
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                  กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ที ่ กษ 0401.4/77                                    วันที ่  5  กุมภาพันธ์  2563                           1 

เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563                                            1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 9 เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. …. 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งน้ี พณ. เสนอว่า   

1. ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกสินค้าผักและผลไม้ออกไป 
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้การส่งออก
ผักและผลไม้ที่ส่งออกไปแต่ละประเทศตามชนิดหรือประเภทท่ีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ประกาศกําหนด โดยกําหนดให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมสารตกค้าง
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) แสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบพิธีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และต่อมาได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 
กําหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2550 กําหนดให้ผักและ
ผลไม้ เช่น ลําไย ทุเรียน ลิ้นจี่ ผักชีไทย ใบกะเพรา ใบโหระพา ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก และยังกําหนด
สารตกค้างที่จะต้องตรวจสอบสําหรับผักและผลไม้ดังกล่าวที่จะส่งออก ได้แก่ สารพิษตกค้างของสารกําจัดแมลง 
สารพิษตกค้างของสารกําจัดวัชพืช และเช้ือจุลินทรีย์ เป็นต้น  
   2. ประกอบกับปัจจุบัน พณ. ได้รับแจ้งจาก กษ. ว่าได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวใช้ในการควบคุมการส่งออกสินค้าผัก
และผลไม้เป็นการเฉพาะ ครอบคลุมชนิดหรือประเภทของสินค้าและผลไม้ สารเคมีตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ 
หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ รวมทั้งได้กําหนดชนิดพืช ประเทศปลายทาง และรายการที่ต้องทดสอบ
เกินกว่าที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมการค้าต่างประเทศตามข้อ 1. สมควรยกเลิก
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว   
  3. กษ. แจ้งว่าการยกเลิกประกาศดังกล่าวตามข้อ 2. จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า
ผักและผลไม้ไปนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด และ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชนโดยท่ัวไปแล้ว  จึงได้เสนอร่างประกาศ 
 

กระทรวง... 
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กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไป 
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ   
  ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2546  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 20 เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการ 

ตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับ 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและ 
ป่าไม้ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาใช้ดุลยพินิจตาม
สถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
(กําหนดประชุมคณะผู้เช่ียวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนในช่วงเดือนมีนาคม 2563) 

สาระสําคัญของเรื่อง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและ 

ป่าไม้ (ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : AMAF) ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2559  
ที่ประชุมได้รับรองแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน ปี 2559 – 2563 (Strategic Plan of Action 
for the ASEAN Cooperation on Organic Agriculture 2016 - 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
อํานวยความสะดวกทางการค้า เศรษฐกิจ และการตลาด รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นต่อการผลิตด้านการเกษตร 
ที่ย่ังยืนและเกษตรอินทรีย์ 

กรอบการเจรจาความตกลงฯ สรุปได้ ดังน้ี 
                     1. เป้าหมายการเจรจาในภาพรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ได้แก่                
1) ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรอินทรีย์ และระบบนิเวศ 2) รักษาความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยในตลาดอาเซียนและตลาดอื่น 4) ร่วมสร้างอาเซียนให้เป็นฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรองเป็นที่ยอมรับและเป็นธรรม 5) ส่งเสริมสินค้าจากฐาน
การผลิตอาเซียนให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและเป็นธรรมในอาเซียน 6) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 7) เอ้ืออํานวยต่อการนําไปปฏิบัติหรือบังคับใช้โดยสอดคล้องกับความตกลงที่ไทยมี
พันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง และ 8) มีแนวทางในการระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้น 
                    2. ขอบเขตและสาระสําคัญของกรอบการเจรจาฯ ความตกลงมีขอบเขตครอบคลุมการกําหนด
หลักการ ข้อกําหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก ในการ
ยอมรับผลการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ของกันและกันในอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าใน
อาเซียนและคุ้มครองผู้บริโภค โดยผลของการตรวจสอบและให้การรับรองเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกที่
ผ่านการประเมินแล้วตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่อาเซียนกําหนดจะถูกยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 
โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ํา ดังน้ี 1) การกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ 2) การยอมรับร่วม 3)การพัฒนา
กลไกการประสานงานของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิก และ 4) ประเด็นอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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                     3. การประสานงาน มกอช. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ในการจัดทําร่าง
ความตกลงที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลด้านการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหน่าย ผลิตผล และผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน และการตรวจสอบรับรอง เพ่ือให้การดําเนินการเจรจาความตกลงเป็นไปในแนวทาง
ที่สอดประสานกันในหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเกิดประโยชน์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประชาคม
อาเซียน 

ทั้งน้ี กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบ 
รับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านแตง่ตั้ง 
วาระที่ 25 เรื่อง  รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ 

(จํานวน 8 ราย)  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ปคร.)  ของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมเติม (จํานวน 8 ราย) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ 
ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยที่ ปคร. ของส่วนราชการดังกล่าว
ที่ได้รับการแต่งต้ังมีการเกษียณอายุราชการ และมีการโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ  
(10 กันยายน  2562, 1 ตุลาคม 2562 และ 26 พฤศจิกายน  2562) รับทราบรายชื่อ ปคร . 
ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกประสานงาน 
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอและติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติระหว่าง
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  และงานอื่น  ๆ  ที ่เ กี ่ยวข้อง  ซึ ่ง สลค .  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  ปคร . 
(เพิ่มเติม) ทั้ง 8 ราย ดังกล่าวแล้วว่า เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังน้ี   
  

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1. กระทรวงการต่างประเทศ  นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล 

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง  
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ นายสาํราญ สาราบรรณ ์ 

รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
   ของมนุษย์  

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

4. กระทรวงพลังงาน  นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

5. กระทรวงศึกษาธิการ  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 
6.กระทรวง . . . 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 9 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 
พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 20 กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านเกษตรและป่าไม้

แต่งตั้ง 25 รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(จํานวน 8 ราย)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                    เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
 
  วันน้ี (4 กุมภาพันธ์ 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ 
    เข้าทํางาน)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการกําหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรค
    ศิลปะ พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
    พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าสําหรับ
    การใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตาม
    มาตรฐาน พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
    รวม 4 ฉบับ  
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
    ส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้นํ้ามันปาล์มและแฟรกชันของ 
    นํ้ามันปาล์ม และน้ํามันเน้ือในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
    ระเบียบในการนําเข้าและนําผ่าน พ.ศ. .... 
 

 เศรษฐกิจ - สงัคม 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 
    โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 -2565 
  12.  เรื่อง  แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย 
    ล้างสูง ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก)  
  13.  เรื่อง    รายงานการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
  14.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 
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  15.   เรื่อง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  
    ปี 2563 
  16.  เรื่อง   การกําหนดสินค้าควบคุมเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ 
    บริการ พ.ศ. 2542 
  17.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ไปพลางก่อน (เพ่ิมเติม) 
  18.  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ  
 

ต่างประเทศ 
  19.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงร่องนํ้าการเดินเรือในแม่นํ้า
    ล้านช้าง – แมนํ้่าโขง ภายใต้ความตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่นํ้าล้านช้าง – 
    แม่นํ้าโขง พ.ศ. 2543 
  20.   เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการ 
    ตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ 
  21.   เรื่อง   โครงการจัดทํารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี  
    ฉบับที่ 3 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศ 
  22.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วย
    ความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
  23.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมอาเซียน – 
    สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน ครั้งที่ 2 
 24.  เรื่อง    การรับรองแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการ
    ก่อการร้าย (The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) 
 

แต่งต้ัง 
  25.  เรื่อง  รายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ  
    (จํานวน 8 ราย)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ กห. เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี กห. เสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกประเภท ต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ และต้องส่งสําเนาบัญชี
รับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้ กห. ทราบทุกเดือน  
   2. แก้ไขระยะเวลาให้ใช้ใบอนุญาตจาก ไม่เกิน 1 ปี เป็น ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือ
วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต   
  3. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติน้ี เป็น 3 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียม           
ท้ายพระราชบัญญัติตควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังน้ี  

ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียมปัจจุบัน อัตราคา่ธรรมเนียมใหม่ 
1. คําขอ  ฉบับละ 20 บาท ฉบับละ 60 บาท 
2. ใบอนุญาตสัง่เข้ามา  ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 600 บาท 
3. ใบอนุญาตนําเข้ามา  ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 600 บาท 
4. ใบอนุญาตผลิต ฉบับละ 10,000 บาท ฉบับละ 30,000 บาท
5. ใบอนุญาตมี  ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 600 บาท 
6. ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 150 บาท 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทํางาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   กค. เสนอว่า  
   1. สืบเน่ืองจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุม
ประพฤติ เด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิดที่พ้นการฝึกอบรม ซึ่งได้ดําเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลใน           
การยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเน่ือง  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน     
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให้กับบุคคลเหล่าน้ีให้สามารถประกอบอาชีพโดยสุจริตดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา ด้วยการสร้างอาชีพเพ่ือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้บุคคลเหล่าน้ีก่อนได้รับ
การปล่อยตัว     
   2. แต่เน่ืองจากผู้ต้องขังหรือเด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิดซึ่งได้รับการปล่อยตัวภายหลังพ้นโทษ
ถือเป็นบุคคลท่ีมีประวัติทางอาชญากรรม ทําให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการปฏิเสธการรับบุคคลเหล่าน้ีเข้าทํางาน 
ส่งผลให้ผู้ต้องขังหรือเด็กและเยาวชนดังกล่าวขาดโอกาสในการเข้าทํางาน ดังน้ัน รัฐจึงจําเป็นต้องมีมาตรการใน             
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การส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างและสถานประกอบการจ้างงานผู้ต้องขังหรือเด็กและเยาชนซึ่งได้รับการปล่อยตัว
ดังกล่าว โดยมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกอบการซึ่งจ้างงานผู้ต้องขังหรือเด็กและ
เยาวชนผู้กระทําผิดซึ่งได้รับการปล่อยตัวและเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ เพ่ือพัฒนาพฤตินัยผู้ต้องขังให้กลับตัว
เป็นคนดีคืนสู่สังคมหลังพ้นโทษ   
  3. กค. โดยกรมสรรพากรได้มีการประชุมหารือกับ ยธ. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณา
ร่วมกันในหลักการการกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการท่ีจ้างผู้พ้นโทษเข้าทํางานฯ ให้มีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้น นอกจากน้ี กค. ได้วิเคราะห์การจัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ            
ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังน้ี   
    3.1 การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ            
การปล่อยตัวเข้าทํางาน สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของรายจ่าย ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน            
ผู้พ้นโทษเฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่                
1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
   3.2 การจัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับฯ โดยเห็นว่า
มาตรการทางภาษีดังกล่าวทําให้รัฐจัดเก็บภาษีลดลงประมาณ 6,732 ล้านบาท แต่มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ี   
    3.2.1 สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ                
ให้มีอาชีพก่อให้เกิดรายได้พ่ึงพาตนเองอย่างมีศักด์ิศรี   
    3.2.2 สร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคง ก่อให้เกิดการสร้าง
สังคมที่ปลอดภัยจากการลดการกลับมากระทําความผิดซ้ํา  
    3.2.3 เสริมสร้างด้านเศรษฐกิจตลาดแรงงานในประเทศไทยที่ขาดแคลนโดยไม่ต้อง
พ่ึงแรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ผู้พ้นโทษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาด ซึ่งมีสัญชาติไทยที่ได้รับ               
การปล่อยตัวออกจากเรือนจํา เน่ืองจากครบกําหนดโทษตามหมายศาล ลดวันต้องโทษจําคุก หรือพักการลงโทษ   
   2. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้พ้นโทษที่ได้รับ
การปล่อยตัวจากเรือนจําเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวเข้าทํางาน สําหรับเงินได้เป็นจํานวน
ร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน
ต่อเดือน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม                
พ.ศ. 2563   
  3. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ต้องย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากรสําหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 
(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร               
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย ต้ังแต่เดือนที่รับผู้พ้นโทษเข้าทํางานจนถึงเดือน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้    
  4. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ เน่ืองจากการจ้างแรงงาน
ผู้พ้นโทษ ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เน่ืองจากรายจ่ายในการจ้างงานบุคคลดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาอ่ืน                
ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรอีกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดคํานิยาม “การก่อการร้าย” ให้หมายถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย             
ตามประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดคํานิยาม “พนักงานเจ้าหน้าที่” โดยกําหนดประเภทและระดับตําแหน่งของ
ข้าราชการที่จะปฏิบัติหน้าที่ และกําหนดให้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง            
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ สมช. กําหนดด้วย   
   2. กําหนดมาตรการเชิงป้องกันการก่อการร้าย โดยกําหนดอํานาจทั่วไปสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นบุคคลหรือทรัพย์สิน การค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่มี              
เหตุสงสัยว่าเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การห้ามเข้า ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม 
ยานพาหนะ อาคาร สถานที่ หรือสั่งอพยพ การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการก่อการ
ร้าย การสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่าจะกระทําความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย การปฏิบัติการอําพราง การเคล่ือนย้าย
ภายใต้การควบคุม การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย   
  3. กําหนดมาตรการเชิงปราบปรามการก่อการร้าย โดยกําหนดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
กรณีที่ สมช. ได้ประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติในด้านการก่อการร้ายแล้ว ให้มีอํานาจ
เพ่ิมเติมในการควบคุมการเสนอข่าวหรือข้อมูลข่าวสารท่ีทําให้ประชาชนเกิดความต่ืนตกใจหรือหวาดกลัว การออก
คําสั่งห้ามบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักรในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นการออกไปเพ่ือเตรียมการหรือเข้าร่วม
การก่อการร้าย การออกคําสั่งให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือป้องกันการก่อการร้าย และการควบคุมการ
ซื้อ ขาย ใช้ หรือครอบครองอาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจนําไปใช้ในการก่อการร้าย ทั้งน้ี ต้องไม่เกินสมควรแก่เหตุ ไม่เกิน
ความจําเป็น และได้สัดส่วนกับระดับความรุนแรงและผลกระทบต่อประชาชนด้วย   
  4. กําหนดขอบเขตการบังคับใช้ เขตอํานาจศาล และสถานะของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
กําหนดให้ระเบียบ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และให้การดําเนินคดีอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม รวมทั้งกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา   
  5. กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกําหนดให้ผู้ใดที่เปิดเผยการได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูลข่าวสาร             
ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามปีถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่หกหมื่นถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจํา            
ทั้งปรับ และกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทําการนอกเหนือจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี                
ต้องระวางโทษหนักเป็นสามเท่าที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการกําหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการกําหนดอาหารเป็นสาขา             
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดบทนิยาม คําว่า “การกําหนดอาหาร” กําหนดให้สาขาการกําหนดอาหารเป็นสาขา              
การประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 5 (8) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556   
   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร ประกอบด้วย กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็น
ผู้แทนจากส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกต้ังโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร และ
ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ   
  3. กําหนดให้กรรมการวิชาชีพต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากําหนดอาหารและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการวิชาชีพคราวละ 4 ปี   
   4. กําหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกําหนดอาหาร 
ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการกําหนดอาหารจาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารรับรอง และต้องสอบผ่านความรู้ตามหลักเกณฑ์             
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารกําหนด กรณีผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
นอกจากมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหารจากประเทศ            
ที่สําเร็จการศึกษาด้วย    
  5. กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการกําหนดอาหารซึ่งได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการกําหนดอาหารอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ ประกอบโรคศิลปะการกําหนดอาหารต่อไป
ได้ แต่ต้องย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร รวมทั้ง                 
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านกําหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร
รับรองให้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการ              
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “พ้ืนที่กีดกัน” “พ้ืนที่ระวังเหตุ” “พ้ืนที่ห่างจากชุมชน” และ “เหตุการณ์
ภายนอก”  
   2. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ได้แก่ ให้ผู้ก่อต้ัง               
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยต้องย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ตามที่คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติประกาศกําหนด ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่าย แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น และผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบพ้ืนที่ต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์  
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  3. กําหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แล้วนําประเด็นความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติต่อไป  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา จัด ต้ั งสํ า นักงานนวัตกรรมแห่งชา ติ                
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจกําหนดประมวลจริยธรรม              
ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อํานวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน การกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน การแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน                
การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน และเครื่องหมายสํานักงาน รวมท้ังกําหนด               
แนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
  3. กําหนดให้แต่งต้ังผู้ อํานวยการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ัง
ผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือรายงาน               
ให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา   
  4. กําหนดให้ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชน  
  5. กําหนดให้การตรวจสอบภายใน ให้ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รบผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด และในการแต่งต้ัง โยกย้ายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้
ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึง
ดําเนินการได้   
  6. กําหนดให้การประเมินผลงานของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าสําหรับการใช้งานแบบพกพา – 
คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่
สํารองไฟฟ้าสําหรับการใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน        
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
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  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าสําหรับการใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไป                
ตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2879 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5091 (พ.ศ. 2561) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
แบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าสําหรับการใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่                
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟ้าสําหรับการใช้งานแบบพกพา – 
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2879 – 2560 ตามประกาศ
กระทรวง อุตสาหกรรม  ฉบับที่  5091 (พ .ศ .  2561)  ออกตามความในพระราชบัญญั ติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอร่ีสํารองไฟฟ้าสําหรับ              
การใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยให้มี                
ผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวง
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ….  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไป                 
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสําหรับงาน
รถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน
รีดร้อน สําหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ              
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานทั่วไป
และงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  มีสาระสําคัญคือ  
    1.1 กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานทั่วไปและ             
งานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 528 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5509 
(พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานทั่วไปและ
งานข้ึนรูป และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้น               
รูป ลงวันที่ 30 กันยายน 2562   
    1.2 กําหนดให้กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่                
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไป               
ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ  
   2.1 กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
เลขที่ มอก. 1390 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิต ภัณฑ์ อุตสาหกรรม  พ .ศ .  2511 เ รื่ อ ง  ยกเลิกและ กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ฉบับที่ 5499 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไข
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  
   2.2 กําหนดให้กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่             
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสําหรับงาน
รถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ    
    3.1 กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสําหรับงานรถยนต์                
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2140 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561) 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สําหรับงานรถยนต์ 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสําหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5500 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วนแผ่นแถบ และแผ่นตัด 
สําหรับงานรถยนต์ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสําหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 
30 กันยายน 2562  
     3.2 กําหนดให้กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่              
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
    4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ  
    4.1 กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1999 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5076                
(พ.ศ. 2561) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สําหรับ
งานโครงสร้างรถยนต์ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5497 (พ.ศ. 2562) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 
(พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน           
แผ่นแถบ แผ่นหนาและแผ่นบาง สําหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
ทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  
    4.2 กําหนดให้กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่               
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป    
 
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าผักและ               
ผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งน้ี พณ. เสนอว่า   
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  1. ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้การส่งออกผักและผลไม้ที่ส่งออกไปแต่ละ
ประเทศตามชนิดหรือประเภทที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ประกาศกําหนด โดยกําหนดให้ผู้ส่งออก
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมสารตกค้างเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองของ                
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ .) แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบพิธีการส่งออกไป                 
นอกราชอาณาจักร และต่อมาได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้              
ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2550 กําหนดให้ผักและผลไม้ เช่น ลําไย ทุเรียน ลิ้นจี่ ผักชีไทย ใบกะเพรา 
ใบโหระพา ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก และยังกําหนดสารตกค้างที่จะต้องตรวจสอบสําหรับผักและผลไม้
ดังกล่าวที่จะส่งออก ได้แก่ สารพิษตกค้างของสารกําจัดแมลง สารพิษตกค้างของสารกําจัดวัชพืช และเช้ือจุลินทรีย์ 
เป็นต้น  
   2. ประกอบกับปัจจุบัน พณ. ได้รับแจ้งจาก กษ. ว่าได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช              
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวใช้ในการควบคุมการส่งออกสินค้าผักและผลไม้เป็น
การเฉพาะ ครอบคลุมชนิดหรือประเภทของสินค้าและผลไม้ สารเคมีตกค้าง เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ รวมท้ังได้กําหนดชนิดพืช ประเทศปลายทาง และรายการที่ต้องทดสอบเกินกว่าที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมการค้าต่างประเทศตามข้อ 1. สมควรยกเลิกประกาศของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง              
2 ฉบับดังกล่าว   
  3. กษ. แจ้งว่าการยกเลิกประกาศดังกล่าวตามข้อ 2. จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าผักและ
ผลไม้ไปนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด และ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น                
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปแล้ว   
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าผักและผลไม้
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ   
  ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2546  
 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้น้ํามันปาล์มและแฟรกชันของน้ํามันปาล์ม และ                
น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้าและนําผ่าน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้นํ้ามันปาล์ม
และแฟรกชันของนํ้ามันปาล์ม และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน             
การนําเข้าและนําผ่าน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์มและ
นํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม ประเด็นการป้องกันปัญหาการลักลอบนําเข้า รวมทั้งป้องปรามการนําสินค้านํ้ามันปาล์มและ
นํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม ผ่านแดนมาใช้หรือจําหน่ายภายในประเทศ ตามมติคณะกรรมการนโยบายนํ้ามันปาล์ม
แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีการกํากับดูแลการนําเข้าและนําผ่านสินค้านํ้ามันปาล์มฯ ให้มี
ความเข้มงวดมากข้ึน รวมท้ังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนําเข้านํ้ามันปาล์มเข้ามาในประเทศได้            
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว ซึ่งหากดําเนินการล่าช้าจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน เน่ืองจากมี            
การลักลอบนําเข้านํ้ามันปาล์มเข้ามาสวมสิทธ์ิทําให้ปริมาณสต็อกนํ้ามันปาล์มเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ราคานํ้ามันปาล์มใน
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ประเทศตกตํ่า จึงเห็นควรนําร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้นํ้ามันปาล์มและแฟรกชันของนํ้ามันปาล์ม 
และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้าและนําผ่าน พ.ศ. ....              
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร่งด่วน  
   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มีสาระสําคัญคือ   
   1. การกําหนดด่านนําเข้าและด่านนําผ่านนํ้ามันปาล์มและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 5/1 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   
   2. ให้นําเข้านํ้ามันปาล์มและแฟรกชันของนํ้ามันปาล์ม และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มได้เฉพาะด่าน
ศุลกากรมาบตาพุด สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เท่าน้ัน  
  3. ให้นําผ่านนํ้ามันปาล์มและแฟรกชันของนํ้ามันปาล์ม และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มได้เฉพาะ
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ดังน้ี    
   (1) ให้สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเป็นจุดเริ่มต้นของการนําผ่าน   
   (2) ให้ด่านศุลกากรจันทบุรี ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรแม่สอดเป็นจุดสิ้นสุด
ของการนําผ่าน  
 

 เศรษฐกิจ - สงัคม 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 – 2565 และเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 จํานวน 1,090 อัตรา วงเงินรวม 383.88 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล . ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จํานวน 1,268 อัตรา วงเงินรวม 531.94 ล้านบาท 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลภายใต้การกํากับของสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาล             
ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2539 และวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ให้ความเห็นชอบโครงการจัดต้ังโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรยารี (เดิม คือ สํานักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือรองรับการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ต่อมา เมื่อมีการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนการพัฒนา เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์เป็นเลิศทาง
การแพทย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อเทียม ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก เป็นต้น  
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   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขยายกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถรองรับการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น 
พร้อมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 915.82 ล้านบาท สรุปได้ ดังน้ี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานการณ์ปจัจุบัน เป้าหมายที่ต้องการจะเป็นตามแผนอัตรากําลัง 

- สามารถให้บริการผู้ป่วยในได้ 120 เตียง 
- เปิดรับผู้ป่วยนอก รักษาโรคทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน
รวมทั้งให้บริการแพทย์เฉพาะทาง 
- มผีู้ป่วยนอกประมาณ 1,093 คนต่อวัน และรองรับ
ผู้ป่วยจากเขตสุขภาพที่ 9 
- รองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน ๆ และสร้าง
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในฐานะเป็นโรงเรียน
แพทย์แห่งที ่2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิมมีเพียง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

- ขยายศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน (ระดับ S) 
ขนาด 250 เตียงขึ้นไป 
- ขยายการใหบ้ริการผู้ป่วยนอกเป็น 2,000 คนต่อวัน  
- เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความแออัดของการบริการของ
เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ : เป็นโรงพยาบาลรับผู้ป่วย
ส่งต่อระดับสูง-พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ด้านหลอด
เลือดสมอง) 
- พัฒนาศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองรับการ
จัดการเรียนการสอนทั้งก่อนปริญญาและหลังปริญญา 
- พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์
สุขภาพครบวงจร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การ
กีฬา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อเทียม ศูนย์ส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

 
ความต้องการ
อัตรากําลงั 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวมทั้งสิน้ 

สายวิชาชพี 
(ภารกิจด้านแพทย์ การ
พยาบาล ทันตกรรม) 

286 อัตรา 239 อัตรา 150 อัตรา 675 อัตรา 

สายสนบัสนุน 
(ภารกิจด้านงานบริหาร 
บริหารยุทธศาสตร์) 

205 อัตรา 133 อัตรา 77 อัตรา 415 อัตรา 

รวมอัตรากําลงัที่เสนอ
ขอ 

491 อัตรา 372 อัตรา 227 อัตรา 1,090 อัตรา 

งบประมาณทีเ่สนอขอ 162.12 ล้านบาท 134.04 ล้านบาท 87.72 ลา้นบาท 383.88 ล้านบาท 
 

โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
สถานการณ์ปจัจุบัน เป้าหมายที่ต้องการจะเป็นตามแผนอัตรากําลัง 

- เป็นโรงพยาบาลนําร่อง มีโครงสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 
2563 จํานวน 120 เตียง แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลมีบุคลากร
เพียง 30 อัตรา 
- เป็นสถานทีใ่นการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาสํานักวิชาอ่ืน ๆ ในระบบวิทยาการสุขภาพ การ

- ขยายศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน (ระดับ 
S) เป็น 419 เตียง ในปี 2564 
- สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ปีละไม่ตํ่ากว่า 500,000 
คน  
- ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล เทคนิค
การแพทย์ กายภาพบําบัด) ประมาณปีละ 2,950 คน
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สร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์ 
- รองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิในเขตภาคใต้ตอนบนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

- ดําเนินการวิจัยทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวน 5 ศูนย์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิ
ออยโดลิส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ
โรคไข้เลือดออก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบ
สุขภาพและการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลศิด้าน 
Innovation and Health Products และศนูย์ความเป็น
เลิศด้านยาและเคร่ืองสําอาง) 

 
ความต้องการอัตรากําลงั ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
รวมทั้งสิน้ 

สายวิชาชพี 
(ภารกิจด้านแพทย์แผนไทย 
แพทย์ทางเลือก การ
พยาบาลชุมชน รังสีวิทยา 
เทคนิคการแพทย์ เภสัช
กรรม ทันตกรรม) 

274 อัตรา 334 อัตรา 424 อัตรา 1,032 อัตรา 

สายสนบัสนุน 
(ภารกิจด้านงานบริหารการ
พัฒนาระบบบริการ) 

134 อัตรา 68 อัตรา 34 อัตรา 236 อัตรา 

รวมอัตรากําลงัที่เสนอขอ 408 อัตรา 402 อัตรา 458 อัตรา 1,268 อัตรา 
งบประมาณทีเ่สนอขอ 157.43 ล้านบาท 175.52 ล้านบาท 198.99 ล้านบาท 531.94 ล้านบาท 
   สําหรับแผนอัตรากําลังของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเสนอมานั้น  นอกจากจะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่  9 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) และเขตสุขภาพ
ที่ 11 ภาคใต้ตอนบน (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา จังหวัด
ระนอง และจังหวัดชุมพร) ในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแล้วยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (ระยะ 20 ปี) ด้านสาธารณสุขที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เป็นเลิศด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมขีดความสามารถในการดําเนินพันธกิจหลักของโรงพยาบาลสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งส่งสริมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
12.  เรื่อง แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง 
และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้กับ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ และให้ สมช. รับ
ความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
    สาระสําคัญของเร่ือง   
  สมช. รายงานว่า  
  1. เมื่อปี พ.ศ. 2557 สมช. ได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือดําเนินการตามพันธกรณี
ความริเริ่มเพ่ือความม่ันคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง รวมทั้งคณะทํางานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกร่าง
แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์ 
(ทางทะเล อากาศ และทางบก) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศเก่ียวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ 
สนธิสัญญาและอนุสัญญาด้านการไม่แพร่ขยาย WMD ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) และแนวปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการส่งออกที่เก่ียวข้อง   
   2. แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ระบบ
เครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) ได้กําหนดขั้นตอนการประสานงานเพ่ือสกัดก้ันอาวุธที่
มีอานุภาพทําลายล้างสูง ระบบเคร่ืองส่งและวัสดุอุปกรณ์ ที่มีการขนส่งผ่านช่องทางคมนาคมระหว่างประเทศ ทั้งทาง
ทะเล ทางอากาศและทางบก ได้ผ่านการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดย
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี    
    2.1 การดําเนินการก่อนการสกัดก้ัน คือ การประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข่าว
กรองเกี่ยวกับยานพาหนะที่ต้องสงสัยว่าทําการขนส่งสินค้าที่เก่ียวข้องกับ WMD รวมถึงการติดตามการประกาศ
รายช่ือบุคคล องค์กร และยานพาหนะที่ได้รับการขึ้นบัญชีลงโทษ (Sanction) ของ UNSC และยานพาหนะที่ต้อง
สงสัยอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง การตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะต้องสงสัยกับสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เมื่อได้รับการ
แจ้งเตือน และการแจ้งข้อมูลให้ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ที่มีการเข้าออก หรือผ่านแดนของยานพาหนะ
ดังกล่าวให้เฝ้าระวัง   
   2.2 การดําเนินการสกัดก้ัน เป็นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ วัตถุ
อันตรายทางเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ DUI และสินค้าที่ถูกขึ้นรายการตามข้อมติ UNSC ด้านการไม่แพร่ขยาย 
WMD โดยเฉพาะการใช้อํานาจการตรวจสอบสินค้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี กําหนดให้ส่วน
ราชการที่มีอํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในพ้ืนที่ที่พบยานพาหนะและสินค้าต้องสงสัย (อาทิ น่านนํ้าอาณา
เขต ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านพรมแดน) เป็นผู้ดําเนินการสกัดก้ันและตรวจค้น พร้อมทั้งให้มีชุดสหวิชาชีพ
ผู้เช่ียวชาญด้านเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ ให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการตรวจค้นสินค้าอันตรายตามความ
จําเป็น   
   2.3 การดําเนินการหลังการสกัดก้ัน ได้แก่ การดําเนินการตรวจค้น ยึด และอายัด และ
จัดการสินค้าอันเป็นความผิด การตรวจสอบความเช่ือมโยงกับการก่อการร้าย หรืออาชญากรรมที่เก่ียวกับความ
พยายามแพร่ขยาย WMD และการช้ีแจงต่อผู้ได้รับผลกระทบ   
   2.4 กรณีที่ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดําเนินการสกัดก้ันสินค้าที่ต้องสงสัย
ว่าเก่ียวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ในเง่ือนไขต่าง ๆ ได้แก่ ยานพาหนะที่เก่ียวข้องอยู่นอกเขตอํานาจการบังคับใช้
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 การมีข้อมูลหรือข่าวกรองอย่างจํากัดและไม่เพียงพอท่ีจะสามารถนํามายืนยัน
เรื่องการกระทําผิด การขาดกฎหมายภายในท่ีให้อํานาจในการสกัดก้ันหรือตรวจค้น หรือมีข้อจํากัดทางปฏิบัติอ่ืน ๆ 
สมช. สามารถขออนุมัติแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ิมเติมเป็นรายกรณีจากคณะรัฐมนตรี หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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13. เรื่อง   รายงานการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้ารายงานการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของประชาชน ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  
   สาระสําคัญ 
  ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ มีการจัดต้ังเป็นศูนย์เฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน มีรายละเอียด 
ดังน้ี  
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 25/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2563 เรื่อง จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้พ้นโทษที่
มีลักษณะพิเศษโดยประสานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็น
ภัยอันตรายต่อสังคมท้ัง 7 กลุ่ม  
  2. กระทรวงยุติธรรมจัดทําแนวทางให้หน่วยงานท่ีเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่               
มีรายละเอียด ดังน้ี  
   2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติเป็นผู้ประสานงานกับสถานีตํารวจนครบาล
ทุกสถานี บริหารจัดการกลุ่มผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในเขตพ้ืนที่และรายงานผลมายังศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของประชาชน 
   2.2 ในส่วนภูมิภาค มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ.) เป็นหน่วยงานท่ีเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ และได้มีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 
24/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน มีหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น บริหารจัดการกลุ่มผู้พ้น
โทษที่มีลักษณะพิเศษในเขตพ้ืนที่และรายงานผลมายังศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
 
14. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 
1/2563ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเสนอ  
 ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่  
31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปสาระสําคัญและมติที่ประชุม ดังน้ี 

 1. เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.1 มาตรการพยุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 

 1.1.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานว่าสถานการณ์การระบาดของโรค

ปอดอักเสบจากเช้ือโคโรนาไวรัส สายพันธ์ุใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีนอยู่ในขณะน้ี ได้ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย จากการทีป่ระเทศจีนประกาศห้ามนักท่องเที่ยวประเภทหมู่คณะ  
(กรุ๊ปทัวร์) เดินทางออกนอกประเทศต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งสํานักงาน ททท. 5 แห่งในประเทศจีน คาดว่า
จํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้าไทยต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 จะมีจํานวนลดลง
ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งจะทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงประมาณ 95,000 ล้านบาท นอกจากน้ีสถานการณ์
ดังกล่าวได้สร้างความตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทําให้นักท่องเที่ยวชาติอ่ืน ๆ เกิดความไม่มั่นใจต่อการ
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เดินทางเยือนไทยและประเทศในภูมิภาค ดังน้ัน เพ่ือที่จะรักษาเป้าหมายจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศและรายได้
จากการท่องเที่ยวในปี 2563 ไว้ที่ 41.8 ล้านคน และ 2.22 ล้านล้านบาทตามที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ รวมถึงเพ่ือเป็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเท่ียวของไทยในระยะยาว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงเสนอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณามาตรการ 
พยุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในระยะเร่งด่วน (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) และในระยะยาว ประกอบด้วย 
( 1 )  ม า ต ร ก า ร บ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ป อ ด อั ก เ ส บ จ า ก เ ช้ื อ โ ค โ ร น า ไ ว รั ส 
สายพันธ์ุใหม่ 2019 และ (2) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1.1.1.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อ
โคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (มาตรการระยะเร่งด่วน 3 เดือน : เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)  
ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่คนไทยและนักท่องเที่ยวด้วยข้อความ
เดียว (Single message) “ห่วงใยและให้ความสําคัญกับคนไทย เป็นลําดับแรก และแสดงความเห็นใจไปยังผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ” (2) การเฝ้าระวังและอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว โดยยกระดับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
(ศูนย์ TAC) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) 
พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการทําหน้าที่ให้คําแนะนํา เฝ้าระวัง และแจ้งเหตุ (3) การเยียวยา
ภาคธุรกิจท่องเท่ียว โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือโคโรนาไวรัส สายพันธ์ุใหม่ 2019 การช่วยเหลือทางการเงิน โดย
การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า การขยายระยะเวลาชําระหน้ี การลดค่าธรรมเนียมในการขึ้น - ลงของอากาศยาน 
(Landing Fee) และการลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเคร่ืองบิน และ (4) การกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียว โดยการหา
ตลาดทดแทนจากต่างประเทศ และในประเทศ รวมถึงการสื่อสารเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

1.1.1.2 มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (มาตรการระยะ
ยาว : ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่  

 1) กา ร จั ด ต้ั ง คณะกร รมกา ร ขับ เ คลื่ อน เพื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
ความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทาน (Ease of Traveling) เพ่ือการทํางานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบดังน้ี รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รั ฐ ม นต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  เ ป็ น ร อ งป ร ะ ธ านก ร ร มก า ร  ปลั ด ก ร ะท ร ว ง 
การท่องเที่ยวและกีฬา เ ป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ 

 2) การขยายเวลาเศรษฐกิจภาคกลางคืนเฉพาะในพื้นที่ท่องเท่ียว 
(Zoning) และการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบริการการท่องเท่ียว โดยพิจารณามอบหมายให้
ก ร ะท ร ว ง มห าด ไทย ร่ ว ม กั บก ร ะท ร ว ง ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กีฬ า ดํ า เ นิ น ก า ร ข ย า ย เ ว ล า เ ศ รษฐ กิ จ 
ภาคกลางคืนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนําร่อง พร้อมทั้งดําเนินการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการท่องเที่ยว 
ในทุกด้าน ได้แก่ มัคคุเทศก์ ราคาสินค้าและบริการ ความสะอาดของอาหารและร้านค้า ห้องนํ้าสาธารณะ 
ในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐาน Healthy Accessibility Safety (HAS) ทั่วประเทศ การจัดทําฐานข้อมูลที่พักแรมที่
ถูกกฎหมาย และ การปลุกจิตสํานึกความมีนํ้าใจดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  

 3) การสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) สําหรับ
นักท่องเท่ียวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงสู่พื้นที่เมืองรอง โดยขอความเห็นชอบในหลักการการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณวงเงิน 500 ล้านบาท สําหรับการดําเนินการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

1.1.2  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
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1.1.2.1 มาตรการพยุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการประสานการทํางานร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชนควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว ทั้งน้ี จะต้องมีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน 
และการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน 

1.1.2.2 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ และศูนย์ดูแล
ผู้ ป่ ว ย เ ฝ้ า ร ะ วั ง ขึ้ นภ าย ในสนาม บิน ใ ห้ เ พี ย งพอ ต่อคว าม ต้อ งก า ร  ใ นกรณี ที่ มี นั กท่ อ ง เที่ ย วที่ ต้ อ ง 
เฝ้าระวังจํานวนมากเกินกว่าขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

1.1.2.3 ในการดําเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศขอให้
หน่วยงานพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ของมาตรการที่ให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการชาวไทย และผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เป็น
ลําดับแรก  

1.1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
1.1.3.1 เห็นชอบในหลักการของมาตรการพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

ประกอบด้วย  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเ ช้ือโคโรนาไวรัส  
สายพันธ์ุใหม่ 2019 และมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นจากที่ประชุม ไปพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอ รวมทั้งให้จัดทําข้อมูล
รายละเอียดของมาตรการเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี มาตรการที่ก่อให้เกิดการ
สูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการ และดําเนินการตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมท้ังให้ดําเนินการตามข้ันตอน กฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

1.1.3.2 เห็นชอบในหลักการของการจัด ต้ังคณะกรรมการขับ เค ล่ือน 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทาน (Ease of Traveling) เพ่ือให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนมาตรการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ ทั้งน้ี ขอให้เสนอรายช่ือผู้แทนและแผนการดําเนินงานในระยะยาวมาให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป  

1.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1.2.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักในระดับ
พ้ืนที่ภาค โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.1.1 ให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 
3 พ้ืนที่ ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - 
Creative LANNA) (2) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor 
: NeEC - Bioeconomy)  และ (3) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(SEZ) และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

1.2.1.2 ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการสําคัญตามท่ีเสนอ โดยให้
สํานักงบประมาณพิจารณาโอนย้ายคําของบประมาณโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ มาบรรจุในแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท เล่มที่ 9 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2.1.3 ให้ความเห็นชอบกลไกการบริหารจัดการ  โดยในระยะเร่ิมต้น 
ให้จัดทํา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....” แต่งต้ังคณะกรรมการ นโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) โดยแก้ไขปรับปรุงคําสั่ง คสช. ที่ 72/2557 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 สําหรับในระยะยาวให้ปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
EEC ได้แก่  NEC  NeEC  SEC  CEC และ SEZ เพ่ือให้มีกลไกบริหารจัดการและขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมด
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

1.2.2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
1.2.2.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรดําเนินการในภาคกลาง - ตะวันตก

ด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําและกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง 
1.2.2.2 โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง (Connectivity) เป็นเรื่องสําคัญ ขอให้

กระทรวงคมนาคมศึกษาออกแบบความเหมาะสมการพัฒนาโครงข่ายสายรองทั้งประเทศ เพ่ือให้มีถนนจากเมืองหลวง
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 2 เส้นทาง โดยให้มีระยะห่างที่เหมาะสม เพ่ือขยายการพัฒนาออกสู่พ้ืนที่ใหม่ เช่น เกิดเมืองใหม่ เป็น
ต้น รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมโครงการ “คลองไทย” โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

1.2.2.3 ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ปัญหาราคาปุ๋ย 
เพ่ือเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต  

1.2.2.4 ให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องพิจารณาแหล่งเ งินที่ เหมาะสมในการ
ดําเนินงานแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ไว้ด้วย 

1.2.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
1.2.3.1 ให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 

3 พ้ืนที่ ตามท่ีเสนอ และให้เพ่ิมเติมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก อีก 1 พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 4 
พ้ืนที่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
ประกอบด้วย  

1) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic 
Corridor : NEC - Creative LANNA)  

2) พ้ืนที่ ระ เ บียง เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(Northeastern Economic Corridor : NeEC - Bioeconomy)  

3) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic 
Corridor : SEC)  

4) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Western 
Central Economic Corridor : WCEC) 
 

1.2.3.2 ใ ห้ ค ว าม เ ห็ นชอบแผน ง าน โ ค ร งก า ร และม าตรก า รสํ า คั ญ  
ปี 2564 ตามท่ีเสนอ โดยให้ สศช . ร่วมกับสํานักงบประมาณบริหารจัดการโดยปรับโครงสร้างแผนงาน 
บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคในแต่ละภาคให้รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและ
ประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3.3 ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร พั ฒ น า 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบหมาย สศช. จัดทํา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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พ.ศ. ...” แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพ่ือให้มีกลไกบริหารจัดการและขับเคลื่อน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

1.2.3.4 ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสมและจัดทําข้อเสนอ ดังน้ี (1) 
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายสายรองทั้งประเทศ (2) การพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกทั้งสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 

2. เรื่องเพื่อทราบ 
2.1 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ 

2.1.1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นําเสนอรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยล่าสุด และแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1.1.1 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 เริ่มมี
สัญญาณดีขึ้นในหลายประเทศ และเมื่อพิจารณาภาพรวมในปี 2562 พบว่าเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัวลงจาก
ปี 2561 อาทิ จีน เกาหลี สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของมูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 
2562 ของหลายประเทศ ในขณะที่การส่งออกของจีน อินเดีย และเวียดนาม แม้จะยังคงขยายตัวแต่เป็นไปในอัตราท่ี
ชะลอลง 

 2.1.1.2 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund หรือ IMF) มีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงหลาย
ครั้ง โดยในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ (World Economic Outlook) ฉบับประจําเดือน มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 และจะปรับตัวดี
ขึ้นอย่างช้า ๆ เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2563 แต่เป็นการปรับลดประมาณการลงจากร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.4 ในการ
ประมาณการครั้งก่อนหน้าในเดือนตุลาคม 2562 ตามลําดับ 

 2.1.1.3 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 เมื่อพิจารณาจากเครื่องช้ีทาง
เศรษฐกิจพบว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงและขยายตัวได้ตํ่ากว่าการประมาณการ สะท้อนจาก
เครื่องช้ีด้านการใช้จ่ายที่สําคัญ ได้แก่ มูลค่าการส่งออกในไตรมาสที่ 4 ลดลงร้อยละ 4.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 
0.5 ในไตรมาสก่อน และการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ลดลงร้อยละ 18.3 โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนที่ลดลงร้อยละ 14.0 และร้อยละ 65.4 ตามลําดับ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีแรง
ขับเคลื่อนจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวต่อเน่ือง ขณะที่เครื่องช้ีทางด้านการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ 
ดัชนีผลผลิตการเกษตรในไตรมาสที่ 4 ลดลงร้อยละ 1.5 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 6.9 เทียบกับร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 

 2.1.1.4 ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หลาย
หน่วยงานได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลง โดยส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจไทย 
ในปี 2562 จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.5 – 2.6 และคาดว่าจะจะปรับตัวดึขึ้นเป็นร้อยละ 2.7 – 2.8 ในปี 2563 

 2.1.1.5 ผลการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจภายใต้กรอบการบริหารเศรษฐกิจ
ใ น ปี  2 5 6 2  – 2 5 6 3  พ บ ว่ า  ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย  
โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยในปี 2562 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 39.8 ล้านคน ตรงตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ด้ า น ก า ร ส่ ง อ อ ก ยั ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ป้ า ห ม า ย  โ ด ย มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า 
ทั้งปี 2562 ลดลงร้อยละ 2.7 ตํ่ากว่าที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่อัตราขยายตัวร้อยละ 3.0 นอกจากน้ี ในส่วนของมาตรการด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบรัฐวิสหกิจที่ยังตํ่า
กว่าเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยลบเพ่ิมเติมที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนผ่าน
เครื่องช้ีด้านการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากได้รับผลกระทบ
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จากภัยแล้ง และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงรุนแรงมากข้ึนในไตรมาสที่ 4 ตามการลดลงของการผลิตใน
หมวดยานยนต์ นํ้าตาล และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม 

 2.1.1.6 แนว โน้ ม เ ศ รษฐ กิ จ ไทย ในปี  2563  ใ นก า รประมาณการ 
ครั้ งที่ผ่านมา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สศช . คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ  
2.7 - 3.7 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 3.2 และจะมีการแถลงข่าวแนวโน้มเศรษฐกิจคร้ังต่อไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 ซึ่ง สศช. จะมีการพิจารณาทบทวนการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 อีกคร้ังโดยพบว่าเศรษฐกิจไทยเผชิญ
กับปัจจัยลบและปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติมจากการประมาณการคร้ังก่อน อาทิ การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 
2019 สถานการณ์ภัยแล้ง และความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวได้ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม 

2.1.2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
2.1.2.1 มอบหมายหน่วยงาน ท่ี เ ก่ียวข้องใ ห้ พิจารณาเสนอมาตรการ 

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่ต้องเป็นมาตรการที่มีความเฉพาะเจาะจงและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในแต่ละสาขาได้ 
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมาตรการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
หรือ Bio-Circular-Green Economy (BCG) 

2.1.2.2 มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้พิจารณาเสนอมาตรการสนับสนุน
การลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนของคนไทย โดยมุ่งเน้นการดูแลภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนการจ้างงาน
มากที่สุด 

2.1.2.3 มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอ
มาตรการส่งเสริมการจ้างงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะการจ้างงานภาคเกษตรกรรมในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก
หรือช่วงที่ประสบภาวะภัยแล้ง 

2.1.2.4 มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้โครงการจิตอาสา
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

2.1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
 รับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตินําเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการดําเนินมาตรการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองในระยะต่อไป 
 
15.  เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียว ปี 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบมาตรการด้านการเงินและการขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 
ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 (การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีฯ)   
  2. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม และมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเช้ือเพลิง เครื่องบินไอพ่น             
(นํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบินฯ) พร้อมทั้ง มอบหมายหน่วยงานตามที่ระบุ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   
  3. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
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  4. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
  5. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ  
  ทั้งน้ี  กระทรวงการคลังเสนอว่า 
  สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2563 คาดว่าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก
ประเทศที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการถอนตัวออก
จากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายัง
เศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 58.3 
และ 27.2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ตามลําดับ นอกจากน้ี จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 27.5 ของนักท่องเท่ียวต่างประเทศทั้งหมด ดังน้ัน ปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจน้ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. มาตรการด้านการเงิน  
  สถาบันการเงินของรัฐมีการดําเนินโครงการสินเ ช่ือดอกเบ้ียตํ่าเ ง่ือนไขผ่อนปรนสําหรับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เก่ียวเน่ืองซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่ต้องการ
สินเช่ือเพ่ือเป็นเงินทุนสําหรับเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงสถานประกอบการสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ นอกจากน้ี สถาบันการเงินของรัฐยังได้มีมาตรการขยายเวลาชําระหน้ีและค่าธรรมเนียมเพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของผู้ประกอบการในช่วงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังน้ี 
      1.1 มาตรการสินเชื่อ 
   1) โครงการสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทย ของธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 
40,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี โดยกําหนดการจ่าย
ค่าธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
เป็นระยะเวลา 4 ปี 
   2) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงินคงเหลือ 15,000 ล้านบาท             
คิดอัตราดอกเบ้ียเริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก วงเงินต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 
(ระยะเวลาปลอดชําระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี) 
   3) โครงการสินเชื่อ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) 
วงเงินคงเหลือ 55,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบ้ียเริ่มต้นร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินต่อรายสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน 
ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยกําหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือแทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี 
   4) โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะที่ 2) ของธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 15,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยกับ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี และธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการคิดดอกเบ้ียกับ SMEs ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินต่อรายสูงสุด                
50  ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี (ระยะเวลาปลอดชําระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี)  
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      1.2 มาตรการขยายเวลาชําระหนี้และค่าธรรมเนียม 
   1) ธนาคารออมสิน มีมาตรการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีให้ 2 เท่าของระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี สําหรับลูกหน้ีที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
   2) ธพว. มีมาตรการพักชําระหน้ีเงินต้นสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีวงเงินคงเหลือไม่เกิน      
5 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องมีประวัติการผ่อนชําระหน้ีดีไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเข้าร่วมโครงการ
และต้องไม่เป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan : NPL) สําหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
   3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมาตรการผัดผ่อนการชําระ
หน้ีได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน ต่อเน่ืองไม่เกิน 5 ครั้ง หรือสามารถขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและขยายระยะเวลาการ
ชําระหน้ีได้ไม่เกิน 20 ปี สําหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร หรือ
กองทุนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ มีสภาพคลอ่งไม่เพียงพอ หรือมีผลประกอบการขาดทุน 
   4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีมาตรการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และงวดผ่อนชําระได้ไม่
เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี สําหรับลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพันธ์ุใหม่ เช่น ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
   5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมาตรการพักการชําระ
ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันสินเช่ือ 12 เดือน สําหรับลูกค้า SMEs เดิมของ บสย. สําหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 
ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก 
  2. มาตรการด้านภาษี  
      2.1 การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ 
ภ.ง.ด. 91 (การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีฯ) 
   1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวประกอบกับการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่อาจส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทย 
   2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ขยายระยะเวลา 3 เดือน (ภายในเดือนมิถุนายน 2563)  
   4) วิธีดําเนินงาน : ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีให้แก่ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 
90 และ ภ.ง.ด. 91 ซึ่งจะต้องย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปี 2563 ให้ขยาย
กําหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในเดือนมิถุนายนของปี 2563 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี สามารถดําเนินการได้โดยออกประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน 1 ฉบับ 
   5) สูญเสียรายได้ : ไม่สูญเสียรายได้ภาษี แต่จะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในส่วนของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลื่อนออกไป 
      2.2 มาตรการภาษีเพื่อสนับสุนนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
   1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
   2) กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน : สําหรับรายจ่ายที่จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่   
31 ธันวาคม 2563 
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   4) วิธีดําเนินงาน : ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายที่ ได้จ่ายไปเป็น             
ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขี้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพ่ือการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เป็นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด ทั้งน้ี การใช้สิทธิประโยชน์สามารถดําเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ  
   5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณ 1,000 ราย และมีจํานวนเงินที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 435 ล้านบาท จึงจะทําให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลประมาณ 87 ล้านบาท 
      2.3 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม 
   1) วัตถุประสงค์ : ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนในกิจการโรงแรมเพ่ิมขึ้น
ในปี 2563 
   2) กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน : สําหรับรายจ่ายที่จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่        
31 ธันวาคม 2563 
   4) วิธีดําเนินงาน : ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรมหักรายจ่ายสําหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือ
ทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม เป็นจํานวน 1.5 เท่า ของ
รายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริง และต้องเป็นทรัพย์สิน ดังน้ี (1) อาคารถาวรที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม และ (2) เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นส่วนประกอบและยึดติดกับอาคารตาม (1) เป็น
การถาวร 
   ทั้งน้ี ต้องจ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และทรัพย์สิน
ต้องพร้อมใช้การตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี 
(1) นํามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ โดยต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การตามประสงค์
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (2) ต้องอยู่ในราชอาณาจักร (3) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (4) ไม่นําไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้          
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
(5) ต้องจัดทําโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินและแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด (6) กรณีได้ใช้สิทธิไปแล้วและต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ให้สิทธิสิ้นสุดลงและต้องนําเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิน้ัน เว้นแต่กรณีขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินถูกทําลาย                
สูญหาย หรือสิ้นสภาพ ให้สิทธิสิ้นสุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินน้ันถูกทําลาย            
สูญหายหรือสิ้นสภาพ โดยไม่ต้องนําเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลอีก (7) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
   อน่ึง การใช้สิทธิประโยชน์สามารถดําเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออก             
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
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   5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะมีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมปรับปรุงกิจการประมาณ 1,000 ราย 
คิดเป็นจํานวนเงินที่ใช้ในการปรับปรุงโรงแรมประมาณ 24,000 ล้านบาท ทําให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประมาณ 120 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี ในส่วนของการลงทุนในเครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น
ส่วนประกอบและยึดติดกับอาคารเป็นการถาวรคาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท ทําให้สูญเสียรายได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 25 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี รวมสูญเสียรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 2,900 ล้าน
บาท  
      2.4 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบินไอพ่น (น้ํามัน
เชื้อเพลิงเครื่องบินฯ) 
   1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองมากข้ึนซึ่งเป็น
การกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ทั้งน้ี มาตรการลดอัตราภาษีน้ีเป็นมาตรการช่ัวคราว 
   2) กลุ่มเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ต้ังแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
(ประมาณ 8 เดือน) 
   4) วิธีดําเนินงาน : ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบินฯ จากเดิม 
4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร (อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงฯ ก่อนปี 2560) เป็นการ
ช่ัวคราว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ . 2560 เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังน้ี 
    (1) นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศมีอัตราภาษีตาม
ปริมาณ 0.20 บาทต่อลิตร 
    (2) นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นที่นําไปใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับอากาศ
ยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด อัตราตามปริมาณ 0 บาทต่อลิตร หากไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกําหนดให้เสียภาษีในอัตราตามปริมาณ 0.20 บาทต่อ
ลิตร 
    ทั้ง น้ี สามารถดําเนินการได้โดยออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   5) สูญเสียรายได้ : ภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบินฯ จํานวน 2,300               
ล้านบาท 
      4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   มาตรการการเงินการคลังดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและบรรเทาความเสี่ยงทางสภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับเศรษฐกิจไทย 
  
16. เรื่อง  การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าควบคุมปี 2562 เพ่ิมเติม จาํนวน 4 รายการ คือ               
(1) หน้ากากอนามัย (2) ใยสงัเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย                    
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมอื และ (4) เศษกระดาษและกระดาษท่ีนํา
กลับมาใช้ได้อีก ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เมื่อวันจันทรท์ี่ 3 กุมภาพันธ์ 2563           
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
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   กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า  
   1. เน่ืองจากในปัจจุบันมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในประเทศจีนและ        
เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทําให้หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือ
สุขอนามัยสําหรับมือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจําเป็นต้องกําหนดเป็นสินค้าควบคุม จาํนวน 3 รายการ 
คือ (1) หน้ากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และ              
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมอื  
   2. ในปัจจุบันมีการนําเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก อันเป็นผลจากการที่ประเทศ
จีนเป็นผู้นําเข้าเศษกระดาษรายใหญ่ของโลกมีนโยบายเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดมาตรการห้ามนําเข้า
กระดาษ ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษในตลาดโลกลดลง ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานเย่ือกระดาษในประเทศหันไปนําเข้า
เศษกระดาษเพ่ิมขึ้น ราคาเศษกระดาษในประเทศจีนตกตํ่ารุนแรงจนผู้รับซื้อเศษกระดาษในประเทศไม่มีตลาดรองรับ 
จึงต้องลดราคาและชะลอการรับซื้อเศษกระดาษลง ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม จึงต้อง
กําหนดเป็นสินค้าควบคุม เพ่ือกําหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
   3. ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้เพ่ิมสินค้า                
4 รายการ คือ (1) หน้ากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใช้ในการผลิตหน้ากาก
อนามัย (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมือ และ (4) เศษกระดาษ และ
กระดาษที่นํากลับมาใช้ได้อีกเป็นสินค้าควบคุม เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
 
17. เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
(เพิ่มเติม) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพ่ิมเติม) ตามท่ีสาํนักงบประมาณเสนอ 
   สํานักงบประมาณเสนอว่า เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันไปพลางก่อน
ได้อย่างต่อเน่ืองและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใช้ล่าช้าออกไปอีก ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้ในช้ันน้ี สํานัก
งบประมาณจึงเห็สมควรขยายกรอบวงเงินและเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดังน้ี  
   1. ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้ไม่เกินสามในสี่ของ
แผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   กรณีมีความจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเกินกว่าหรือนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้นให้สํานัก
งบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจําเป็น แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน/
รายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 
    (1) เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา ลําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
    (2) ต้องดําเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (3) สําหรับภารกิจพ้ืนฐานหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดําเนินการจะเสียหายต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 
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   2. รายการผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ทําสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว กรณีที่งบประมาณ
รายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับรายการดังกล่าว ไม่เพียงพอใช้จ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นโดยให้ถือเป็นส่วน
หน่ึงของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งต้องหักออกจากแผนงาน
และรายการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
ประกาศใช้บังคับแล้ว 
   3. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
(เพ่ิมเติม) นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 1. และข้อ 2. ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้เดิม 
  
18. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
   1. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (Government to 
Government – G to G) เพ่ือให้การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐสามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการค้า
ข้าวของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีความจําเป็นต้องเพ่ิมเติมรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและทําสัญญาซื้อ
ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎระเบียบ พณ. ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง นบข. ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติ ดังน้ี 
    1.1 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ  
(Government to Government : G to G) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 รับทราบตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอเร่ือง “มาตรการป้องกันการทุจริต กรณี
การค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐจากโครงการรับจํานําข้าว และการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ” 
    1.2 มอบหมายอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้เจรจาหรือเข้าร่วมการประมูลแบบ G to 
G และลงนามทําสัญญาซื้อขายข้าวในนามรัฐบาลไทย ตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 1.1 
    1.3 มอบหมายกรมการค้าต่างประเทศร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพ่ือปรับปรุงหรือ
จัดหาข้าวส่งมอบให้แก่รัฐบาลประเทศผู้ซื้อตามสัญญา G to G  
     1.3.1 กรณีรัฐบาลมีข้าวในสต็อกชนิดที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ให้สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทยใช้ข้าวในสต็อกของรัฐปรับปรุงและส่งมอบข้าวตามสัญญา หากข้าวในสต็อกของรัฐไม่เพียงพอให้
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาข้าวเพ่ิมเติมและส่งมอบข้าวตามสัญญา 
     1.3.2 กรณีรัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกชนิดที่เป็นความต้องการของผู้ซื้อ ให้สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทยจัดหาและส่งมอบข้าวตามสัญญา 
     ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางและเง่ือนไขที่ นบข. หรือผู้ที่ นบข. มอบหมายได้ให้
ความเห็นชอบ และให้กรมการค้าต่างประเทศ พณ. ทําข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามแบบ
ข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้วเพ่ือส่งมอบข้าวตามสัญญา G to G  
    1.4 มอบหมายอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนําเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ นบข. เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ นบข. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอขาย การเจรจาต่อรองราคา การตกลงเง่ือนไขในสัญญารวมทั้งแนวทางจัดหาข้าวส่งมอบให้แก่
รัฐบาลประเทศผู้ซื้อ ก่อนดําเนินการ 
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    1.5 การเจรจาตกลงราคาและส่งมอบข้าวให้ COFCO Corporation (COFCO) รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณ 300,000 ตัน ที่เหลือ ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ระหว่างกรมการค้า
ต่างประเทศกับ COFCO ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยให้ดําเนินการตามข้อ 1.1 – 1.4 
    1.6 มอบหมาย พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
   2. แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (Government to 
Government : G to G) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
    2.1 หลักการสําคัญในการเจรจาและทําสัญญาซ้ือขายข้าวแบบ G to G  
     2.1.1 การเจรจาและทําสัญญา รัฐบาลของประเทศคู่เจรจาและทําสัญญาซื้อขาย
ข้าวกับรัฐบาลไทยจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดําเนินการแทน
รัฐบาลเท่าน้ัน เว้นแต่หน่วยงานผู้แทนรัฐบาลของประเทศผู้ซื้อบางประเทศที่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการเจรจาและ
ทําสัญญาซื้อขายข้าวเพียงหน่วยงานเดียวโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในวงการค้าข้าวทั้งในและ
ต่างประเทศจะทราบดีว่าคือหน่วยงานใด กรณีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผู้ซื้อเป็นหน่วยงาน
นอกเหนือจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผู้ซื้อไม่เคยซื้อขายข้าว
แบบ G to G  กับรัฐบาลไทยมาก่อน มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวแบบ G to G จากรัฐบาลไทย กรมการค้า
ต่างประเทศจะต้องประสานสอบถามกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วย 
     2.1.2 การชําระเงิน ต้องเป็นการชําระเงินระหว่างประเทศ เช่น การเปิด Letter 
of Credit (L/C) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer : T/T) เป็นต้น ซึ่งจะต้องสามารถ
ตรวจสอบท่ีมาของเงินดังกล่าวได้ โดยมีเอกสารหลักฐานจากธนาคารท้ังของไทยและธนาคารที่ประเทศคู่ค้าใช้ในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว 
     2.1.3 การส่งมอบข้าว รัฐบาลไทยจะต้องส่งข้าวออกไปจากประเทศไทยจริง ซึ่งมี
หลักฐานที่สําคัญคือใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ อ.2 (สินค้าข้าว) ที่ออกโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ โดยต้องระบุว่าเป็นการส่งออก “ข้าวรัฐบาล” เน่ืองจากข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกตาม
ประกาศ พณ. 
    2.2 ขั้นตอนในการเจรจาและทําสัญญาซ้ือขายข้าวแบบ G to G 
    การซื้อขายข้าวแบบ G to G โดยทั่วไปจะเริ่มจากรัฐบาลประเทศผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ขอ
ซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยโดยมีหนังสือถึง พณ. หรือกรมการค้าต่างประเทศโดยตรง หรือมีหนังสือผ่านทาง กต. หรือช่อง
ทางการทูต ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศสามารถประสานสอบถาม กต. เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อีกทางหนึ่ง เมื่อ
กรมการค้าต่างประเทศได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วจะประสานสอบถามรายละเอียด อาทิ ชนิดข้าว ปริมาณ และเง่ือนไข
การส่งมอบ เป็นต้น กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผู้ซื้อเบ้ืองต้นก่อนและจะเสนอเรื่องให้ผู้มี
อํานาจตัดสินใจพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาหรือกรอบการเสนอราคาประมูลขายข้าวก่อนดําเนินการ
ต่อไป 
    ในการเจรจาซื้อขายข้าว รัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะเจรจาภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบ 
จนกระทั่งสามารถตกลงราคาและรายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ ในร่างสัญญาได้แล้ว ซึ่งข้อกําหนดหลักในสัญญา
ประกอบด้วย ชนิดข้าว คุณลักษณะข้าว ปริมาณ ราคา เง่ือนไขการส่งมอบ กําหนดส่งมอบ การชําระเงิน ข้อกําหนด
เก่ียวกับกระสอบบรรจุข้าว การตรวจสอบคุณภาพข้าว การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่บังคับใช้ เป็นต้น หลังจาก
น้ันกรมการค้าต่างประเทศจะต้องเสนอร่างสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ดังกล่าวให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก่อนลงนามต่อไป สําหรับการขายข้าวโดยวิธีการเข้าร่วมประมูลเสนอราคา รายละเอียดเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
สัญญาจะเป็นไปตามข้อกําหนดการประมูล (Terms of Reference - TOR) ของหน่วยงานผู้แทนรัฐบาลของประเทศ
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ผู้ซื้อ และกรมการค้าต่างประเทศจะเสนอผลการเจรจาหรือผลการประมูลเสนอราคาขายข้าวให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการตกลงราคาและทําสัญญาก่อนจะลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวต่อไป  
    2.3 การเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซ้ือขายข้าวแบบ G to G 
    ข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เน่ืองจากข้าวเป็น
สินค้าที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของรัฐบาลหลายประเทศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดในสัญญา 
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาทําสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลประเทศผู้ซื้อรายอ่ืนยังทําให้รัฐบาลไทยเป็นฝ่าย
เสียเปรียบในการเจรจาได้ ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G 
บางส่วน เช่น ชนิดข้าว ปริมาณ และกําหนดส่งมอบ เป็นต้น ที่สามารถเปิดเผยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อ
ข้อกําหนดในสัญญาและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศผู้ซื้อ 
 
 

ต่างประเทศ 
19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการยุติการดําเนนิโครงการปรับปรุงร่องน้าํการเดินเรือในแม่น้ําล้านชา้ง – แม่น้ําโขง 
ภายใต้ความตกลงการเดินเรอืพาณชิย์ในแม่น้ําลา้นช้าง – แม่น้ําโขง พ.ศ. 2543 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเบ้ืองต้น (Preliminary Work) โครงการ
ปรับปรุงร่องนํ้าการเดินเรือในแม่นํ้าล้านช้าง – แม่นํ้าโขง ภายใต้ความตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่นํ้าล้านช้าง – 
แม่นํ้าโขง พ.ศ. 2543 และให้ความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงร่องนํ้าการเดินเรือในแม่นํ้าล้านช้าง – 
แม่นํ้าโขง ภายใต้ความตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่นํ้าล้านช้าง – แม่นํ้าโขง พ.ศ. 2543 ตามท่ีกระทวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ที่ผ่านมาไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมดําเนินการภายใต้การดําเนินงานเบื้องต้นฯ มาโดยตลอด 
โดยมีการจ้างเอกชนจัดทําแผนปฏิบั ติงานสํารวจและเก็บข้อมูลผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม 
(Environmental and Social Impact Assessment: ESIA) และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ีไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทํางาน 4 ประเทศ (Joint Working Group) เพ่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ การสํารวจภาคสนาม การสํารวจทางธรณี การสํารวจทางอุทกศาสตร์ การนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
(Model Test) เพ่ือมาใช้ในการออกแบบร่องนํ้าและศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสนํ้า รวมทั้งการกัด
เซาะตลิ่ง เพ่ือนําไปสู่การออกแบบร่องนํ้าทางเดินเรือให้มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อเขตแดนทางนํ้า
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการ JCCCN ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฝ่ายจีนได้เสนอรายงานผลการศึกษาการดําเนินงานเบ้ืองต้นโครงการปรับปรุงร่องนํ้าทาง
เดินเรือในแม่นํ้าล้านช้าง – แม่นํ้าโขง ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งว่าไม่ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้วและการดําเนินการต้องสิ้นสุดลงโดยจะมีไม่การดําเนินการใด เว้นแต่จะมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกผ่านช่องทางการทูต ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 48 เมื่อ
วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ณ เมือง Vung Tau สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าประเทศสมาชิก (ไทย กัมพูชา 
สปป.ลาว และเวียดนาม) ได้รับทราบว่าการดําเนินงานในส่วนของ ESIA ภายใต้การดําเนินงานเบ้ืองต้นโครงการ
ปรับปรุงร่องนํ้าทางเดินเรือในแม่นํ้าล้านช้าง – แม่นํ้าโขง ได้สิ้นสุดแล้ว 
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20.  เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองของ
อาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
การตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมใน
เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
(กําหนดประชุมคณะผู้เช่ียวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนในช่วงเดือนมีนาคม 2563) 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ 
(ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : AMAF) ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2559 ที่ประชุมได้รับรอง
แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน ปี 2559 – 2563 (Strategic Plan of Action for the ASEAN 
Cooperation on Organic Agriculture 2016 - 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า 
เศรษฐกิจ และการตลาด รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นต่อการผลิตด้านการเกษตรที่ย่ังยืนและเกษตรอินทรีย์ 
                   กรอบการเจรจาความตกลงฯ สรุปได้ ดังนี้ 
                             1. เป้าหมายการเจรจาในภาพรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ได้แก่                
1) ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรอินทรีย์ และระบบนิเวศ 2) รักษาความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของไทยในตลาดอาเซียนและตลาดอ่ืน 4) ร่วมสร้างอาเซียนให้เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรองเป็นที่ยอมรับและเป็นธรรม 5) ส่งเสริมสินค้าจากฐานการผลิตอาเซียน
ให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและเป็นธรรมในอาเซียน 6) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 7) เอ้ืออํานวย
ต่อการนําไปปฏิบัติหรือบังคับใช้โดยสอดคล้องกับความตกลงที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่
เก่ียวข้อง และ 8) มีแนวทางในการระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้น 
                            2. ขอบเขตและสาระสําคัญของกรอบการเจรจาฯ ความตกลงมีขอบเขตครอบคลุมการกําหนด
หลักการ ข้อกําหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก ในการยอมรับผล
การตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ของกันและกันในอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนและ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยผลของการตรวจสอบและให้การรับรองเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกที่ผ่านการประเมิน
แล้วตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่อาเซียนกําหนดจะถูกยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน โดยไม่ต้องมีการ
ตรวจสอบซ้ํา ดังน้ี 1) การกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ 2) การยอมรับร่วม 3)การพัฒนากลไกการประสานงาน
ของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิก และ 4) ประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                             3. การประสานงาน มกอช. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ในการจัดทําร่างความตกลงที่เก่ียวข้องกับ
การกํากับดูแลด้านการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหน่าย ผลิตผล และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน และ
การตรวจสอบรับรอง เพ่ือให้การดําเนินการเจรจาความตกลงเป็นไปในแนวทางที่สอดประสานกันในหลักการ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเกิดประโยชน์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 
                   ทั้งน้ี กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบ รับรอง
ของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
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21.  เรื่อง  โครงการจัดทํารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างโครงการพัฒนาสหประชาชาติและ
หน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ภายใต้โครงการจัดทํารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับ
ที่ 3 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเห็นชอบเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
ตกลงฯ ดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เสนอ 
                   ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
                  สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่าง
บันทึกความตกลงระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยร่วมปฏิบัติการ ภายใต้โครงการจัดทํารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามพันธกรณีของประเทศไทยตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงให้ประเทศภาคีทราบถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการ
ดําเนินการร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบันทึกความตกลงฯ มี
สาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดการสนับสนุนแก่โครงการการดําเนินงานในระดับประเทศ ที่ UNDP จะให้การ
สนับสนุนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เช่น 
การจัดทําบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2557 – 2561 เป็นต้น 
 
22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความม่ันคงทาง
นิวเคลียร์ 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์ (ICONS 2020 Ministerial Declaration) ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อ
สาระสําคัญของร่างปฏิญญาดังกล่าว ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมท้ังเห็นชอบให้ประเทศไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (International Conference on Nuclear Security : 
Sustaining and Strengthening Efforts – ICONS 2020) ต้ังแต่วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   อว. รายงานว่า ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency: IAEA) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
(ICONS 2020) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมฯ มี



 

 

 

31 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีระดับสูงในการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดําเนินงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ ความสําเร็จ แนวปฏิบัติในปัจจุบันและมุมมองต่อพัฒนาการในอนาคตเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระดับสากลและของ IAEA รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และผลักดัน
ให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้การดําเนินงานด้านความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล โดยการประชุม ICONS 2020 ประกอบด้วย (1) การประชุมระดับ
รัฐมนตรี (Ministerial Segment) ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว และ (2) การประชุมเชิงเทคนิค (Technical Session) ซึ่งมีผู้แทนจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
จํานวน 4 ราย เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรี จะมีการรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) เพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุม 
                    สาระสําคัญของร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์ (ICONS 2020 Ministerial Declaration) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐสมาชิกที่จะยํ้าความ
มุ่งมั่นของรัฐภาคีต่อการสร้างความย่ังยืนและเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุ
กัมมันตรังสี รวมถึงสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี สรุปได้ ดังน้ี 
                    1. ยํ้าถึงเป้าหมายร่วมกันของการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การลดอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และตระหนักว่าความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ช่วยส่งเสริมสันติภาพและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ 
                   2. ตระหนักถึงบทบาทของ IAEA ที่จะให้ความช่วยเหลือรัฐสมาชิกในการสร้างและพัฒนาระบอบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายในที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
                    3. ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางไซเบอร์และคอมพิวเตอร์ของสถานประกอบการที่
เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 
                    4. ยํ้าถึงความสําคัญของการส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีอย่างเต็มรูปแบบและการอนุวัติการอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพ่ิมเติมของรัฐภาคี 
                    5. ยํ้าความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีอ่ืน ๆ และทําให้
มั่นใจว่าวัสดุเหล่าน้ันจะไม่สามารถนําไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง 
 
23.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมอาเซียน – สหภาพยุโรป      
ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน ครั้งที่ 2 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมอาเซียน – สหภาพยุโรป
ด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน ครั้งที่ 2 : สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Draft Co-Chairs’ Press Statement of 
the Second High-Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the 
Sustainable Development Goals) โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายออกแถลงข่าวฯ ในฐานะประธานร่วมของการ
ประชุม ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ   
                   สาระสําคัญของร่างแถลงข่าวฯ  ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมการเติบโตสีเขียวและการเงินสีเขียว
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การส่งเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาคและระหว่าง
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ภูมิภาคอาเซียนและยุโรป (3) การส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย (MSMEs) (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน และ (5) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ผ่านกลไก
ต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                   โดยจะมีการการเผยแพร่แถลงข่าวฯ เมื่อสิ้นสุดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable 
Development ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
 
24. เรื่อง  การรับรองแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย     
(The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย (The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองร่วมกันของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้ายตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการกระชับ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศตามท่ีสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ 
                   สรุปสาระสําคัญของแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย: 
การรับมือกับพัฒนาการด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของผู้ก่อการร้าย (Joint Statement on Responding to 
Evolving Terrorist Strategies and Tactics) ดังน้ี 
                   1. ในแถลงการณ์ร่วมได้กล่าวถึงประสบการณ์และศักยภาพในการก่อเหตุของนักรบก่อการร้าย
ต่างชาติที่เป็นที่ประจักษ์และยังคงพัฒนาเครือข่ายเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก หรือยุยงปลุกป่ันให้เกิดการกระทําอัน
เป็นการก่อการร้าย และเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุมกลุ่มศึกษาระดับภูมิภาคท่ีเน้นการเสริมสร้างการรับมือด้านข้อ
กฎหมายเพ่ือต่อต้านภัยคุกคามของนักรบต่างชาติในภูมิภาค นําโดยอินโดนีเซียร่วมกับออสเตรเลีย 
                   2. ที่ประชุมตระหนักว่า สตรี เยาวชน และครอบครัวมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการป้องกันแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในภูมิภาคและเห็นพ้องว่าควรสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคประชาสังคมที่นําโดย
เยาวชนและสตรีในภูมิภาค และส่งเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมบทบาทเยาวชนและสตรีและการมีส่วน
ร่วมในการรับมือกับแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในภูมิภาค 
                   3. เห็นพ้องให้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเพ่ิมขีดความสามารถของภาค
ประชาสังคมในการป้องกันกระบวนการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรง รวมท้ังการดําเนินการผ่านเครือข่ายองค์กรภาค
ประชาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                   4. รัฐมนตรีและผู้แทนประเทศตระหนักถึงภัยคุกคามก่อการร้ายในภูมิภาคท่ีมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดเพ่ือสรรหาสมาชิก สื่อสารและเผยแพร่แนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมความรุนแรง และตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 
เพ่ือต่อต้านการใช้พ้ืนที่สื่อสังคมโดยเครือข่ายกลุ่มก่อการร้าย 
 
                   5. เน้นยํ้าถึงการดําเนินการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2396 เพ่ือ
เสริมสร้างมาตรการตรวจจับความเคลื่อนไหวของนักรบก่อการร้ายต่างชาติและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

แต่งต้ัง 
25. เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จํานวน 8 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพ่ิมเติม (จํานวน 8 ราย) ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ประกอบด้วย กระทรวงการ
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ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยที่ ปคร. ของส่วนราชการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งต้ังมีการเกษียณอายุราชการ และมี
การโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (10 กันยายน 2562, 1 ตุลาคม 2562 และ 26 พฤศจิกายน 2562) 
รับทราบรายช่ือ ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
กลไกประสานงานการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอและติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ
ระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. (เพ่ิมเติม) ทั้ง 
8 ราย ดังกล่าวแล้วว่า เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังน้ี  

ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1. กระทรวงการต่างประเทศ  นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล 

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง  
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสําราญ สาราบรรณ์  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
   ของมนุษย์  

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. กระทรวงพลังงาน  นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

5. กระทรวงศกึษาธิการ  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม  นายภานุวัฒน ์ตริยางกูรศรี  
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

7. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ  
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

8. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาย 
    ในราชอาณาจักร  

พลโท สวัสด์ิ ชนะจิตราสกุล 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายชาญวิทย์ นาคบุรี 
รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ครองตําแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.) จํานวน 5 คน ดังน้ี  1. พลเอก ธนดล เผ่าจินดา 2. พลเอก อภิชัย ทรงศิลป์              
3. นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ 4. พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ 5. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2563 เป็นต้นไป  

................. 




