


 

 

วนัที่  2 มกราคม 2562 

 

เศรษฐกิจ- สังคม 

1. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งท่ี 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ํามัน
และน้ํามันพืช) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งท่ี 

3/2561 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานกรรมการ

พืชน้ํามันและน้ํามันพืช เสนอ สรุปได ดังนี้ 

ประเด็น หนวยงานรับผิดชอบ 
1. การบริหารการนําเขาเมล็ดถั่วเหลือง ป 2562  
   1.1 เห็นชอบการบริหารการนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลือง ป 2562 ภายใต กรอบ
องคการการคาโลก (WTO) ดังนี้ 
        1.1.1 ผูมีสิทธินําเขาเมล็ดถ่ัวเหลือง 6 สมาคม และ 20 บริษัท กรณีมีผูขอเปน
ผูมีสิทธินําเขารายใหม และการตัดสิทธิผูนําเขารายเดิมในกรณีท่ีผิดสัญญา ให
คณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล เมล็ดถ่ัวเหลือง ป 2560 – 2562 เปนผูพิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชเพ่ือทราบ 
        1.1.2 ผู มีสิทธินํา เขาใหการสนับสนุนและสง เสริมการผลิต ถ่ัวเหลือง
ภายในประเทศ โดย (1) รับซ้ือเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดภายในประเทศในราคาตาม
กลไกตลาด แตไมต่ํากวาราคาข้ันตํ่าตามชั้นคุณภาพ และ (2) ผูมีสิทธินําเขาใหความ
รวมมือซ้ือเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดท้ังหมดภายในประเทศ และใหความรวมมือในการ
ใชเมล็ดถ่ัวเหลืองนําเขาตามนโยบาย โดยลงนามเปนลายลักษณอักษรกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย (พณ.) 
   1.2 ภายใตกรอบการคาอ่ืนใหบริหารการนําเขาเชนเดียวกับกรอบ WTO 

พณ. 
(กรมการคาตางประเทศ) 

2.การบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) ป 2562 
   2.1 เห็นชอบการบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของ AFTA  
ป 2562 ดังนี ้
         2.1.1 ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลและเปนโรงงาน (มีใบ รง.4)  
ท่ีใชมะพราวผลเปนวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง เปดดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
และข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขากับกรมการคาตางประเทศ 
         2.1.2 ใหกรมการคาตางประเทศออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ใหผูนําเขาได
ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราวภายใต
คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 

พณ. 
(กรมการคาตางประเทศ) 
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ประเด็น หนวยงานรับผิดชอบ 
        2.1.3 ใหผูนําเขาตองนําเขามาเพ่ือแปรรูปเปนน้ํามันพืช หรืออาหารคนใน
กิจการของตนเองไมเกินปริมาณท่ีระบุไวในแผนการนําเขา และการใชในกิจการ 
ของตนเอง 
        2.1.4 ผูนําเขาใหคํารับรองวาจะไมนํามาจําหนาย จาย โอน ภายในประเทศ 
        2.1.5 ผูนําเขามะพราวพิกัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 0801.19.90 ไดให 
คํารับรองวาจะไมนํามะพราวนําเขา ไปใหนิติบุคคลหรือบุคคลท่ัวไปแปรสภาพโดย
การกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเองและตองรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพ
มะพราวผลเปนเนื้อมะพราวขาวภายหลังการนําเขา หากไมรายงานจะถูกระงับ 
การออกหนังสือรับรองในครั้งตอไป จนกวาจะรายงานถูกตองครบถวน 

พณ. 
(กรมการคาตางประเทศ) 

    2.2 ใหทบทวนการบริหารการนําเขามะพราวผล ป 2562 กรณีการกําหนด
ชวงเวลานําเขามะพราวผลและการกําหนดสัดสวนการบริหารการนําเขามะพราว
ผลตอการรับซ้ือผลิตมะพราวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผูแทน
เกษตรกร (นายอํานาจ มณีแดง)  ประสานขอมูลปริมาณผลผลิตมะพราวในแหลง
ผลิตสําคัญ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี 
สงใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราว ภายในกําหนด(15 มกราคม 
2562) หากพนกําหนดใหถือตามมติคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืช
น้ํามันและน้ํามันพืชตอไป   

คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการสินคามะพราว 

3. เห็นชอบการใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measure : 
SSG) ภายใตความตกลงเกษตรของ WTO สําหรับ ป 2562 โดยใชขอมูลปริมาณ
การนําเขามะพราวป 2557 – 2559 เปนฐานในการคํานวณเพ่ือกําหนดปริมาณ 
Trigger Volume ของป 2562 [หากมีการนําเขามะพราวเกินปริมาณท่ีกําหนด 
(Trigger Volume)  ประเทศผูนําเขาสามารถกลับไปข้ึนภาษีท่ีอัตราเดิมกอนเริ่มลด
หรืออัตรา MFN (Most Favored Nation Treatment หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง หรือหลักการไมเลือกปฏิบัติ)] 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- การออกประกาศของ
กระทรวงการคลังในการ
เก็บภาษีตามมาตรการ 
SSG โดยใหมีเจตนารมณ
ในการยกเวนการขอคืน
ภาษีนําเขาตามมตรา 19 
ทวิ แหงพระราชบัญญัติ 
ศุ ล า ก ร  พ . ศ .  2 4 8 2  
ไวดวย 

 

……………………………….. 
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  วันนี้ (2 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ      
  2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ.  
    ....   
  3.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนิน 
    โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิ พ.ศ. ....     
  4.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขาการประกอบ 
    โรคศิลปะ พ.ศ. ....   
  5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการรับประกันความ 
    เสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. ....    
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

   พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ  
  7.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคา 
    ท่ีตองหามสงออก และหามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ.  
    ....     
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  8.  เรื่อง  การทบทวนขอเสนอใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
  9.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งท่ี 3/2561  

   (คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช) 
  10.  เรื่อง  โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2562 ของกระทรวง 
    พลังงาน (พน.) 
  11. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด 

   ชัยภูมิ  
  12. เรื่อง  การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ 

   ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร     
  13. เรื่อง การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบ 
    คอมพิวเตอร  
  14.  เรื่อง  แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
  15.   เรื่อง  ประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราช 
    พิธีบรมราชาภิเษก 
  16.   เรื่อง   มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ และการนําสงขอมูล 
    ภาษีมูลคาเพ่ิมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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  17.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนยบูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาล  
    จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน 
 

ตางประเทศ 
  18.  เรื่อง   สรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 10 และการประชุมท่ี 
    เก่ียวของ 
  19.   เรื่อง   การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแกศูนยอาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือดาน 
    การพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development  

   Studies and Dialogue)  
 

แตงตั้ง 
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 

   ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการคลัง)  
  23.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย  
  25.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระป พ.ศ. 2561   
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
  28.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและ 

   น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
 

……………………………. 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  
   คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบดังนี้  
   1. เห็นชอบตามท่ี ศธ. เสนอ  
    1.1 เห็นชอบ (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติท่ีคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) ไดใหความเห็นชอบในหลักการเพ่ือประกาศใชตอไป  
    1.2 ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง (ราง) มาตรฐานศูนย
เด็กเล็กแหงชาติ และใหใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเปนมาตรฐานกลางของประเทศแทน  
   1.3 ใหกระทรวงท่ีเก่ียวของพิจารณานํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติไปใช
เปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล และรับผิดชอบ มีการ
บริหารจัดการ การประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานฯ  
    1.4 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและ
รายงานตอ ก.พ.ป. เปนระยะ ๆ หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง  
   2. ให ศธ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เปนตน พิจารณาดําเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เม่ือแผนแมบทดังกลาวมีผลบังคับใชแลว รวมถึงแผน/
ยุทธศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไปดวย  
  สาระสําคัญของ (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดท่ีดูแลเด็กใน
เวลากลางวัน ชวงอายุตั้งแตแรกเกิด – 6 ปบริบูรณ หรือกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสามารถนําไปใช
ประเมินการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกวา 53,335 แหง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการและความตอเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกําหนดมาตรฐานยอย 3 ดาน คือ 1) ดานการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) ดานครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแลและจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ดานคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบงเปนเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ป และเด็กอายุ 3 ป – อายุ 
6 ป (กอนเขาประถมศึกษาปท่ี 1)  
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
   2. ใหโอนศูนยประชุมฯ ซ่ึงเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) (สพค.) และ
บรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดในสวนของศูนยประชุมฯ ไปเปนของ
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง (กค.) และใหเจาหนาท่ีของ สพค. ซ่ึงปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวกับศูนยประชุมฯ 
ตามบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกําหนด พนจากการเปนเจาหนาท่ีของ สพค. เพราะ
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เลิกหรือยุบตําแหนง และไดรับคาตอบแทนการเลิกจางและเงินชวยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 
เมษายน 2561  
   3. ใหโอนสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีซ่ึงเปนของ สพค. และบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ 
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของ สพค. ในสวนของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ไปเปนของ
องคการสวนสัตว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ภายในระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
และใหเจาหนาท่ีของ สพค. ซ่ึงปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวกับสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี พนจากการเปนเจาหนาท่ี
ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบตําแหนง และไดรับคาตอบแทนการเลิกจางและเงินชวยเหลือเยียวยาตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด และให สพค. มีอํานาจบริหารจัดการสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีและกิจการท่ีตอเนื่อง
จนกวาการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จ  
  4. การคัดเลือกผูปฏิบัติงานของ สพค. เพ่ือไปปฏิบัติงานเปนบุคลากรของกรมธนารักษ กค. หรือ
องคการสวนสัตว ทส. ใหกรมธนารักษ กค. หรือองคการสวนสัตว ทส. ทําความตกลงกับ สพค. เก่ียวกับเงินเดือน
หรือคาจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืนของบุคลลากรนั้น และอาจตกลงกันใหนับเวลาการทํางานตอเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานใน สพค. ได  
  5. เม่ือไดดําเนินการตามขอ 2. และขอ 3. แลว ใหถือวาการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ 
สพค. ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นลง
แลว และใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ดําเนินการตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการดําเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือประกาศดังกลาวมี
ผลใชบังคับ ใหพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556 เปนอันยกเลิก  
  6. ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) เสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
เจาหนาท่ีทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี รวมท้ังการโอนหรือการจาํหนายทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูและ
การจัดการเก่ียวกับบุคลากรซ่ึงยังคงเหลืออยูของ สพค. ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด  
 
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได  
   2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  คค. เสนอวา  
   1. เนื่องจากมีความจําเปนตองกอสรางโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการฯ แลว อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทาง
รถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงท่ีใชในภาคการขนสงของประเทศ ลดปญหามลพิษ
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ท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและจูงใจใหประชาชนหันมาใชบริการระบบขนสงทางรางรถไฟใหมากยิ่งข้ึน และเพ่ือให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor (EEC)) ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสําคัญและกําหนดใหโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน อยูในกรอบการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ (EEC Project List)   
   2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประกอบดวย (1) โครงการแอรพอรต เรล ลิงค
เดิม คือชวงพญาไทถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) โครงการแอรพอรต เรล ลิงคสวนตอขยาย ชวงพญาไทถึงทา
อากาศยานดอนเมือง และ (3) โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ (บริเวณสถานีรถไฟแอรพอรต เรล ลิงค
ลาดกระบัง) ถึงทาอากาศยานอูตะเภา รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร  
  3. การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือทําการศึกษาความเหมาะสม 
ออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยไดดําเนินการจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เรียบรอยแลว ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวเห็นวา มีความจําเปนตอง
กอสรางยานสถานี ทางเขาออกสถานี ทางรถไฟ และดําเนินกิจการท่ีเปนประโยชนแกกิจการรถไฟตามโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยูภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้ง รฟท. ในทองท่ีดังกลาว โดยมีท่ีดินท่ี
จะตองเวนคืนประมาณ 850 – 0 – 04.82 ไร และสิ่งปลูกสรางประมาณ 245 หลัง จึงมีความจําเปนตองไดมาซ่ึง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการกอสรางโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพ่ือใหโครงการดังกลาวเปนไปตาม
แผนการท่ีกําหนดไว รวมท้ังเพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการ
สาธารณูปโภค ท้ังนี้ เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน โดยมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 4 ป ตามท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ  
   4. คค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยจัดทําขอมูลเก่ียวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามแบบฟอรมท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ แผนบริหาร
จัดการโครงการเพ่ือจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และสงมอบพ้ืนท่ีใหทันตามแผนงานกอสรางโครงการฯ ประมาณการ
รายจายตามกรอบวงเงินคาจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ และประโยชนท่ีจะไดรับ  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีแขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางเตย ตําบลวัง
ตะเคียน ตําบลทาไข ตําบลบางขวัญ ตําบลบานใหม ตําบลบางไผ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตําบลบานสวน ตําบลหนองขางคอก ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลบางพระ ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรี
ราชา ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปรือ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอมเทียน ตําบลบางเสร ตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตําบลสํานักทอน ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือ
กอสรางยานสถานี ทางเขาออกสถานี ทางรถไฟ และดําเนินกิจการท่ีเปนประโยชนแกกิจการรถไฟ ตามโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยูภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้งการรถไฟแหงประเทศไทย  
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4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปน
สาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดบทนิยาม คําวา “การกําหนดอาหาร” และกําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
กําหนดอาหาร ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง กรรมการท่ีเปนผูแทนจากสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการ
กําหนดอาหาร และผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เปนกรรมการและเลขานุการ  
   2. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการวิชาชีพซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการวิชาชีพ การพนจากการดํารง
ตําแหนงของกรรมการท่ีเปนผูแทนจากสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้ง และกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้ง  
  3. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจในการออกระเบียบเก่ียวกับการ
เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพซ่ึงเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร การเลือกประธาน
กรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ กําหนดอํานาจหนาท่ีและการดําเนินการของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   
  4. กําหนดคุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการ
กําหนดอาหารตองเปนผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา สาขาการกําหนดอาหารจาก
สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารรับรองผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซ่ึงมิไดมี
สัญชาติไทย และผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาดานการกําหนดอาหารสาขาอ่ืนอยูกอน
วันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และปฏิบัติงานดานกําหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองคกรใดท่ีคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารรับรอง  
 
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการรับประกันความเส่ียงทางการเมือง  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองของธนาคารเพ่ือ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ดังนี้  
  1. กําหนดนิยามคําวา “ความเสี่ยงทางการเมือง” โดยให ธสน. สามารถรับประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองแกผูลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการใหสินเชื่อของธนาคารของผูลงทุน สําหรับความเสียหายจาก
การไมไดรับชําระคืนเงินกูจากผูลงทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง โดยมีวงเงินการรับประกันสูงสุดไม
เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ธสน. กําหนด   
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   2. กําหนดให ธสน. ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูลงทุนหรือธนาคารของผูลงทุน ใน
กรณีท่ีการกระทําหรือการละเวนการกระทําการใดของรัฐบาลของประเทศท่ีผูลงทุนไปลงทุนซ่ึงผูลงทุนไดตกลง
ยินยอมดวย หรือการกระทําหรือการละเวนการกระทําใดท่ีผูลงทุนมีสวนกอใหเกิดความเสียหายหรือปฏิบัติฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑของประเทศท่ีผูลงทุนไปลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธสน. กําหนด  
  3. กําหนดใหการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมใหแกผูลงทุน หรือธนาคารของผูลงทุนให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ธสน. กําหนด  
  4. ให ธสน. อาจนําความเสี่ยงทางการเมืองท่ีรับประกันแกผูลงทุน หรือธนาคารของผูลงทุนมา
ประกันตอกับบริษัทประกันภัยหรือองคกรอ่ืนท่ีรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองท้ังจํานวนหรือเพียงบางสวนได
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ธสน. กําหนด และสามารถรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันภัยหรือองคกรอ่ืนท่ี
รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองไดตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ธสน. กําหนด  
  5. ใหคณะกรรมการ ธสน. เปนผูกําหนดอัตราเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนท่ีเรียก
เก็บจากผูลงทุนหรือธนาคารของผูลงทุนท่ีเอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย หรือองคกรรับประกันความเสี่ยงอ่ืน
ท่ี ธสน. รับประกันภัยตอ  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 2 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  อก. เสนอวา  
  1. ไดมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากสถานประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืดจากทะเล ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ซ่ึงออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และโดยท่ี
มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติใหในกรณีท่ีมีมาตรฐานเก่ียวกับการระบายน้ําท้ิง การปลอยท้ิง
อากาศเสีย การปลอยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน 
ซ่ึงถามีมาตรฐานต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 55 
ดังกลาว ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนั้น ตองแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 มิไดกําหนดใหสามารถกระทําได จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการอนุญาตใหโรงงาน
สามารถระบายน้ําท้ิงโดยวิธีเจือจางได ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก (กพอ.) ใน
คราวประชุมเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติให อก. กําหนดมาตรการเขมงวดเพ่ือควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากการเก็บรักษา ขนถาย และ/หรือขนสงจากคลังน้ํามัน ในกิจกรรมท่ีไมใชการผลิตปกติ จึงจําเปนตองกําหนด
มาตรฐานเก่ียวกับการกําหนดคามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน เพ่ือไมให
สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม  
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   2. ปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมไดเจริญเติบโตอยางมาก รวมท้ังการขยายตัวของชุมชน ทําให
อุตสาหกรรมและชุมชนอยูใกลชิดและหนาแนนเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหชุมชนอาจไดรับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงานไดงายข้ึน ดังนั้น เพ่ือเปนการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานตอสิ่งแวดลอมท้ังทางตรง 
ทางออม จึงจําเปนตองกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการเก่ียวกับปริมาณสารเคมีท่ีผลิตและครอบครอง 
วิธีการควบคุม และผลการควบคุม เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  
  3. อก. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติของ กพอ. ดังกลาว จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมการระบายน้ําท้ิง และการปลอยอากาศเสียท่ีเกิดจากการใชสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงาน และ
แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนด
ขอมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูประกอบกิจการโรงงานตองรายงาน  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
   1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535        
มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตใหโรงงานสามารถระบายน้ําท้ิงโดยวิธีเจือจางได 
และกําหนดคามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอ
สุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม  
   2. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535        
มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหผูประกอบการโรงงานจัดทํารายงานขอมูลปริมาณการผลิต การใช 
การครอบครอง การปลดปลอย และการเคลื่อนยายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพ่ือใหสามารถกํากับ
ดูแลและติดตามใหเปนไปตามกฎหมาย  
 
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาท่ีตองหามสงออกและ
หามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและ
ยุทโธปกรณเปนสินคาท่ีตองหามสงออกและหามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา
ดวย แลวดําเนินการตอไปได  
   พณ. เสนอวา โดยท่ีคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติไดออกขอมติคณะมนตรีความม่ันคง
แหงสหประชาชาติ ขอมติ UNSC ท่ี 2078 (ค.ศ. 2012) ท่ี 2136 (ค.ศ. 2014) ท่ี 2198 (ค.ศ. 2015) ท่ี 2293 (ค.ศ. 
2016) ท่ี 2360 (ค.ศ. 2017) และ ท่ี 2424 (ค.ศ. 2018) เก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพ่ือตออายุ
มาตรการลงโทษ ซ่ึงประกอบดวยมาตรการทางอาวุธ การหามเดินทาง และการอายัดทรัพยสิน โดยเปนการขยาย
เวลาการบังคับใชมาตรการลงโทษดังกลาวออกไปจนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับประเทศไทยในฐานะ
รัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติตามขอ 25 
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แหงกฎบัตรสหประชาชาติ ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันท่ี 11 กันยายน 2561) ใหความเห็นชอบการ
ดําเนินการตามขอมติดังกลาว พณ. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การหามสงออกอาวุธและ
วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 13 มกราคม 
2547 และปรับปรุงประกาศดังกลาวข้ึนใหม โดยกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาท่ีตองหามสงออก และ
หามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเพ่ิมเติมขอยกเวนท่ีมิใหใชบังคับกับกรณีการสงออกหรือนํา
ผานเครื่องแตงกายท่ีใชสําหรับการปองกัน รวมถึงเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพ่ือนําไปใชเฉพาะตัวเปน
การชั่วคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผูแทนสื่อมวลชน ผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการพัฒนา และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองขอมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ จึงไดเสนอราง
ประกาศกระทรวงพาณิชยฯ มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของรางประกาศ  
   1. กําหนดใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การหามสงออกอาวุธและวัสดุอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2547  
   2. กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ เปนสินคาท่ีตองหามสงออกและหามนําผานไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก  
  3. กําหนดขอยกเวนท่ีมิใหใชบังคับในกรณี  
    3.1 การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก  
     3.2 การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณเพ่ือการสนับสนุน หรือการใชโดย
ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (United Nations Organization 
Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo : MONUSCO) หรือกองกําลังสหประชาชาติ
แอฟริกา (African Union – Regional Task Force)   
    3.3 การสงออกหรือนําผานเครื่องแตงกายท่ีใชสําหรับการปองกัน รวมถึงเสื้อเกราะกัน
กระสุน และหมวกสนามเพ่ือนําไปใชเฉพาะตัวเปนการชั่วคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผูแทนสื่อมวลชน
ผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
   3.4 การสงออกหรือนําผานเครื่องอุปกรณของอาวุธและยุทโธปกรณท่ีไมเปนอันตราย
รายแรงถึงแกชีวิตเพ่ือนําไปใชดานมนุษยธรรม การปองกัน และการใหความชวยเหลือทางเทคนิค และการ
ฝกอบรม  
   3.5 การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณในกรณีอ่ืน  
   การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณตามขอ 3.1 ขอ 3.4 และขอ 3.5 ตอง
เปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอมติ  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
8. เรื่อง การทบทวนขอเสนอใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. รับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
   2. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ใหสวน
ราชการท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติ ดังนี้   
    (1) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหนวยงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ) และ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม) 
โดยเครงครัด  
    (2) ตองมีขอเสนอใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานท่ีมีอยูเดิม (One – In, X – Out) เพ่ือ
มิใหเกิดความซํ้าซอนท้ังในดานภารกิจและงบประมาณ     
    (3) ใหเสนอแผนการนํา Digital Technology มาใชในการปฏิบัติงาน ประกอบคําขอ
จัดตั้งหนวยงานใหม  
    สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา  
   1. แมวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (1 พฤษภาคม 2561) เก่ียวกับการจัดตั้งหนวยงานใหมตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและคํานึงถึงคาใชจายนั้น แตยังปรากฏวา มีการเสนอ
รางกฎหมายท่ีมีการจัดต้ังหนวยงานคณะกรรมการและกองทุนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเปน
จํานวนมาก โดยอางวาเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแลว เห็นวา ขอเสนอ
ดังกลาวจะสรางปญหาคาใชจายภาครัฐในอนาคต และยังทําใหเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ อันเปนสิ่งไมพึงประสงค นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นวา แผนการปฏิรูปประเทศท่ีกําหนดใหมี
หนวยงานต้ังใหม รวม 52 หนวยงาน นั้น ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีกําหนดใหภาครัฐมีขนาดเล็กลงและเหมาะสมกับภารกิจ  
   2. จากขอเท็จจริงและสภาพปญหาขางตน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรใหมีการทบทวนขอเสนอ
ท่ีใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นสมควรท่ีคณะรัฐมนตรีจะไดมีมติใหคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ตัดขอเสนอเรื่องการจัดต้ังหนวยงานตาง ๆ ออกจากแผนการปฏิรูปประเทศ และให
หนวยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 โดยเครงครัด ท้ังนี้ ถาจะขอจัดตั้งหนวยงาน
ใหม ตองเปนกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง กับตองมีขอเสนอใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานท่ีมีอยูเดิม (One – In, 
X – Out) เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอนท้ังในดานภารกิจและงบประมาณ รวมท้ังใหเสนอแผนการนํา Digital 
Technology มาใชในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ประกอบคําขอจัดตั้งหนวยงานใหมดวย เพ่ือใหสอดคลองกับ
เปาหมายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตรชาติ   
   3. ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ก.พ.ร. ไดเห็นชอบกับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ขางตนแลว และมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป ท้ังนี้ ก.พ.ร. มี
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ความเห็นเพ่ิมเติมวา ในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น มิใหมีการกําหนดเรื่อง
การจัดตั้งหนวยงานไวเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาเชนเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศอีก 
 
9. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งท่ี 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ํามัน
และน้ํามันพืช) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งท่ี 3/2561 
เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานกรรมการพืชน้ํามันและ
น้ํามันพืช เสนอ สรุปได ดังนี้ 

ประเด็น หนวยงานรับผิดชอบ 
1. การบริหารการนําเขาเมล็ดถั่วเหลือง ป 2562  
   1.1 เห็นชอบการบริหารการนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลือง ป 2562 ภายใต กรอบ
องคการการคาโลก (WTO) ดังนี้ 
        1.1.1 ผูมีสิทธินําเขาเมล็ดถ่ัวเหลือง 6 สมาคม และ 20 บริษัท กรณีมีผูขอเปน
ผูมีสิทธินําเขารายใหม และการตัดสิทธิผูนําเขารายเดิมในกรณีท่ีผิดสัญญา ให
คณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล เมล็ดถ่ัวเหลือง ป 2560 – 2562 เปนผูพิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชเพ่ือทราบ 
        1.1.2 ผู มีสิทธินํา เขาใหการสนับสนุนและสง เสริมการผลิต ถ่ัวเหลือง
ภายในประเทศ โดย (1) รับซ้ือเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดภายในประเทศในราคาตาม
กลไกตลาด แตไมต่ํากวาราคาข้ันตํ่าตามชั้นคุณภาพ และ (2) ผูมีสิทธินําเขาใหความ
รวมมือซ้ือเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดท้ังหมดภายในประเทศ และใหความรวมมือในการ
ใชเมล็ดถ่ัวเหลืองนําเขาตามนโยบาย โดยลงนามเปนลายลักษณอักษรกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย (พณ.) 
   1.2 ภายใตกรอบการคาอ่ืนใหบริหารการนําเขาเชนเดียวกับกรอบ WTO 

พณ. 
(กรมการคาตางประเทศ) 

2.การบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) ป 2562 
   2.1 เห็นชอบการบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของ AFTA  
ป 2562 ดังนี ้
         2.1.1 ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลและเปนโรงงาน (มีใบ รง.4)  
ท่ีใชมะพราวผลเปนวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง เปดดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
และข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขากับกรมการคาตางประเทศ 
         2.1.2 ใหกรมการคาตางประเทศออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ใหผูนําเขาได
ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราวภายใต
คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 

พณ. 
(กรมการคาตางประเทศ) 
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ประเด็น หนวยงานรับผิดชอบ 
        2.1.3 ใหผูนําเขาตองนําเขามาเพ่ือแปรรูปเปนน้ํามันพืช หรืออาหารคนใน
กิจการของตนเองไมเกินปริมาณท่ีระบุไวในแผนการนําเขา และการใชในกิจการ 
ของตนเอง 
        2.1.4 ผูนําเขาใหคํารับรองวาจะไมนํามาจําหนาย จาย โอน ภายในประเทศ 
        2.1.5 ผูนําเขามะพราวพิกัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 0801.19.90 ไดให 
คํารับรองวาจะไมนํามะพราวนําเขา ไปใหนิติบุคคลหรือบุคคลท่ัวไปแปรสภาพโดย
การกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเองและตองรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพ
มะพราวผลเปนเนื้อมะพราวขาวภายหลังการนําเขา หากไมรายงานจะถูกระงับ 
การออกหนังสือรับรองในครั้งตอไป จนกวาจะรายงานถูกตองครบถวน 

พณ. 
(กรมการคาตางประเทศ) 

    2.2 ใหทบทวนการบริหารการนําเขามะพราวผล ป 2562 กรณีการกําหนด
ชวงเวลานําเขามะพราวผลและการกําหนดสัดสวนการบริหารการนําเขามะพราว
ผลตอการรับซ้ือผลิตมะพราวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผูแทน
เกษตรกร (นายอํานาจ มณีแดง)  ประสานขอมูลปริมาณผลผลิตมะพราวในแหลง
ผลิตสําคัญ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี 
สงใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราว ภายในกําหนด(15 มกราคม 
2562) หากพนกําหนดใหถือตามมติคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืช
น้ํามันและน้ํามันพืชตอไป   

คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการสินคามะพราว 

3. เห็นชอบการใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measure : 
SSG) ภายใตความตกลงเกษตรของ WTO สําหรับ ป 2562 โดยใชขอมูลปริมาณ
การนําเขามะพราวป 2557 – 2559 เปนฐานในการคํานวณเพ่ือกําหนดปริมาณ 
Trigger Volume ของป 2562 [หากมีการนําเขามะพราวเกินปริมาณท่ีกําหนด 
(Trigger Volume)  ประเทศผูนําเขาสามารถกลับไปข้ึนภาษีท่ีอัตราเดิมกอนเริ่มลด
หรืออัตรา MFN (Most Favored Nation Treatment หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง หรือหลักการไมเลือกปฏิบัติ)] 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- การออกประกาศของ
กระทรวงการคลังในการ
เก็บภาษีตามมาตรการ 
SSG โดยใหมีเจตนารมณ
ในการยกเวนการขอคืน
ภาษีนําเขาตามมตรา 19 
ทวิ แหงพระราชบัญญัติ 
ศุ ล า ก ร  พ . ศ .  2 4 8 2  
ไวดวย 

 
 
 
 
 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 2 มกราคม 2562  13 

10. เรื่อง โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการของขวัญปใหมสําหรับ
ประชาชนประจําป 2562 ของ พน. โดยไดลดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแตวันท่ี 25 
ธันวาคม 2561 เปนตนไป เพ่ือลดคาใชจายระหวางการเดินทางชวงปใหม ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะปรับลด
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 0.5 บาท/ลิตร และสวนท่ีเหลือเปนการใหความรวมมือลดคาการตลาดของ
ผูคาตามสภาพราคาตลาดท่ีลดลง 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติให กษ. (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชัยภูมิ  (โครงการอางเก็บน้ํายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ เดิม) มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 3,100 ลานบาท  
  2. อนุมัติหลักการให กษ. (กรมชลประทาน) สามารถจายคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรท่ีดิน
แปลงอพยพในกรณีท่ีกรมชลประทานไมสามารถจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบหรือ
ราษฎรไมประสงคจะรับท่ีดินแปลงอพยพ   
  3. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนงานปฏิบัติการปองกัน แกไข และ
พัฒนาสิ่งแวดลอมท่ี กษ. (กรมชลประทาน) เสนออยางเครงครัด  
  สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให 
กษ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป  
 สาระสําคัญของโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ สรุปไดดังนี้  
 1. วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําตนทุนสําหรับสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตร บรรเทา
ปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชนและเขตเกษตรกรรม เปนแหลงน้ําดานการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพ่ือ
รองรับแผนการพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนใหเต็มศักยภาพในลุมน้ําชี   
  2. ท่ีตั้งโครงการ อยูบริเวณพ้ืนท่ีบานยางนาดี ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา และพ้ืนท่ีบานละหาน
คาย ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
  3. ลักษณะโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) เข่ือนดินประเภทแบงโซน (Zone Dam) 
ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกวางสันทํานบดิน 9 เมตร และขนาดความจุท่ีระดับเก็บกัก 70.21 
ลานลูกบาศกเมตร  2) อาคารระบายน้ําลน (Spillway) ชนิดประตูระบายเหล็กบานโคง ขนาดความกวาง 12.50 X 
7.50 เมตร จํานวน 6 บาน 3) อาคารสงน้ําลงลําน้ําเดิม ขนาดทอสงน้ําจํานวน 2 แถว กวาง 3.80 เมตร สูง 3.00 
เมตร  
  4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)  
  5. คาใชจาย รวมท้ังสิ้น 3,100 ลานบาท  
 6. ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ  
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   1) เปนแหลงน้ําสนับสนุนสถานีสูบน้ําตามลําน้ําชีต้ังแตบริเวณทายเข่ือนในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลําน้ําพองในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   
   2) พ้ืนท่ีรับประโยชนในฤดูฝน จํานวน 75,000 ไร และฤดูแลง จํานวน 30,000 ไร  
  3) เปนแหลงน้ําสนับสนุนการประมง  
  4) สามารถชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนท่ีทายอางเก็บน้ํา 
 
12. เรื่อง การเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบ
คอมพิวเตอร  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนา
บุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรแกกรมเจาทา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีเปนไปไดอยางถูกตองตามกฎหมายตอไป   
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 คค. รายงานวา   
  1. จากนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจาทา ในฐานะหนวยงานท่ี
รับผิดชอบและเปนคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
ไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษยในรูปแบบแรงงานประมงและการทําประมงผิด
กฎหมาย จึงไดพัฒนาระบบการอนุญาตคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเลเพ่ือลงทําการในเรือประมงทะเล 
ตามมาตรา 285 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงคเพ่ือนําการ
พิจารณาการออกใบอนุญาต การรายงานเรือเขา – ออกเมืองทาของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกขอมูลภาพ
ใบหนาคนประจําเรือและแรงงานประมงเพ่ือการพิสูจนยืนยันตัวบุคคลโดยการตรวจจับใบหนาปจจุบัน (Face 
Detection) เปรียบเทียบกับรูปโครงหนาเดิม (Face Recognition) ท่ีเคยทําการลงทะเบียนหรือรายงานไวในการ
แจงเรือเขา – ออก ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได เพ่ือเปนการควบคุมคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเล   
  2. ระบบการอนุญาตคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเลเพ่ือลงทําการในเรือประมงทะเลฯ 
เริ่มใชงานต้ังแตเดือนเมษายน 2560 ในข้ันตอนกระบวนการตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียน
กลางของกรมการปกครอง กรมเจาทาไดรับอนุญาตใหดูภาพไดเฉพาะแรงงานตางดาว สวนแรงงานสัญชาติไทยจะ
ไมปรากฏภาพใบหนา ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอการปฏิบัติงานเพ่ือใชในการเปรียบเทียบวาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม 
กระบวนการตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไมครบถวนสมบูรณ ดังนั้น จึงมีความจําเปน
จะตองเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพ่ือการพิสูจนยืนยันตัว
บุคคลของคนประจําเรือและแรงงานประมง มาเปรียบเทียบกับภาพใบหนาท่ีจัดเก็บอยูในระบบของกรมเจาทา ให
เกิดความนาเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบยอนหลังได ลดการปลอมแปลง
เอกสาร การสวมตัวของแรงงานประมงไรสัญชาติ ซ่ึงจะสงผลใหประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีการตรวจสอบการทําการประมงของประเทศไทยอยางเขมงวด มีความเชื่อม่ันในไทยมากยิ่งข้ึน  
  3. ในปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตใหลงทําการงานในเรือประมงแลวเปนจํานวนท้ังหมด 67,217 ราย 
เปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย จํานวน 24,488 ราย และเปนบุคคลตางดาว จํานวน 42,729 ราย  
   
   



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 2 มกราคม 2562  15 

13. เรื่อง การเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอให พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) 
เชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร เพ่ือรองรับการใหบริการจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e – Registration) โดยให พณ. รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการตอไป  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
 พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) เชื่อมโยงขอมูลภาพ
ใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร เพ่ือรองรับการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส (e – Registration) ซ่ึงถือเปนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีกอใหเกิดผลกระทบระดับสูง ซ่ึงตอง
ใชวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด โดย พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) มีความจําเปนในการเชื่อมโยงขอมูล
รูปภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของ
บุคคลในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e – Registration) ลด
ความผิดพลาดของขอมูลและข้ันตอนการทํางาน และบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องดังกลาว
แลว 
 
14. เรื่อง แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอแถลงการณสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ตามท่ีสํานักพระราชวังมีประกาศแจงวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพ่ือความเปนสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรใหเปนท่ีชื่นชมยินดี
ของประชาชนผูมีความหวังตั้งใจอยูท่ัวกัน ระหวางวันท่ี 4 ถึงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 รัฐบาลไดรับทราบแลวดวยความยินดียิ่ง และบัดนี้เปนโอกาสสําคัญท่ีรัฐบาลจะไดรวมกับพสก
นิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดําริและพระมหากรุณาธิคุณใหสมพระเกียรติตามพระราชประเพณี 
ท้ังนี้ จําเดิมแตทรงรับคํากราบบังคมทูลเชิญข้ึนทรงราชยในป 2559 รัฐบาลก็ไดตระเตรียมการตาง ๆ อันพึงจะตอง
ปฏิบัติในสวนของรัฐบาลเปนการภายในไปพลางกอนแลว เม่ือมีกําหนดการชัดเจนเชนนี้รัฐบาลจะแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ โดยจะแจงการเตรียมการใหพ่ีนองประชาชนชาว
ไทยทราบตอไป 
 จึงแถลงมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน สํานักนายกรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 
 
15.  เรื่อง ประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันท่ี 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหประกาศใหทราบท่ัวกันวา 
โดยท่ี สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปน
พระมหากษัตริยแหงประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาท่ี
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ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดําริวา เปนโอกาสอันควรท่ีจะได
ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพ่ือความเปนสวัสดิมงคลของประเทศชาติและ
ราชอาณาจักร ใหเปนท่ีชื่นชมยินดีของประชาชนผูมีความหวังตั้งใจอยูท่ัวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้ึน ดังนี้ 
 1. วันท่ี 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคม 
พระบรมวงศานุวงศ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัย
มงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 
 2. วันท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ
และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 
 3. วันท่ี 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระท่ีนั่งสุทไธสวรรยปราสาท 
พสกนิกรเฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท                 
คณะทูตานุทูตและกงสุลตางประเทศเฝาทูลละออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล สวนการเสด็จเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีข้ึนในชวงการพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ปลายปพุทธศักราช 2562 จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 
 
16.  เรื่อง  มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมวิธีการชําระเงิน การรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
และกําหนดรายการสินคาและบริการท่ีจะไมไดรับสิทธิ (Negative List) ของมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพ่ือซ้ือ
สินคาและบริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

สาระสําคัญ 
 การแกไขเพ่ิมเติมวิธีการชําระเงิน การรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดรายการสินคา

และบริการท่ีจะไมไดรับสิทธิ (Negative List) ของมาตรการฯ โดยสรุปการแกไขเพ่ิมเติม และเหตุผลของการแกไข
เพ่ิมเติมดังกลาว ดังนี ้

เรื่องเดิม 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือ

วันท่ี 18 ธันวาคม 2561) 

ประเด็นการแกไขเพ่ิมเติม เหตุผลของการ
แกไขเพ่ิมเติม 

1. คุณสมบัติผูท่ีจะไดรับเงิน
ชดเชย: 
  1.1 มีบัตรเดบิตท่ีออกในประเทศ
ไทย 
  1.2 ลงทะเบียนเขารวมมาตรการ
ฯ ในชวงเวลา ชองทางและตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

คุณสมบัติผูท่ีจะไดรับเงินชดเชย: 
1. เปนผูมีสัญชาติไทย 
2. เปนผูใชบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ อาทิ 
บัตรเดบิต 
3. ลงทะเบียนเขารวมมาตรการฯ ในชวงเวลา 
ชองทาง และตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
4. สมัครใชบริการพรอมเพย โดยเลขประจําตัว
ประชาชนเพ่ือรับเงินชดเชย 

เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน 
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  1.3 สมัครใชบริการพรอมเพย 
โดยใชเลขประจําตัวประชาชนเพ่ือ
รับเงินชดเชย 

2. วิธีการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส: 
  ผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับเงิน
ชดเชย เม่ือไดชําระเงินเพ่ือซ้ือ
สินคาและบริการในชวงเวลาท่ี
กําหนดกับผูประกอบการรานคาท่ี
มีคุณสมบัติครบถวน โดยใชบัตรเด
บิตของตนเองทุกประเภทท่ีออกใน
ประเทศไทยและมีการใชจายใน
ประเทศไทย (ไมรวมถึงบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ) มี 
 
สิทธิ์ไดรับเงินชดเชยตามมาตรการ
ฯ 

2. วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส:ผูท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ีจะไดรับเงินชดเชยตามมาตรการฯ เม่ือชําระเงินคา
ซ้ือสินคาหรือคาบริการใหแกผูประกอบการรานคาท่ีมี
คุณสมบัติครบถวน สําหรับการซ้ือสินคาหรือรับ
บริการในประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 1 ถึง 15 
กุมภาพันธ 2562 ผานวิธีการดังตอไปนี้ 
  2.1 ชําระเงินโดยใชบัตรเดบิตของตนเองซ่ึงออกใน
ประเทศไทย และ/หรือ 
  2.2 ชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดท่ีผู
ใหบริการไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการ 
การชําระเงินภายใตการกํากับ อาทิ ชําระเงินผานคิว
อารโคดท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR 
Code Payment) 
  ท้ังนี้ การชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขางตน ไมรวมถึงบัตรสวัสดิการแหงรัฐและบัตร
เครดิต 

เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและเพ่ือ
สงเสริมการชําระ
เงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก
บัตรเดบิต 

3. วิธีการรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส: 
  คุณสมบัติผูประกอบการรานคา 
ไดแก ผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีใชระบบบันทึกการ
เก็บเงิน (Point of Sale: POS) 
ชวยเก็บบันทึกการขาย 
รายละเอียดสินคา คํานวณ
ยอดขายและพิมพใบกํากับภาษี 
โดยเชื่อมตอกับเครื่องรับชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Capture: EDC) ท้ังนี้ 
ผูประกอบการรานคาท่ีมี
ระบบ POS ตองทําการปรับปรุง
และทดสอบเพ่ือใหสามารถสง
ขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมทาง

3. วิธีการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส: คุณสมบัติ
ผูประกอบการรานคา ไดแก 
  3.1 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีใช
ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ชวย
เก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ี
แยกออกจากราคาสินคาและบริการ รายละเอียด
สินคา และพิมพใบกํากับภาษี ซ่ึงเชื่อมตอกับเครื่องรับ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture: 
EDC) ท่ีตองรับและสงขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมใน
แตละรายการท่ีรับชําระคาสินคาและบริการได และ/
หรือ 
  3.2 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีใช
ระบบ POS ตามขอ 3.1 ซ่ึงเชื่อมตอกับผูใหบริการ
การชําระเงินภายใตการกํากับอ่ืน ๆ ท่ีตองการมีการ
รับและสงขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมในแตละ
รายการท่ีรับชําระคาสินคาและบริการได 

เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมเติม
วิธีการชําระเงิน
ทาง
อิเล็กทรอนิกส
ตามขอ 2 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 2 มกราคม 2562  18 

อิเล็กทรอนิกสได เชนเดียวกับ
ระบบท่ีใชภายใตมาตรการชดเชย
เงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐโดยใชขอมูลจาก
จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐไดชําระ 

ท้ังนี ้ผูประกอบการรานคาท่ีจะเขารวมมาตรการฯ 
ตองลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง พรอมท้ัง ตองทํา
การปรับปรุงและทดสอบระบบ POS เพ่ือใหสามารถ
รับและสงขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิมทางอิเล็กทรอนิกสได 
เชนเดียวกับระบบท่ีใชภายใตมาตรการชดเชยเงิน
ใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใช
ขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐไดชําระ 

4. การชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาและ
บริการไมรวมถึงสินคาและบริการ
ท่ีมีภาษีสรรพสามิต 

กําหนดรายการสินคาและบริการท่ีจะไมไดรับสิทธิ์ 
(Negative List): สินคาและบริการท่ีมีภาษี
สรรพสามิต ไดแก 1. สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน 4. รถยนต และ 5. รถจักรยานยนต 

เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน 

 
17. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนยบูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
และงบประมาณสนับสนุน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ใหสภากาชาดไทย
ดําเนินโครงการศูนยบูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่รอยสามสิบหกลาน
บาท) โดยใหใชจายจากเงินงบประมาณ จํานวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเการอยสี่สิบแปดลานแปดแสน
บาท) และเงินนอกงบประมาณสมทบ จํานวน 487,200,000 บาท (สี่รอยแปดสิบเจ็ดลานสองแสนบาท)  
  โดยประกอบไปดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ 
  1. โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค (พ.ศ. 2563 –  
พ.ศ. 2565) 

- คาปรับปรุง 880,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล รอยละ 80 เทากับ 
704,000,000 บาท 
- คาควบคุมงาน 44,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล  
รอยละ  80 เทากับ 35,200,000 บาท 

  2. โครงการกอสรางอาคารศูนยวิจัยและนวัตกรรมงานบริการ (พ.ศ. 2563 – 2566) 
- คากอสราง 1,440,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล  
รอยละ 80 เทากับ 1,152,000,000 บาท 
- คาควบคุมงาน 72,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล  
รอยละ 80 เทากับ 57,600,000 บาท  

  โดยใหสภากาชาดไทยเสนอรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามข้ันตอนตอไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
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ตางประเทศ 
18.  เรื่อง  สรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 10 และการประชุมท่ีเกี่ยวของ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบสรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งท่ี 10 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย 
รวมลงนามในกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก
อาเซียนหรือผูแทนในโอกาสแรก 
  3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทยรวมลงนามในกฎบัตรเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนสําหรับการลงนามดังกลาว 
                   ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพ่ิมเติม
จากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให ศธ. สามารถดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) 
                   สําหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 10 มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศนอาเซียน แผนงาน/โครงการกิจกรรมดานการศึกษาภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน 
อาเซียนบวกสาม สุดยอดเอเชียตะวันออก และความรวมมืออาเซียนกับประเทศคูเจรจา และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตลอดจนใหขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการดําเนินความรวมมือดานการศึกษาอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาของภูมิภาค รวมท้ังกําหนดแนวทางการดําเนินความรวมมือระหวางกันใหสอดรับกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลง 
                    ท้ังนี้ การประชุม ฯ ไดมีการพิจารณารับรองกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน แผนปฏิบัติ
การอาเซียน – จีน เพ่ือความรวมมือดานการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามดาน
การศึกษา พ.ศ. 2561 – 2568 ซ่ึงเอกสารท้ังสามฉบับไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 
30 ตุลาคม 2561 แลว ตลอดจนรับทราบความกาวหนาการดําเนินความรวมมือเพ่ือพัฒนาการศึกษาภายใต
แผนงานการศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 -2563 รวมท้ังยังมีหัวขออ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เชน การจัดกิจกรรมภายใต
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งดานการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนท่ีตกหลน โดยประเทศไทย
รับเปนเจาภาพในโครงการ “การประชาสัมพันธการดําเนินการเพ่ือสรางความตระหนักเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ี
ตกหลนและสราง commitment รวมกันเพ่ือใหมีการดําเนินการท่ีเขมแข็ง” และการเตรียมการเปนเจาภาพการ
เปนประธานอาเซียน ในป 2562 ของประเทศไทย และมีการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ดังนี้  (1) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
บวกสามครั้งท่ี 4 (2) การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 9 (3) การประชุม
คณะทํางานอาเซียน – รัสเซียดานการศึกษา และ (4) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรมอินโดนีเซียและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส 
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19.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแกศูนยอาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีใหกระทรวงการตางประเทศจัดทํา
รายละเอียดคาใชจาย รวมท้ังแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปตอไป 
                   การดําเนินงานของศูนยอาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN 
Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ซ่ึงศูนยอาเซียนฯ จะตั้ งอยู ท่ี
ศูนยวิจัยภาวะผูนําเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และมี
หนาท่ีหลัก คือ การประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใต
วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยดําเนินการ
ผานกิจกรรมท่ีเก่ียวของตาง ๆ เชน 1) กิจกรรมดานการพัฒนาท่ียั่งยืน (เชน การจัดการประชุมหารือระดมสมอง
ระดับสูงวาดวยการสงเสริมความเก้ือกูลระหวางวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ รวมกับสํานักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แหงเอเชียและแปซิฟก) และ 2) การเดินทางเขารวมการประชุมในกรอบอาเซียนท่ีเก่ียวของ เปนตน  
ท้ังนี้ การจัดตั้งศูนยอาเซียนฯ ท่ีประเทศไทยเปนการแสดงถึงความมุงม่ันของประเทศไทยในฐานะท่ีเปนผู
ประสานงานของอาเซียนดานการพัฒนาท่ียั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียนใหกาวหนา และ
สงเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในป พ.ศ. 2562 
 

แตงตั้ง 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแตวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
  1. นายออมสิน สิงหกลางพล ผูอํานวยการสํานัก 8 สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง       
ท่ีปรึกษาดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานท่ีปรึกษา 
สํานักขาวกรองแหงชาติ ตั้งแตวันท่ี 29 สิงหาคม 2561   
   2. นายทศนารถ นุตาคม ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหดํารง
ตําแหนง   ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาระบบงานการขาว (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานท่ีปรึกษา สํานักขาวกรอง
แหงชาติ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีผูครองตําแหนงอยูเดิมเกษียณอายุราชการ  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นางเจิดฤดี ชินเวโรจน 
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหดํารงตําแหนง   
ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป 
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ท่ี
ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง  
  
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
  1. เลื่อน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการจัดหางาน ใหดํารง
ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
   2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศวิมาน รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน   
   3. เลื่อน นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหารตน) ใหดํารงตําแหนงผูตรวจ
ราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน    
  4. เลื่อน นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหดํารง
ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน   
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
24. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอการแตงต้ัง นายชีระ วงศบูรณะ เปน
ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสียและการกําหนดอัตราคาตอบแทน [ตามมติคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย  
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 และครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561] ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง แตไมกอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ สวน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจางและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง และให นายชีระ วงศบูรณะ ลาออกจากการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนาม
ในสัญญาจางดวย ท้ังนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงตั้งผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสียในครั้งตอไป ให
เปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด  
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25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระป พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ จํานวน 9 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีครบวาระสองป ดังนี้  
  1. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส    ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย  
  2. นายสราวุธ เบญจกุล    ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคาร  
  3. พลตํารวจเอก ชัยยะ ศิริอําพันธกุล  ผูทรงคุณวุฒิดานการปองกันและปราบปรามการ 
       ฟอกเงิน  
   4. พลตํารวจโท ปญญา เองฉวน   ผูทรงคุณวุฒิดานการสอบสวนคดีอาญา  
  5. นายรว ีประจวบเหมาะ   ผูทรงคุณวุฒิดานความม่ันคงประเทศ  
  6. นายมานะ นิมิตรมงคล   ผูทรงคุณวุฒิดานการปองกันและปราบปรามการ 
       ทุจริต  
  7. นายภาสกร ประถมบุตร   ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  8. นางสาวพันธุทิพย นวานุช   ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย  
  9. นายศรพล ตุลยะเสถียร   ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
26. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองคประกอบ รวม 17 คน ประกอบดวย นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปน
ประธานกรรมการ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เปนรองประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท นายกิตติชัย ไตร
รัตนศิริชัย และนายโกศล เพ็ชรสุวรรณ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการโดยตําแหนงอีก 11 คน มีอํานาจหนาท่ี
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษา
ตอ ณ สถาบันไทยโคเซ็น ประเทศญี่ปุน บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย 
เปนตน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
27. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 4 คน แทนตําแหนงท่ีวางลง ดังนี้  
  1. นายเจษฎา โชคดํารงสุข  ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและสาธารณสุข  
   2. พลเอก เอกจิต ชางหลอ  ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยทางเลือก  
  3. นางดวงตา ตันโช   ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง  
  4. นางสมศรี วัฒนไพศาล  ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 2 มกราคม 2562  23 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562 เปนตนไป และใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ในครั้งตอไปใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง 
การดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย  
 
28. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 
2527  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งผูแทนสวนราชการเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผูท่ีพนจากตําแหนง
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน ดังนี้   
   1. นายสุรจิตต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
   2. นายสุพพัต อองแสงคุณ ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงพาณิชย  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
 
 

……………………………………….. 
 


