทอง) บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  ซึ่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวแล้ว  โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย   (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี  
และข้อเสนอแนะในการอนุญาตใช้พ้ืนที่และการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว  ทั้งน้ี  กระทรวงมหาดไทย (การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้ช้ีแจงการดําเนินงานตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเช่น  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นการค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษา



 

 

22 

สภาพแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ใช้เป็นประโยชน์  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสรรเงิน
รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือดําเนินการ  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
18. เรื่อง  การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
พลังงาน  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงแรงงาน   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเน่ืองต่อไปตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 
(สคจ.) ซึ่งได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนลูกหลวง (ข้างกระทรวงศึกษาธิการ) ต้ังแต่วันที่ 6 - 23 ตุลาคม 2562 
จํานวนประมาณ 400 คน  ซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี และผู้ที่เก่ียวข้องและพบปะเจรจากับ 
สคจ. และได้ประชุมหารือร่วมกันหลายครั้งโดยได้ข้อสรุปผลการเจรจาแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นซึ่ง สคจ. พอใจและยุติ
การชุมนุมเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในการน้ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํา
สรุปกรณีปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายของ สคจ. รวม 35 เรื่อง  แบ่งเป็น 5 กรณี ดังน้ี 

กรณีปัญหา/หน่วยงาน ข้อเสนอเชิงนโยบายของ สคจ. 
1. กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนฝาย
และอ่างเก็บนํ้า (จํานวน 7 เรื่อง)  
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงพลังงาน 

รัฐบาลต้องระงับโครงการก่อสร้างเข่ือนทุกเขื่อนใน
ประเทศจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้
กฎหมายให้คนจนมี อํานาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วเสร็จ 

2. กรณีปัญหาราคาสินค้าเกษตร (กรณีมะพร้าวราคา
ตก ตํ่ า ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ช า ว ส วนม ะพ ร้ า ว จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์) (จํานวน 1 เรื่อง) 
หน่วยงาน : กษ. กระทรวงพาณิชย์ 

เช่น (1) รัฐบาลต้องยกเลิกหน้ีสินที่ไม่เป็นธรรมให้เกษตร
ที่เป็นสมาชิก สคจ. ซึ่งเกิดจากแนวทางการพัฒนาที่
ผิดพลาดของรัฐ (2) รัฐบาลต้องประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร เช่น ข้าว อ้อย ยางพารา  มะพร้าว   
(3) รัฐบาลต้องยุติการนําเข้าและห้ามใช้สารเคมีอันตราย
ในพ้ืนที่เกษตร เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และ 
คลอร์ไพริฟอส

3. กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ
รัฐด้านอุตสาหกรรมและคมนาคม (จํานวน 2 เรื่อง)  
หน่วยงาน : กระทรวงคมนาคม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

รัฐบาลต้องยุติโครงการพัฒนาทั้งของรัฐและเอกชนท่ี
ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงโครงการที่ เข้าบุกรุก  
ยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ  
ที่สาธารณประโยชน์  พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  และในที่ดินที่มีการ
ออกเอกสารสิทธ์ิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

4. กรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและทํากินในที่ดินของรัฐรวมทั้ง 
การประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 
(จํานวน 17 เรื่อง)  
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงทรั พยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้ อม
กระทรวงการคลัง 

เช่น (1) รัฐบาลต้องยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการ
บริหารที่ดิน และนโยบายทวงคืนผืนป่า  
(2) รัฐบาลต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ. ศ. 2511 และดําเนินการ
บริหารจัดการพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของสมาชิก 
สคจ. ในเขตพิพาท โดยกันออกจากเขตป่า  แล้วนํามา
จัดให้ประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511 ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข 
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5. กรณีปัญหาแรงงาน (จํานวน 8 เรื่อง) 
หน่วยงาน : กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เช่น (1) รัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ .ศ .2533 และพระราชบัญญัติเ งิน
ทดแทน  พ .ศ .  2537  [เ ช่น  ( 1 . 1 )  ใ ห้สํ า นัก งาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนออกจากระบบ
ราชการ  และจัดต้ังองค์กรมหาชนขึ้นมารับผิดชอบแทน  
คณะผู้บริหารประกันสังคมมาจากการเลือกต้ังจาก
ลูกจ้างและนายจ้างโดยตรง (1.2) ให้จัดต้ังโรงพยาบาล
และจั ด ให้ มี แพท ย์ ด้ านอา ชี ว เ วชศาสตร์ ประ จํ า
โรงพยาบาลเฉพาะสําหรับผู้ประกันตนให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ (2) รัฐบาลต้องขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าตามอัตราเงิน
เฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

 
19.  เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบการกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าภาพประสานและบูรณการการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   2. เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน.... และมอบหมาย สศช. 
พิจารณากํากับการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เร่งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการ ตามลําดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
โดยให้ใช้ช่ือตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะทําให้เกิดการถ่ายทอดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนําเข้าแผนในระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : eMENSCR) 
                   3. เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ สํานักงบประมาณ (สงป.) สศช. ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ ในการจัดทําโครงการสําคัญ นําไปสู่การก่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นคํา
ของบประมาณประจําปี 2564 ต่อไป 
                   4. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ ดังน้ี 
                             4.1 นําเข้าข้อมูลผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานในความรับผิดชอบในระบบ 
eMENSCR ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2562 
                             4.2 นําเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบ eMENSCR สําหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่
เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งเช่ือมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของ สงป. และกรมบัญชีกลางเข้ากับระบบ eMENSCR นอกจากน้ีให้
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หน่วยงานที่อยู่ระหว่างหรือจะดําเนินการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใช้ระบบ eMENSCR ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบ 
                   5. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดําเนินการตาม
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ทั้งน้ี ในการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ดําเนินการร่วมกัน 
เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินการ การประหยัดเวลาและงบประมาณต่อไป 
 
20. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (แผน
ยุทธศาสตร์ฯ) ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติแผนยุทธศาสตร์
ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และมอบหมายการยางแห่งประเทศไทยนําแผนดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแผน
ดังกล่าวแล้วมีความเห็นให้การยางแห่งประเทศไทยนําไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ
การยางแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว   
  แผนยุทธศาสตร์ฯ มีวิสัยทัศน์ “ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้ม่ันคง” ซึ่งในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติได้มีการกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการ เป็น 3 ระยะ 
คือ (1) ระยะ 1 – 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (2) ระยะ 6 – 10 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และ (3) ระยะ 11 – 20 ปี 
(พ.ศ. 2570 – 2579) มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   1. เป้าหมายในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย จาก (ปี 2559) เป็น (ปี 2579)
1. ลดจํานวนพ้ืนที่ปลูกยางลง 23.3 ล้านไร่ เหลือ 18.4 ล้านไร่
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ โดย
กําหนดเป้าหมายปริมาณผลผลิตยางเพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย 224 กิโลกรัม/ไร ่ เฉลี่ย 360 กิโลกรัม/ไร ่

3. เพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ  ร้อยละ 13.6 ร้อยละ 35
4. เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา  250,000 ล้านบาท/ปี 800,000 ล้านบาท/ปี
5. เพ่ิมรายได้จากการทําสวนยาง  11,984 บาท/ไร่ 19,800 บาท/ไร่
   2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา 
1. การสรา้งความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
และสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง  

เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางทําสวนยางผสมผสานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา “กองทุนรักษาเสถียรภาพรายได้
ของเกษตรกรชาวสวนยาง” ขึ้นในประเทศไทย ส่งเสริมและจูงใจให้เกษตรกร
ชาวสวนยางรวมกลุ่มกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
และการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน  

เช่น บังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาสวนยางที่บุกรุกพ้ืนที่ป่า กําหนดเขตพ้ืนที่ที่
เหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยาง สนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก
ยางพันธ์ุดี ที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งให้ปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพยางแปรรูปให้ได้มาตรฐาน GMP

3. การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เช่น วิจัยและพัฒนาพันธ์ุยางที่เติบโตเร็วให้ผลผลิตสูง วิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ปลูกและระบบการกรีดยางเพ่ือให้ได้ผลผลติสูงสุด สนับสนุนให้มีการกําหนดโจทย์
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วิจัยจากปัญหา/ความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน และผลกัดันและสร้างสิ่งจูงใจ
ให้มีการนําเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

4. การพัฒนาตลาดและ
ช่องทางการจัดจําหนา่ย  

เช่น เช่ือมโยงธุรกรรมการซื้อขายยางในตลาดกลางยางพาราแต่ละแห่งเข้ากับตลาด
ยางท้องถิ่น เพ่ือให้ทั่วโลกนําไปใช้ในการอ้างอิง ออกมาตรการด้านการเงินและการ
คลังเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือทดแทนการนําเข้า และสนับสนุนให้
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราได้มีโอกาสนําสินค้าไปเปิดตลาดในต่างประเทศ 

5. การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน  

เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยางพาราโดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกยางพารา ปรับปรุงและแก้ไขมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพารา เร่งพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมยางพารา และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้พร้อมรองรับการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทําแผนความต้องการและ
แผนพัฒนากําลังคนด้านยางพาราของประเทศไทยและจัดกิจกรรม Road Show 
ในประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายเพ่ือจูงใจแก่นักลงทุนต่างประเทศ   

  ทั้งน้ี การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ ทําหน้าที่
กํากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และคณะทํางานด้านต่าง ๆ รับผิดชอบการขับเคลื่อน
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยทํางานภายใต้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ   
   
21. เรื่อง สรุปมติประชุมคณะกรรมการพชืน้ํามันและน้าํมันพืช  ครัง้ที ่2/2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2562 และให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอ ดังน้ี  

1. การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบความตกลงการค้า WTO 3 ปี  (ปี 2563 –  
2565) ไม่จํากัดปริมาณ  อัตราภาษีร้อยละ 0 และกรอบความตกลงการค้าอ่ืน ให้เป็นไปตามขอ้ผูกพัน  และการ
บริหารการนําเข้าคราวละ 3 ปี (ปี 2563 - 2565)  

2. การเปิดตลาดสินค้านํ้ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของนํ้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว และมะพร้าว 
ฝอย  เน้ือมะพราวแห้ง และน้าํมันมะพร้าวและแฟรกชันของนํ้ามันมะพร้าว  ภายใต้กรอบความตกลง WTO  กรอบ
ความตกลงการค้าอ่ืน คราวละ 3 ปี  (ปี 2563 - 2565) และการบริหารการนําเข้าปีต่อปี  

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เน้ือมะพร้าวแห้ง และน้ํามนั 
มะพร้าวและเฟรกชันของนํ้ามันมะพรา้ว ตามความตกลงการเกษตรภายใต้  WTO สําหรับปี 2563 - 2565 

4. การเพ่ิมองค์ประกอบภาคเอกชนในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช คือ “ผูแ้ทนสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสาํเร็จรูป (ด้านมะพร้าว)” เป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช (เพ่ิมเติม) 
 
22. เรื่อง ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพ่ือการออมระยะยาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาว 
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  เน่ืองจากการสร้างเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาว สร้างวินัยการออม และมีการวางแผน
ทางการเงินเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอในการดํารงชีวิตหลังเกษียณยังคงมีความสําคัญและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ข้อ 5.1.4 ปฏิรูประบบการออม “โดยจัดให้มีระบบการออม เพ่ือการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและ
ตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทาง
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การเงินที่จะส่งเสริม ให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรม และวัฏ
จักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชน 
ตลอดจนการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงิน ให้มีความมั่นคง” ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้ตรงกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยทํางาน ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในแง่
ระยะเวลาการออมและจํานวนเงินที่จะออมเพ่ือจูงใจให้มีการออมระยะยาวมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอ 
ดังน้ี 
  1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุน LTF ให้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ดี การออกกฎกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังไม่รวมถึงการกําหนดให้เงินได้จาก
การขายหน่วยลงทุนในกองทุน LTF  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเช่นเดียวกันกับเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงเห็นควรแก้ไขกฎกระทรวงเพ่ือให้
ผู้ซื้อ LTF ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้นภาษีสําหรับกําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน LTF  
  2. กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการซื้อกองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund: 
SSF) (กองทุน SSF) ซึ่งเป็นกองทุนเพ่ือการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ โดยให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษี
เงินได้สําหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอายุอ่ืน ๆ (กองทุน RMF กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ 
หรือเงินจ่ายเบ้ียประกันชีวิตสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี โดย
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งน้ี ผู้ซื้อกองทุน SSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยไม่กําหนดจํานวนซื้อขั้นตํ่า ไม่กําหนดเง่ือนไขในการซื้อต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะเน้นไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
ถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทํางานให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากน้ี การกําหนดให้ลดหย่อนภาษีสูงสุดร้อยละ 30 
ของเงินได้พึงประเมินสอดคล้องกับอัตราการให้สิทธิลดหย่อนภาษีสําหรับเงินสะสมเข้ากองทุนการออมเพ่ือการ
เกษียณอายุอ่ืน ได้แก่ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องในการเพ่ิมอัตรา
เงินสะสมของสมาชิกจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 30 ของเงินเดือน และร่างกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ ซึ่ง
กําหนดอัตราเงินสะสมของสมาชิกในร่างกฎหมายไว้ที่ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง 
  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะประเมินความคุ้มค่า และผลลัพธ์ของโครงการในปีที่ 5 (2567) เพ่ือ
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
  3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการซื้อกองทุน RMF ภายใต้วงเงินเดิม
ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังน้ี 
      (1) ปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสําหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF 
สูงสุด จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เป็นร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน โดยยังคงกําหนดวงเงิน
หักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอายุอ่ืน ๆ (กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออม
แห่งชาติ เงินจ่ายเบ้ียประกันชีวิตสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ หรือกองทุน SSF) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนออมได้มากขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปรับเพ่ิมเงินสะสมของกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอ่ืน 
      (2) ยกเลิกการกําหนดจํานวนขั้นตํ่าในการซื้อกองทุน RMF (จากเดิมกําหนดให้ซื้อจํานวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน หรือมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้ โดยยังคงกําหนดให้ต้องซื้อต่อเน่ืองทุกปี 
และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปี ติดต่อกันเช่นเดิม 
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  ทั้งน้ี การดําเนินการตามมาตรการข้างต้น กระทรวงการคลังสามารถดําเนินการได้โดยการร่าง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ แก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
  ผลกระทบ 
  การดําเนินมาตรการที่เสนอเข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติใน
มาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) 
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่
ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องมีการนําเสนอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
และกรมสรรพากรได้จัดทํารายละเอียดข้อมูลที่ต้องนําเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 32 เรียบร้อย
แล้ว และคาดว่าการดําเนินมาตรการจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ดังน้ี  
  1) ประมาณการสูญเสียรายได้ 
      จากการกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่กองทุน SSF และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสําหรับกองทุน RMF จะทําให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 14,000 ล้านบาท  
  2) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      การออมระยะยาวของประชาชนเพ่ิมขึ้น ช่วยนําไปสู่ความมั่นคงทางรายได้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ 
โดยหากมีการซื้อกองทุน RMF และกองทุน SSF เต็มเพดานที่กําหนด ผู้ที่มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท 50,000 บาท 
และ 100,000 บาท จะมีเงินออมระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากเดิมได้ถึงปีละ 108,000 บาท 360,000 บาท และ 500,000 
บาท ตามลําดับ 
 

ต่างประเทศ 
 
23.  เรื่อง ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูล
สารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย 
ข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการ
แจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้า
ระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 9 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  โดยมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติข้อ
ตัดสินใจที่สําคัญในการประชุมรัฐภาคีของ 3 อนุสัญญาดังกล่าว ดังน้ี   

1) ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการ ดังน้ี 
1.1 ในฐานะหน่วยงานผู้มีอํานาจ (Competent Authority : CA) ภายใต้อนุสัญญา           

บาเซล ฯ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการของเสียอันตราย ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายภายในประเทศ กลา่วคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 )  
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขภาคผนวก 2 ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9 ของอนุสัญญา
บาเซลฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับขยะพลาสติก 

1.2 ในฐานะหน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐ (Designated National Authority :DNA)  
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ด้านสารเคมีอุตสาหกรรม ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯดําเนินการแจ้งท่าทีตอบรับนําเข้า (import response) 
สําหรับ hexabromocyclododecane ที่ได้รับการบรรจุเพ่ิมเติมในภาคผนวกที่ 3 ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทท่ี 10 ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัม 

1.3 ควบคุมสาร PFOA, its salts and PFOA –related compounds ภายใต้พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ 2535 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ  

2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมวิชาการเกษตรดําเนินการ ดังน้ี  
2.1 ในฐานะหน่วยงานผู้มีอํานาจรัฐ ด้านสารเคมีป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ ภายใต้อนุสัญญา

รอตเตอร์ดัมฯ ดําเนินการแจ้งท่าทีตอบรับนําเข้าสําหรับสาร phorate  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทที่ 10 
ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 

2.2 ยกระดับการควบคุมสาร dicofol เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลม์ฯ 

  สาระสําคัญ 
คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยอธิบดีควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนจาก ทส. 

อก. กษ. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวง
ต่างประเทศ (กต.) รวมท้ังประธานและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญา ฯ ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์
ดัมฯ สมัยที่ 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 9 ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน -10 พฤษภาคม 
2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยหัวข้อของการประชุมเน้นเรื่องโลกสะอาดมนุษย์มีสุขภาพดีด้วยการจัดการ
สารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสม (Clean Planet , Healthy People : Sound Management of Chemical 
and Waste) รายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

 
การประชุม มติข้อตัดสินใจ การดําเนินการของไทย 

รัฐภาคีอนุสัญญา 
บาเซลฯสมัยที ่14 

1. การรับรองการแก้ไขภาคผนวกที่ 2 ภาคผนวกที่ 8 
และภาคผนวกที่ 9 ของอนสุัญญาบาเซลฯ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับของเสียพลาสติก ตามข้อเสนอของประเทศ
นอร์เวย์ 
2. เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะทํางานภายใต้หุ้นส่วน
ความร่วมมือเก่ียวกับของเสียพลาสติกเพ่ือดําเนินงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับประเด็นขยะพลาสติกและไมโคร          
พลาสติก 
3. การรับรองแนวทางเกี่ยวกับการจัดการอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น แนวทางสําหรับช่วยเหลือประเทศ
ภาคีในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
บรรลุผลสําเร็จในการรีไซเคลิและการนํากลบัมาใช้ใหม่
ของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน รวมทัง้เห็นชอบให้มี
การปรับปรุงแนวทางด้านเทคนิควิชาการต่างๆ เช่น 
แนวทางด้านเทคนิควิชาการสําหรับการจัดการของเสียที่
ปนเป้ือนด้วยสารประกอบปรอทอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการจําแนกและการจัดการของ
เสียพลาสติกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อก.ในฐานะหน่วยงานของผู้มี
อํานาจภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ 
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของ
เสียอันตรายภายใต้ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ภายในประเทศ คือ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 

 4. การเห็นชอบให้มีการส่งเสริมให้ภาคีและผู้เก่ียวข้อง
ดําเนินการต่อไปในการวิจัยและพัฒนามาตรการอ่ืน ๆ
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ตามความเหมาะสมในการพัฒนาข้อมูล ซึ่งเป็นที่ต้องการ
เพ่ือความเข้าใจที่ดีขึ้นเก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากของเสียที่มีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการ
พัฒนายุทธศาสตร์สําหรับการจัดการของเสียที่มีวัสดุ        
นาโนเป็นองค์ประกอบอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รัฐภาคีอนุสัญญา 
รอตเตอร์ดัมฯ 

สมัยที่ 9 

1. การพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิม่เติมใน
ภาคผนวก III ของอนสุัญญารอตเตอร์ดัมฯ 2 ชนิด คือ 
สาร hexabromocyclododecane (สารเคมี
อุตสาหกรรม) และสาร phorate (สารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืชและสัตว์) มีผลบงัคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 
2562 ซ่ึงภาคสีมาชิกจะต้องดําเนนิการแจง้ท่าทีตอบ
รับนาํเขา้ (import response ) ตามพันธกรณีในข้อ
บทที่ 10 ของอนุสัญญารอตเตอรดั์มฯ ทั้งน้ี สารชนิด 
อ่ืน ๆ ที่ประชุมรัฐภาคีฯสมัยที่ 9 ไม่สามารถบรรลุฉันทา
มติได้ เช่นแร่ใยหินไครโซไทล์ (ส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆเช่นกระเบ้ืองหลังคา กําแพง ) สูตรผสมของสาร 
paraquat dichloride (สารเคมีกําจัดวัชพืช) จะนําเข้าสู่
การพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีรอตเตอร์ดัมฯสมัยที่ 
10 ต่อไป 
2. การเพ่ิมภาคผนวก VII ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
เพ่ือจัดต้ังกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
(compliance) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับหลังจากวันครบ
กําหนด1 ปี นับจากวันที่ผู้เก็บรักษาอนุสัญญารอตเตอร์
ดัมฯ (เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ) แจ้งภาคีสมาชิก
ตามข้อ 22 ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
 

1. อก. ในฐานะหน่วยงานผู้มี
อํานาจรัฐ ด้านสารเคมี
อุตสาหกรรมภายใต้อนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯดําเนินการแจ้ง
ท่าทีตอบรับนําเข้า (import 
response) สําหรับสาร 
hexabromocyclododecane 
2. กษ. ในฐานะหน่วยงานผู้ที่มี
อํานาจรัฐ ด้านสารเคมีป้องกัน
กําจดัศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
ดําเนินการแจ้งท่าทีตอบรับ
นําเข้าสาร phorate 

    รัฐภาคีอนุสัญญา 
      สตอกโฮล์มฯ 
         สมัยที่ 9  

 

1. การพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิม่เติมใน
ภาคผนวกของอนุสญัญาสตอกโฮล์มฯ 2 ชนิดซึ่งภาคี
สมาชิกจะต้องดําเนินการมาตรการในการห้ามผลิต ห้าม
ใช้และกําจัดสารดังกล่าวให้หมดไป คือ 1) สาร dicofol 
โดยไม่มีข้อยกเว้นพิเศษและ 2) สารกลุ่ม 
Perfluorooctanoic acid (PFOA) its salts and PFOA 
–related compounds โดยมีข้อยกเว้นพิเศษสําหรับ
และการใช้บางอย่าง 
2. มาตรการในการลดหรือเลิกการปลดปลอ่ยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) จากการผลิตและการใช้
โดยจงใจ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก B ของ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สําหรบั Perfluorooctane 
sulfonic acid (PFOS) , its salts and 
perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) ใน
ประเด็นวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้และข้อยกเว้นพิเศษ 
โดยให้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวสําหรับวัตถุประสงค์ที่

1. อก. ควบคมุสาร PFOA, its 
salts and PFOA –related 
compounds  ภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 
2. กษ. ยกระดับการควบคุมสาร 
dicofol เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่
4 ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
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ยอมรับได้ 
3. ที่ประชุมรฐัภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 9 ยังไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลงในประเด็นกลไกการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ (compliance) โดยขอให้นําเข้าสู่
การพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
สมัยที่ 10 ต่อไป 
 

 
24. เรื่อง ร่างคําม่ันของประเทศไทยสําหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อคํามั่นของประเทศไทยสําหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ (International Conference of the Red Cross and Red Crescent  ICRCRC) ครั้งที่ 33 
ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการประกาศคํามั่นให้กระทรวงต่างประเทศ 
สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
  สาระสําคัญของร่างคําม่ัน 
                    1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการขับเคล่ือนแผนการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยแห่งชาติและแผนระดับจังหวัดในการป้องกัน เตรียมพร้อม เตือนภัย จนถึงบรรเทาภัยพิบัติ 
                    2. เพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพทั้งในด้านการ
รักษาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รักษาโรคและการฟ้ืนฟูด้านสุขภาพกายและจิตต้ังแต่แรกรับเป็นผู้ต้องขังจนถึง
ระยะกลับคืนสู่ชุมชน เพ่ือคืนคนมีสุขภาพดีทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตสู่สังคม โดยทํางานเป็นหน่ึงเดียวกับระบบ
สาธารณสุขของประเทศ 
                    3. ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครอย่างเป็นรูปธรรมในการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม โดยจัดให้มี
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัคร 
                    4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและส่งเสริมการใช้สารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรมทางวิชาการ และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจน
เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนและทุกภาคส่วนให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
                    5. ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี และผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม (กระทรวงสาธารณสุข) 
                    6. สนับสนุนการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ของเด็ก สตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
มนุษยธรรม 
 
25. เรื่อง ร่างคําม่ันของไทยที่จะประกาศในการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างคํามั่นและให้คณะผู้แทนไทยร่วมประกาศคํามั่นดังกล่าวในที่
ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งน้ี หากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนประกาศ
คํามั่น ให้กระทรวงต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามที่กระทรวง
ต่างประเทศ เสนอ 
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                    สาระสําคัญของร่างคําม่ัน 
                    1. การดําเนินการต่อเน่ืองเพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็กผู้หนีภัยการสู้
รบจากเมียนมา 
                    2. การให้โอกาสการทํางานสําหรับผู้ที่เดินทางกลับไปแล้วตามกฎระเบียบของไทยและการฝึกอบรม
ที่เก่ียวข้องล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับเมียนมา 
                    3. การพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 
                    4. แนวทางการใช้การพัฒนาเพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมพ้ืนที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
และชุมชนท้องถิ่น 
                    5. การเสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จําเป็นให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการนําระบบคัดกรอง
เพ่ือคัดแยกผู้ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศออกจากผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ 
                    6. การนํามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    7. การจัดให้เด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ
ที่เหมาะสม 
                    8. การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการทางอาญาโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้โครงการ “ยุติธรรมใส่ใจ” 
                    โดยเป็นการประชุมครั้งแรกที่ประเทศต่างๆแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้
ลี้ภัยตามหลักการการแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบผ่านการประกาศคํามั่น การร่วมประกาศคํามั่นของไทยจึงจะ
เป็นโอกาสแสดงบทบาทสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่การเจรจาและการรับรอง GCR  ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการ
นํา GCR ไปปฏิบัติ นําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญเช่น การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมาอย่างย่ังยืน การมีระบบคัดกรอบผู้ลี้ภัย การใช้มาตรการแทนการกักตัวเด็กในห้องกัก และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน โดยคณะผู้แทนไทย
ที่จะเข้าร่วมการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงมหาดไทย 
 
 26. เรื่อง การขอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 ที่เจ้าหน้าที่อาวุโส
ต้องรับรองในนามรัฐมนตรีเอเปค จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) แผนเอเปคว่าด้วยขยะทะเล (2) แผนเอเปคว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (3) แผนซันติอาโกเพ่ือสตรีและการ
เจริญเติบโตที่ครอบคลุม และ (4) รายงานผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 และอนุมัติให้อธิบดีกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือผู้แทนรับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสาร
ข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของเอกสาร 4 ฉบับ 
                    1. แผนเอเปคว่าด้วยขยะทะเล จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักนําในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของเอเปค โดย
มีข้อแนะนํา 4 ด้าน ได้แก่ (ก) การพัฒนานโยบายและการประสานงาน (ข) การเสริมสร้างศักยภาพ (ค) การวิจัยและ
นวัตกรรม และ (ง) การสนับสนุนด้านเงินทุนและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
                   2. แผนเอเปคว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม มี
จุดประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางเทคนิคของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated หรือ IUU) และส่งเสริม
ศักยภาพองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการทําประมง IUU 
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ในเอเปคด้วยกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือทางวิชาการ และยกระดับการติดตาม การควบคุม การเฝ้า
ระวัง และการตรวจสอบย้อนกลับ ตามความเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติที่สําคัญเพ่ือให้บรรลุแผนดังกล่าว ได้แก่ (ก) 
ดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (ข) แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบย้อนกลับและการติดตาม การ
ควบคุม และการเฝ้าระวังกิจกรรมประมง (ค) ยกระดับความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปค (ง) ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับองค์กรด้านประมงที่เก่ียวข้องในภูมิภาคและระดับนานาชาติเพ่ือระบุประเด็นที่เอเปคสามารถมีส่วน
สนับสนุนได้ (จ) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (ฉ) การเสริมสร้างศักยภาพ 
                    3. แผนซันติอาโกเพ่ือสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางด้าน
นโยบายในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีแนวปฏิบัติที่สําคัญ ได้แก่ 
(ก) การส่งเสริมบทบาทของสตรีด้วยการเข้าถึงเงินทุนและตลาด (ข) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการทํางาน (ค) 
สนับสนุนให้สตรีสามารถเข้าถึงการศึกษา การฝึกฝน และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนงานที่มีความสําคัญ และ (ง) 
การจัดเก็บข้อมูลจําแนกตามเพศ โดยแผนดังกล่าวต้ังเป้าหมายที่คาดหวังให้บรรลุในปี 2573 
                      4. รายงานผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจําปี 2562 เป็นรายการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
ของเอเปคที่จัดขึ้นในปี 2562 
 
27.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนา
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลาง
ของแผนปฏิบัติการเวียนนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 
ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
รวมท้ังเห็นชอบให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทย ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนา
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ           
                   สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม มีเน้ือหาแสดงถึงความคืบหน้า
ในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน แนวทางความร่วมมือใน
อนาคตระหว่างประเทศกําลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลกับประเทศทางผ่าน การระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดสําหรับการส่งออกจากประเทศกําลังพัฒนาที่ไม่
มีทางออกสู่ทะเล การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ย่ังยืน การเข้าถึงแหล่งเงินลงทุนและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
การส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างความต้านทางต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเชิญชวนให้สมัชชาสหประชาชาติพิจารณาจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศ
กําลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ครั้งที่ 3 ในปี 2567 
 
 28.  เรื่อง  การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) 
Initiative และเห็นชอบต่อปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Declaration 
on N2O Mitigation in Nitric Acid production) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนประเทศไทย ลงนามในปฏิญญาดังกล่าวตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
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                    ปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก มีสาระสําคัญในการแสดง
ความต้ังใจของประเทศที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกโดยมุ่งสู่การยุติ
การปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2563 ด้วยความตระหนักว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องลดก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมเติมอีก 8,000 – 10,000 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ตามเป้าหมายที่ประชาคมระหว่างประเทศได้ตกลงกัน เน่ืองจากก๊าซ              
ไนตรัสออกไซด์มีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 265 เท่า และการลดก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ที่เกิดจากการผลิตกรดไนตริกน้ัน สามารถจัดการได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายตํ่า มีเทคโนโลยีที่รองรับ
การดําเนินการดังกล่าวและสามารถติดต้ังได้อย่างรวดเร็วภายในสถานประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

แต่งต้ัง 
29. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เดิมที่พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับ
แต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คน ดังน้ี  
  1. นายสุวัฒน์ มีมุข  
   2. นายทรงศัก สายเช้ือ   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ดังน้ี    
  1. กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน   
    1.1 นายกิติศักด์ิ ขจรภัย (จังหวัดสระบุรี)  
   1.2 นายนฤทธ์ิ คําธิศรี (จังหวัดสกลนคร)  
   1.3 นายแรม เชียงกา (จังหวัดกาญจนบุรี)  
   1.4 นางพิชชาภา พลสว่าง (จังหวัดพิจิตร)  
   1.5 นายเสกสรรค์ สะอาดใจ (จังหวัดเพชรบูรณ์)   
    1.6 นายไพฑูรย์ ฝางคํา (จังหวัดศรีสะเกษ)  
   1.7 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง (จังหวัดระยอง)  
   1.8 นายสุริยา ศรีโพธ์ิทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)  
   1.9 นางมนัสนันท์ ปาสาวัน (จังหวัดพะเยา)  
   1.10 นางบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ (จังหวัดเชียงใหม่)  
  2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   2.1 นายภาคภูมิ เพ่ิมมงคล (ด้านการบริหารธุรกิจ)  
   2.2 นายชัยวัฒน์ ปกป้อง (ด้านการเงิน)  
   2.3 นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร (ด้านการค้าและอุตสาหกรรม)  
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   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
32. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี (เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562) รวม 8 คน ดังน้ี  
  1. นายประพันธ์ บุณยเกียรติ    ประธานกรรมการ  
  2. นายสังข์เวิน ทวดห้อย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)  
  3. นายสุนทร รักษ์ณรงค์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)  
  4. นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)  
  5. นายสง่า ขันคํา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง)  
  6. นายประสิทธ์ิ สืบชนะ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง)  
  7. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมี
ความเช่ียวชาญด้านการค้า)  
  8. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมี
ความเช่ียวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง)  
  ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี บุคคลในลําดับที่ 6 – 8 เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จํานวน 8 คน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังน้ี  
  1. นายประทีป เจริญพร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
ที่ดิน  
   2. รองศาสตราจารย์วิโรจ อ่ิมพิทักษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรดิน  
  3. นายธนู มีแสงเงิน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิรูปที่ดิน  
  4. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง  
  5. นายสันติ บุญประคับ     กรรมการผู้ ท ร งคุณ วุ ฒิ ด้ านการอ นุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6. นายมานัส ฉั่วสวัสด์ิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
  7. นายชนินทร์ ทินนโชติ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ   
  8. รองศาสตราจารย์อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์   
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
  
34. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวงเพิ่มเติม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอได้เป็นการ
เฉพาะราย และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน ที่พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี   
  1. รับทราบกรณี นายกิตติพันธ์ ใจดี พ้นจากตําแหน่งกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา  
   2. เห็นชอบแต่งต้ัง บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
   และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 
ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอแต่งต้ัง นางประภาศรี บุญวิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 
ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในตําแหน่ง และให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)  
 
38. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายทวี เกศิสําอาง รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง ไปดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นัก
บริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน   
   2. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการขนส่งทางราง ไปดํารง
ตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป    
 
39. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี   
  1. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  3. นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป    
  
40. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม   
   2. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม   
  3. นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป    
  

********************** 


