


 

 

วนัที่  29 มกราคม 2562 

เศรษฐกิจ- สังคม 

1. เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความยาก - งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 
2019 และการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – งาย ในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารโลก Doing Business 2019 (พ.ศ. 2562) และการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รวมท้ังมอบหมายใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตามแผนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ท้ังนี้ 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ธนาคาร
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

  สาระสําคัญของเรื่อง 

  1. รายงานผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing 
Business 2019 (พ.ศ. 2562) ไดจัดใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเปน
อันดับท่ี 27 จาก 190 ประเทศท่ัวโลก จัดเปนอันดับท่ี 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร (อันดับ 2) และ
มาเลเซีย (อันดับท่ี 15) ซ่ึงถึงแมวาอันดับของประเทศไทยปรับลดลงจากปกอน 1 อันดับ แตประเทศไทยมีคา
คะแนนความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : EODB Score) รวมทุกดาน
เทากับ 78.45 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปกอนท่ีไดคะแนนเทากับ 77.44 คะแนน และไดรับคะแนนดีข้ึน
ในเกือบทุกดาน (ไดรับคะแนนดีข้ึนใน 9 ดาน จากท้ังหมด 10 ดาน) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 4 ดานหลักท่ี
ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดแก (1) ดานการขอใชไฟฟาซ่ึงไดรับ
คะแนนสูงถึง 98.57 คะแนน (จากเดิม 90.45 คะแนน) และไดรับการจัดอันดับดีข้ึนเปนอันดับท่ี 6 จาก 190 
ประเทศท่ัวโลก (จากเดิมอยูอันดับท่ี 13)   (2) ดานเริ่มตนธุรกิจท่ีไดปรับปรุงคาธรรมเนียมใหผูประกอบการมี
ตนทุนในการเริ่มตนธุรกิจลดลง (3) ดานการชําระภาษี ท่ีไดปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการยื่น
ภาษีนิติบุคคล และ (4) ดานการคาระหวางประเทศ ท่ีไดปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารสงออก 

  2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา มีผลการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ เชน (1) การสรางการรับรูใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีเก่ียวของเก่ียวกับงาน
บริการภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพในการใหบริการและเพ่ือชวยอํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ (โดยสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย) และ (2) การลง
นามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการเชื่อมโยงขอมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส (ขอมูล
สังหาริมทรัพย) ระหวางกระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําฐานขอมูลและตรวจสอบ
หลักประกันการชําระหนี้ท่ีครบถวน ทันสมัยอันจะเปนประโยชนตอการไดรับสินเชื่อ 

  3. เพ่ือใหประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ ในรอบตอไป 
(Doing Business 2020) ดีข้ึน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดรวบรวมแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวม 13 หนวยงาน และขอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณามอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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อยางไรก็ตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเห็นเพ่ิมเติมและเสนอขอปรับแผนดังกลาวในบางสวนใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริง โดยแผนการดําเนินการฯ หนวยงานรับผิดชอบและความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปได 
ดังนี้ 

   3.1 ดานการเริ่มตนธุรกิจ : พัฒนา ปรับปรุง และสรางการรับรู เก่ียวกับระบบการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e - Registration) โดยกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงแรงงาน) 

   3.2 ดานการขออนุญาตกอสราง : พัฒนาระบบยื่นขออนุญาตกอสรางการควบคุม
การกอสรางอาคารและการติดตั้งประปา [โดยกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน)] 

   3.3 ดานการขอใชไฟฟา : ปรับปรุงอัตราคาบริการการขอใชไฟฟา (โดย
กระทรวงมหาดไทย) 

   3.4 ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน : เชื่อมโยงขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน (Zoning 
Layer) และผังเมืองในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย (โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย) 

   3.5 ดานการไดรับสินเชื่อ : พัฒนาระบบขอมูลหลักประกันทางธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส และสงเสริมการเขาถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม [โดยกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) และธนาคารแหงประเทศไทย] โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลในลําดับถัดไป เห็นควรท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของตองพิจารณาประเภทของขอมูลท่ีสามารถเปดเผย
ไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมกัน และขยายไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังภาคเอกชนตอไป อยางไรก็ตาม 
ธนาคารแหงประเทศไทยขอตัดเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลผานธุรกิจคาปลีกออกจากแผนการดําเนินการฯ ท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีแผนการดําเนินงานใน
เรื่องดังกลาวอยูแลว 

   3.6 ดานการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย : ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือยกระดับการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย และเพ่ือลดภาระตนทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทจด
ทะเบียน (โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกระทรวงพาณิชย) โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดําเนินการ
ฯ ใหเปนปจจุบัน กลาวคือ เสนอใหเพ่ิมกระทรวงพาณิชยรวมเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเก่ียวของกับบริษัทจํากัด 

   5.7 ดานการชําระภาษี : ผลักดันการชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนา
ชองทางการชําระเงินสมทบใหแกกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (โดยกระทรวงการคลังและ
กระทรวงแรงงาน) โดยกระทรวงแรงงานขอปรับถอยคําใหเขาใจงายยิ่งข้ึน 

   3.8 ดานการคาระหวางประเทศ : พัฒนาระบบศุลกากรลวงหนา ระบบการขนสง
ทางน้ํา และระบบคลังขอมูลทางการคาของไทย (โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวง
พาณิชย) 
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   3.9 ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง : พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ
กับศาล (โดยสํานักงานศาลยุติธรรม) 

   3.10 ดานการแกปญหาการลมละลาย : พัฒนาเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี/เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ระบบการยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส และระบบขอมูลบุคคลลมละลายทุจริต ตลอดจนแกไข
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (โดยกระทรวงยุติธรรม) 

 

…………………………………….. 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่29 มกราคม 2562  1 

  วันนี้ (29 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
1.        เรื่อง   รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(เก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 

  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  5. เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ 
ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี 
..) พ.ศ. ....  

  6. เรื่อง  รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
7.        เรื่อง  รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการใน         

ตางประเทศ พ.ศ. ....  
8.        เรื่อง  รางระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ....  
9         เรื่อง  รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหต้ังโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบ

ในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
10.       เรื่อง  รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเสน

เสริมคอนกรีตหรือเหล็กแทงเล็กสําหรับเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ทุกขนาด  
ทุกทองท่ี ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

11.       เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 ครั้งท่ี 3/2561 ครั้งท่ี   
4/2561 และครั้งท่ี 5/2561 

12.       เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนสง
ทางบก 

13.       เรื่อง  โครงการบานประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุ (โครงการบานธนารักษประชารัฐ) 
14.       เรื่อง   โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา 115 เคว ี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถ

ในการจายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
15.       เรื่อง โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค 
16.       เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กใน

โรงพยาบาล ชวงท่ี 3 ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่29 มกราคม 2562  2 

17.       เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 
2560 เพ่ิมเติม  

18.       เรื่อง  การกูยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ของสํานักงานความ
รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1  

19.       เรื่อง  การกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
ข้ันตน ฤดูการผลิตป 2561/2562  

20.       เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท 
ศิลาอารี จํากัด และหางหุนสวนจํากัด วังศิลา ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  

21.       เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครฐัประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

22.       เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความยาก - งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
Doing Business 2019 และการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

23.             เรื่อง  ขอ ให คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ก่ี ย ว กั บแนว ทา งปฏิ บั ติ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป 

24.        เรื่อง  การดําเนินการตามมาตรการเรงดวนชั่วคราว เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงทะเลเพ่ิมเติม 

25.       เรื่อง  ขอเขาใชประโยชนพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติปาชายเลนหนองจิก ทองท่ี
ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตาน ี

 
ตางประเทศ 

                                   26.      เรื่อง   การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งท่ี 14 
27.      เรื่อง   การลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนกับสหพันธสภากาชาดและ 

สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ 
28.          เรื่อง   การสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. 2562 – 

2566 
29.      เรื่อง บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางกระทรวง

สาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐ
เคนยา 

30.      เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing 
Trade and Economic Partnership between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic 
of China 

 
แตงตั้ง 

31.      เรื่อง   การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม) 

32.      เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
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33.      เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดาน
การบริหารธุรกิจ) 

34.      เรื่อง การแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

35.      เรื่อง การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

36.      เรื่อง การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันหรือองคการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความเก่ียวของกับการผังเมืองเปนกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง 

37.      เรื่อง การแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร 

38.      เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แทน
ตําแหนงท่ีวาง 

39.      เรื่อง การแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

 
 

…………………………. 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเสนอ  และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดใหมีคณะกรรมการ กสทช. จํานวน 7 คน ซ่ึงแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดาน
กิจการกระจายเสียง ดานกิจการโทรทัศน ดานกิจการโทรคมนาคม ดานวิศวกรรม ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร 
และดานการคุมครองผูบริโภคหรือสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยใหการกําหนดจํานวนผูมีความรู
ความเช่ียวชาญในดานใดใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด (เดิมกําหนดใหมีจํานวนดานละหนึ่งคน)  
   2. แกไขรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของกรรมการ กสทช.  
เชน เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา 
พนักงานผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ท่ีประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม เปนตน  
  3. แกไขเพ่ิมเติมผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพ่ือเปนกรรมการ กสทช. เชน รับราชการหรือเคยรับ
ราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีผูพิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนูญ รองหัวหนา
ศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ เปนหรือเคยเปนทหาร หรือตํารวจท่ีมียศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศ
ตรี หรือพลตํารวจตรี เปนตน  
   4. แกไขรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรรหา และการลงคะแนนเสียงเพ่ือคัดเลือกกรรมการ กสทช. 
ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยแกไขในประเด็นตาง ๆ เชน วิธีการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาและการบันทึก
เหตุผลในการลงคะแนน คะแนนเสียงของคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผูไดรับการสรรหา การพิจารณาให
ความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาของวุฒิสภา เปนตน  
  5. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีและอํานาจวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะ
ตองหามของผูสมัคร ผูไดรับคัดเลือกหรือผูไดรับการสรรหา  
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
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   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยเสนอ  
 
                     สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  รางพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

ประเด็น สาระสําคัญ 

1. วันบังคับใช  ใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

2. บทนิยาม รางมาตรา 3 จากเดิมมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กําหนดนิยามคํา
วา  
- “ผูพัก” หมายความวา ผูซ่ึงอยูระหวางการศึกษา
ในสถานศึกษาในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีและมี
อายุไมเกินยี่สิบหาป  
- “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระบบตาม
กฎหมายว าด วยการศึกษาแห งชาติ  ท้ั งนี้  ไม
หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ี
จัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

ใหยกเลิกบทนิยามของคําวา “ผูพัก” และ“สถานศึกษา” 
ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และให
ใชความตอไปนี้แทน     
- “ผูพัก” หมายความวา ผูซ่ึงอยูระหวางการศึกษาใน
สถานศึกษาและบุคคลอ่ืนท่ีไมอยูระหวางการศึกษาตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด  
- “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ               

3. เพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการ  - กําหนดเพ่ิมปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการใน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก  
- กําหนดเพ่ิมผูแทนประกอบกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน 
เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร  
- กําหนดเพ่ิมผูแทนผูประกอบกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน 
เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพักจังหวัด 

4.  ปรับแกไขถอยคํารางมาตรา 36 วรรคหนึ่ ง 
เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขคํานิยามคําวา “ผูพัก” 
กรณีท่ีหอพักเอกชนสามารถรับผูพักท่ีอยูระหวาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได จากเดิมมาตรา 36 วรรค
หนึ่ง กําหนดใหหอพักเอกชน ใหรับผูพักไดเฉพาะผู
ซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีไม
สูงกวาปริญญาตรี เวนแตหอพักเอกชนท่ีได ข้ึน
ทะเบียนไว กับสถานศึกษาใหรับผู พักซ่ึงอยู ใน
ระหวางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดวย  

หอพักเอกชน ไมสามารถรับผูพักท่ีอยูในระหวางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานได เวนแตหอพักเอกชนท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับ
สถานศึกษาใหรับผูพักซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดดวย  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่29 มกราคม 2562  6 

5. บทเฉพาะกาล กําหนดใหสถานศึกษาท่ีมีหอพักอยูภายใตการกํากับดูแล 
หรือมีหอพักโดยใหผู อ่ืนบริหารจัดการกิจการของหอพัก
ภายในสถานศึกษาโดยไมไดรับใบอนุญาตอยู ในวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการยื่นคําขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักภายในสามสิบวันนับแตวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

    
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 

ประเด็น รายละเอียด/เหตุผล 
1. เพ่ิมเติมบทนิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ” “ภูมิปญญา

ทองถ่ิน” ระหวางบทนิยามคําวา “แบบผลิตภัณฑ” และคําวา “ผูทรง
สิทธิบัตร” เพ่ือรองรับหลักการเปดเผยแหลงท่ีมาของทรัพยากร
พันธุกรรม (Genetic Resources:  GRs)  และภู มิปญญาทอง ถ่ิน 
(Traditional Knowledge: TK) และการเปนจุดตรวจสอบภายใตพิธี
สารนาโงยาฯ รวมท้ังอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity : CBD) ซ่ึงไทยเปนสมาชิก
แลว 

2. ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการ
พิจารณางานท่ีปรากฏอยูแลว  

กําหนดเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกไมวาจะใน
หรือนอกราชอาณาจักร ใหถือวาวันยื่นคําขอครั้งแรกนั้นเปนวันยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตรซ่ึงสอดคลองกับหลักการ Claim Priority ซ่ึงถือเปน
หลักการสากล  

3. เพ่ิมเติมสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไมได  กําหนดเพ่ิมเติมให ศัลยกรรม และ วิธีการดําเนินธุรกิจ เปนสิ่งท่ีไม
สามารถขอรับสิทธิบัตรได เพ่ือใหถอยคําครบถวนตาม TRIPS Art 27 
ขอ 3 (a) ซ่ึงมีคําวา “surgical methods” และกําหนดใหชัดเจนวา
วิธีการดําเนินธุรกิจ (Business Method) เปนสิ่งท่ีไมสามารถขอรับ
สิทธิบัตรได เพราะไมใชการประดิษฐไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือ
กรรมวิธี  

4. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับ
การใชทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

กําหนดใหผูขอรับสิทธิบัตรระบุแหลงท่ีมา และยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับการขออนุญาตกอนการเขาใช และขอตกลงแบงปนผลประโยชนมา
พรอมคําขอดวย เพ่ือรองรับหลักการเปดเผยแหลงท่ีมาของทรัพยากร
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พันธุ กรรม (Genetic Resources:  GRs)  และภู มิปญญาทอง ถ่ิน 
(Traditional Knowledge: TK)  

5.  ปรั บปรุ ง แก ไ ข ข้ั นตอนกา ร
ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ ให มีความชัด เจนและ
รวดเร็วข้ึน  

- กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการขอรับการจดสิทธิบัตรใหมให
รวดเร็วยิ่งข้ึน และสอดคลองกับหลักสากล เชน ลดระยะเวลาแยกคํา
ขอรับสิทธิบัตร กรณีคําขอรับสิทธิบัตรมีการประดิษฐหลายอยาง จาก
เดิม 120 วัน เปน 90 วัน ลดระยะเวลาการขอใหตรวจสอบสิ่งประดิษฐ
จาก 5 ปเปน 3 ป เปนตน 
- กําหนดองคประกอบรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรเบื้องตน
ใหมเพ่ือใหชัดเจน และเขาใจงาย 
- ปรับปรุงกระบวนการคัดคานการขอรับสิทธิบัตรใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยยายการคัดคานกอนการตรวจสอบการประดิษฐมาไว
ภายหลังจากตรวจสอบการประดิษฐ แตกอนการรับจดทะเบียน  
- กําหนดหลักเกณฑและผลของการถอนคําขอรับสิทธิบัตรใหชัดเจน 
เพ่ือใหผูขอมีสิทธิเลือกท่ีจะไมขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตอไป 

6. ยกเลิกการใหผูทรงสิทธิบัตร
อนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิบัตร
แทนตน และกําหนดวิธีการจดแจง
การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร  

- กําหนดใหยกเลิกการจดทะเบียนอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิบัตรแทน
ผูทรงสิทธิบัตร เพ่ือรองรับระบบการแจงการอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร  
- กําหนดวิธีการจดแจงการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร โดยเปลี่ยน
จากการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิเปนการจดแจง เพ่ือให
เปนไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ี
กําหนดใหมีระบบอนุญาตเพียงเทาท่ีจําเปน  

7. ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีอธิบดีกรณี
ผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียม
รายป  

กําหนดใหอธิบดีสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีไมชําระคาธรรมเนียมรายปแทน
คณะกรรมการสิทธิบัตร เพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินงาน  

8. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช
สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือสงออกเภสัช
ภัณฑตามมาตรา 31 bis ของ TRIPS 
Agreement  

กําหนดวากรณีหากเกิดความขาดแคลนเภสัชภัณฑในประเทศพัฒนา
นอยท่ีสุด หรือประเทศสมาชกิองคการการคาโลกมีศักยภาพในการผลิต
เภสัชภัณฑไมเพียงพอ และประเทศนั้นไดแจงความตองการท่ีจะนําเขา
เภสัชภัณฑตอองคการการคาโลกแลว กระทรวงอาจใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีผูทรงสิทธิบัตรอยูแลว เพ่ือผลิตและ
สงออกเภสัชภัณฑไปยังประเทศดังกลาวได โดยดําเนินการเองหรือให
บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน รวมท้ังวางกรอบการกําหนดคาตอบแทน 
เง่ือนไข และขอจํากัด สิทธิของกระทรวง เพ่ือใหสอดคลองกับความตก
ลง TRIPS Art 31 bis  

9. เพ่ิมเติมหมวด 2/1 การยื่นคําขอ
ระหวางประเทศภายใตสนธิสัญญา
ความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent 
Cooperation Treaty : PCT)  

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิยื่นคําขอสิทธิบัตรสัญชาติไทยหรือมี
ภูมิลําเนาในไทย สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรระหวางประเทศตอกร
มทรัพยสินทางปญญาได ซ่ึงเปนหลักการตามสนธิสัญญาความรวมมือ
ดานสิทธิบัตร เดิมกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการขอรับความ
คุมครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 
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10.ปรับปรุงข้ันตอนการตรวจสอบ
คําขอรับอนุสิทธิบัตร  

แกไขกรอบเวลาการเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากสิทธิบัตรเปนอนุ
สิทธิบัตร หรือจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตรจากเดิม 5 ปเปน 3 ป 
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 

11. เพ่ิมเติมการดําเนินการทาง
อิเล็กทรอนิกส  

กําหนดใหการยื่นคําขอและการดําเนินการตาง ๆ ใหทําไดทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดได 

1 2 . ป รั บ ป รุ ง บั ญ ชี อั ต ร า
ค า ธ รรม เนี ยม ให เหมาะสม กับ
สถานการณปจจุบัน  

- ปรับปรุงคาธรรมเนียมคําขอตาง ๆ เชน คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร เดิม ฉบับละ 1,000 บาท เปน 2,500 บาท ใบแทนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร เดิม ฉบับละ 100 บาท เปน 1,000 บาท เปนตน 
- เพ่ิมเติมคาธรรมเนียมคําขอตาง ๆ ซ่ึงเดิมไมมี เชน คําขอแยกการ
ประดิษฐ ฉบับละ 2,500 บาท คําขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรหรือนุ
สิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท เปนตน   

 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
  3. ใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. ปรับปรุงบทนิยาม คําวา “พยาน” หมายความวา บุคคลซ่ึงจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอ
พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญาหรือ
ศาล ในการดําเนินคดีอาญารวมท้ังผูเชี่ยวชาญ แตมิใหหมายความรวมถึงจําเลยท่ีอางตนเองเปนพยาน และเพ่ิมบท
นิยาม คําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเหมาะสมยิ่งข้ึน  
   2. กําหนดใหคดีความผิดเก่ียวกับการกอการรายและความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยเปนคดีมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน  
  3. กําหนดใหในกรณีท่ีพยานอาจไมไดรับความปลอดภัย อาจจัดใหพยานอยูในความคุมครอง
ตามท่ีเห็นเปนการสมควร หรือตามท่ีพยานหรือบุคคลใดซ่ึงมีประโยชนเก่ียวของไดรองขอ การคุมครองใหพยาน
ไดรับความปลอดภัยใหรวมถึงการจัดใหพยานอยูในสถานท่ีท่ีปลอดภัย เวนแตพยานจะไมใหความยินยอม และการ
ปกปดมิใหมีการเปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู ภาพหรือขอมูลอยางอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวพยานได  
  4. กําหนดใหในระหวางรอการพิจารณา ตามมาตรา 9 กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนเพ่ือปองกันมิให
พยานไดรับอันตราย สํานักงานคุมครองพยานอาจใชมาตรการท่ัวไปในการคุมครองพยานไปพลางกอนหรือ
ประสานหนวยงานอ่ืนท่ีมีภารกิจเก่ียวของใหการคุมครองความปลอดภัยไปกอนได  
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   5. การดําเนินการเพ่ือคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษ เชน ยายท่ีอยูหรือจัดหาท่ีพักอัน
เหมาะสม จายคาเลี้ยงชีพ ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานทาง
ทะเบียนท่ีสามารถระบุตัวพยาน และพิจารณาใหความชวยเหลือดานการศึกษา การรักษาพยาบาล การจายเงิน
ดํารงชีพท่ีเหมาะสม ใหกับพยานและผูใกลชิดกับพยานท่ีไดรับผลกระทบจากการมาเปนพยานในคดีอาญา  
  6. ใหสํานักงานคุมครองพยานไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนและกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ เชนเดียวกับ
ขาราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว ท้ังนี้ การมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน และยุทธภัณฑใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด  
  7. การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย  
  8. ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้จะตองผานการอบรมตามท่ีกําหนดและมีอํานาจ 
ซ่ึงไดแก (1) สอบปากคําผูยื่นคํารองเก่ียวกับขอเท็จจริงตาง ๆ (2) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคําเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา (3) ประสานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เพ่ือใหมีการปกปดชื่อของ
พยาน (4) การตรวจคนควบคุมตัวบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมีเหตุเชื่อวาจะกอภยันตรายหรือคุมคามพยาน เปนตน  
  9. กําหนดโทษสําหรับผูท่ีเปดเผยความลับเก่ียวกับสถานท่ีอยู ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู ภาพหรือ
ขอมูลอยางอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืน ท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พยาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปน 2 เทาของโทษท่ีกําหนด 
 
5. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ี
และประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดย
ใหรับความเห็นของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรไปประกอบการพิจารณาดวย แลว
ดําเนินการตอไป  
   2. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  3. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  สาระสําคัญของรางระเบียบ  
  1. แกไขชื่อผูแทนสวนราชการใน ก.บ.ท.ช. ใหถูกตองตรงกับชื่อสวนราชการในปจจุบัน ดังนี้ (1) 
“ผูแทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน” เปน “ผูแทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร” (2) “ผูแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด” เปน “ผูแทนกองบัญชาการกองทัพไทย” (3) “ผูแทนกรม
ตํารวจ” เปน “ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  
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   2. กําหนดใหประธาน ก.บ.ท.ช. มีอํานาจแตงตั้งขาราชการใน สปน. จํานวน 2 คน เปน
ผูชวยเลขานุการ  
  3. แกไขเพ่ิมเติมอัตราเงินรางวัลสําหรับการสูรบ โดยใหถือเกณฑ 1 ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบเปนจํานวน 12 เทา ของผลตางระหวางอัตราเงินเดือนขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการทหาร ระดับ ป.1 ชั้น 1 (ปจจุบัน เทากับ 4,870 บาท) กับระดับ ป.1 ชั้น 2 (ปจจุบัน เทากับ 
5,100 บาท) เปนเงินจํานวน 2,760 บาท เพ่ือใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะคาครองชีพในอนาคตตอไป 
โดยใชหลักการเดียวกันกับขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 
2529 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ดังนี้  
   3.1 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 1 ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 1 ช้ัน
หรือข้ัน (เทากับ 2,760 บาท เดิมไดรับคนละ 1,200 บาท)  
   3.2 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 2 ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 2 ช้ัน
หรือข้ัน (เทากับ 5,520 บาท เดิมไดรับคนละ 2,400 บาท)  
   3.3 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 3 ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 3 ช้ัน
หรือข้ัน (เทากับ 8,280 บาท เดิมไดรับคนละ 3,600 บาท) 
   3.4 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 4 ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 4 ช้ัน
หรือข้ัน (เทากับ 11,040 บาท เดิมไดรับคนละ 4,800 บาท)  
 

ผูอยูในเกณฑ
ไดรับ พ.ส.ร. 
(ชั้นหรือข้ัน) 

ระเบียบฯ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (บาท) 

รางระเบียบฯ ท่ี สปน. เสนอ 
(บาท) 

ผลตางระหวางอัตราเงินเดือน
ขาราชการทหารฯ 

1 1,200 2,760 230 x 12 = 2,760 

2 2,400 5,520 460 X 12 = 5,520 

3 3,600 8,280 690 x 12 = 8,280 

4 4,800 11,040 920 x 12 = 11,040 

    
  4. แกไขเพ่ิมเติมอัตราเงินชวยเหลือคาจัดการศพ เปนเงินรายละไมเกิน 10 เทา ของอัตรา
เงินเดือนขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร ระดับ ป.1 ชั้น 1 (ปจจุบัน เทากับ 4,870 
บาท) ดังนั้น จึงเปนเงินรายละไมเกิน 48,700 บาท (เดิมไดรับรายละไมเกิน 20,000 บาท)  
 

การชวยเหลือกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรอืชวยเหลือราชการ 
ใหไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ 

ระเบียบฯ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รางระเบียบฯ ท่ี สปน. เสนอ หมายเหตุ 
รายละไมเกิน 20,000 บาท  รายละไมเกิน 48,700 บาท 10 เทา ของอัตราเงินเดือนขาราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
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ขาราชการทหาร ระดับ ป.1 ช้ัน 1 
(4,870 x 10 = 48,700 บาท)  

    
  5. แกไขเพ่ิมเติมขอความวา “ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร” ตอทาย “อัตรา
เงินเดือนขาราชการทหาร” ทุกแหง ในระเบียบฯ นี ้ 
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล ใหการไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และเงินชวยเหลือคาจัดการศพ
ตามอัตราใหม สําหรับเหตุแหงการไดรับสิทธิท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
6. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางระเบียบฯ เปนการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2547 เพ่ือใหสวนราชการสามารถนําเงินทดรองราชการใชทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยในการ
ปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแผนยุทธศาสตร National e-Payment รวมท้ังแกไขถอยคําหรือความท่ี
ยังไมชัดเจนใหถูกตองเปนปจจุบัน ตลอดจนไดนําขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นมา
ปรับปรุงรางระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
 
7. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
ของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได และให
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางระเบียบ  
  1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ              
พ.ศ. 2550  
   2. กําหนดใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในตางประเทศ ในระหวางท่ียังไมไดรับงบประมาณรายจายประจําปไดตามจํานวนท่ีไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง และตามงบประมาณรายจายดังตอไปนี้  
   2.1 งบบุคลากร เฉพาะคาจางชั่วคราว และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนง
หนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.)  
   2.2 งบดําเนินงาน  
   2.3 งบเงินอุดหนุน  
   2.4 งบอ่ืนท่ีจายในลักษณะเชนเดียวกับ (ขอ 2.1, 2.2, 2.3)   
  3. การขอมีเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับ กค. กอนวันเริ่มตน
ปงบประมาณใหมไมนอยกวา 60 วัน  
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  4. กําหนดใหเม่ือ กค. อนุญาตใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจาย
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการในตางประเทศแลว ใหสวนราชการเบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการ
สําหรับซ้ือเงินตราตางประเทศจากธนาคารพาณิชย เพ่ือโอนใหแกสวนราชการในตางประเทศ โดยสวนราชการตอง
กระทําใหแลวเสร็จภายใน 15 วันกอนวันเริ่มตนปงบประมาณใหม  
  5. กําหนดใหเม่ือสวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใหมตามท่ีไดรับ
จัดสรรแลว ใหดําเนินการเบิกเงินงบประมาณโดยวิธีเบิกหักผลักสงเพ่ือชดใชคืนเงินทดรองราชการ ท้ังหมดภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีไดรับเงินงบประมาณ  
  6. กําหนดใหวิธีปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับเงินทดรองราชการท่ีมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้น  
 
8. เรื่อง รางระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญไปประกอบการพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางระเบียบ  
  เปนการปรับปรุงระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เก่ียวกับงานดานการเงินการคลังในเรื่องการเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง ตลอดจนกําหนดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามแผนยุทธศาสตร National e-Payment รวมท้ังแกไขขอกําหนดท่ี
เก่ียวกับการใชงานในระบบ GFMIS เพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบ New GFMIS Thai และแกไขถอยคําหรือความ
ท่ียังไมชัดเจนใหถูกตองเปนปจจุบัน ตลอดจนไดนําขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นมา
ปรับปรุงรางระเบียบการเบิกเงินจากคลังฯ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
 
9. เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัว
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ี
ใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
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  สาระสําคัญของรางประกาศ  
ประเด็นท่ีขอแกไขเพ่ิมเติม รายละเอียด 

1. แกไขบทนิยามคําวา “โรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบ”  เพ่ือใหครอบคลุมทุกประเภทกิจการของโรงงานลําดับ
ท่ี 42 ตามท่ีระบุในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

2. กําหนดขอยกเวนในการต้ังโรงงานท่ีใชออยเปน
วัตถุดิบ  

กําหนดขอยกเวนใหโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบ
สามารถขออนุญาตตั้งโรงงานได แมจะมีระยะหางจาก
เขตโรงงานน้ําตาลท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมถึง 50 กิโลเมตร 
แตตองไดรับความยินยอมจากโรงงานน้ําตาลในพ้ืนท่ี
นั้น  

3. กําหนดระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

กําหนดใหผูท่ีจะขอต้ังโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบเม่ือ
ไดรับการรับรองจาก สอน. แลว ตองดําเนินการให
ไดมา ซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานภายใน 5 ป นับจากวันท่ีไดรับ
การรับรอง หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว 
ถือวาการรับรองสิ้นสุดลง  

 
10. เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีตหรือ
เหล็กแทงเล็กสําหรับเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกทองท่ี ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หามตั้งหรือขยาย
โรงงานผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแทงเล็กสําหรับเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกทองท่ี  
ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางประกาศ  

ประเด็น รายละเอียด 
1. บทนิยาม  - “เหล็กเสนเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหล็กเสนท่ีมีลักษณะหนาตัดกลม 

หรือเหล็กเสนกลมท่ีมีบั้ง หรือครีบซ่ึงอาจนําไปใชเสริมคอนกรีตสําหรับ
งานกอสรางท่ัวไปได  
- “เหล็กแทงเล็กสําหรับเหล็กเสนเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหล็กแทง
เล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีมีภาคตัดขวางเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเหล็กแทง
เล็กสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีดานยาวไมเกิน 
1.25 เทาของดานกวาง โดยมีความยาวดาน 50 มิลลิเมตร ถึง 150 
มิลลิเมตร  

2 .  กํ าหนดการห ามตั้ งหรือขยาย
โรงงาน  

กําหนดหามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีต หรือ
โรงงานผลิตเหล็กแทงเล็กสําหรับเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ซ่ึงรวมถึง
โรงงานท่ีใชเครื่องจักรท่ีสามารถนําไปใชรีดเหล็กเสนได ทุกขนาด ทุก



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่29 มกราคม 2562  14 

ทองท่ี ท่ัวราชอาณาจักรเปนระยะเวลา 5 ป นับแตประกาศฉบับนี้
บังคับใช 

3. กําหนดขอยกเวน (โรงงานท่ีไมอยู
ในบังคับของประกาศฉบับนี้)  

ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับ  
(1) ผูประกอบการท่ีผลิตเหล็กเพลา เหล็กลวดหรือเหล็กรูปพรรณท่ีทํา
ข้ึนดวยกรรมวิธีรีดรอน หรือลวดเหล็กท่ีทําข้ึนดวยกรรมวิธีการรีดเย็นท่ี
ไดรับเอกสารการตรวจสอบกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณและลูกรีด จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
(2) ผูประกอบการท่ีไดยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยาย
โรงงาน (รง.3) หรือคําขอใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ. 01/1) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดลอม สําหรับโครงการกิจการหรือการดําเนินการท่ีอาจมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรงแลว จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนวันท่ีประกาศนี้
มีผลบังคับใช  

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

11. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 ครั้งท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 4/2561 และ 
ครั้งท่ี 5/2561 
  คณะรัฐมนตรีทีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ี คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ  
(คณะกรรมการฯ) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2561 ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561 ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 และครั้งท่ี 5/2561  
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลว  
  2. เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (ตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2561) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ครั้ง
ท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561 ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 และครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงผานการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติแลว ประกอบดวยเรื่องเพ่ือทราบ 
จํานวน 6 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา จํานวน 4 เรื่อง ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน แนวทางการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาดาวเทียม THEIA  การ
ดําเนินการเพ่ือจัดตั้งสํานักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office – RLO) ของสํานักงานกิจการ
อวกาศสวนนอกแหงสหประชาชาติท่ีประเทศไทย และความคืบหนาการดําเนินโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือ
การพัฒนา (THEOS – 2) ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติไดมีมติรับทราบความกาวหนาในการ
ดําเนินการ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นตาง ๆ ตามข้ันตอนเพ่ือให
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บรรลุตามเปาหายท่ีกําหนดตอไป ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แหงชาติครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 รวมท้ังกระทรวงการตางประเทศเห็นชอบตามผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561 และครั้งท่ี 4/2561 เม่ือ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ดวยแลว  
  2. (ราง) แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ (ท่ีกําลังจะสิ้นสุดในป 2564) ซ่ึงเปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 
2/2561 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก สรุปไดดังนี้ 
   2.1 ไมเห็นควรใหตออายุหรือขยายเวลาสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติไดพิจารณาแนวทางการดําเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาฯ 
จํานวน 4 แนวทาง ไดแก 1) จําหนายดาวเทียมใหเอกชน 2) รัฐบาลดําเนินการเอง 3) รวมลงทุนกับผูประกอบการ
ดาวเทียมตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ 4) โอนทรัพยสินใหบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จํากัด เพ่ือนําทรัพยสินออกใหเชาในฐานะผูประกอบการ (Operator) โดยคํานึงถึงขอดี ขอเสีย 
ผลกระทบ และความสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายแลว มีมติเห็นชอบตามแนวทางท่ี 3 กลาวคือ เห็นควร
คัดเลือกผูประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมภายใตสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุก
ดวงท่ีมีอายุทางวิศกรรมของดาวเทียมเหลืออยูหลังสิ้นสุดสัญญา รวมท้ังทรัพยสินตาง ๆ ตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
   2.2 เห็นชอบใหหลักการใหบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเชื่อมตอระบบ
ขับเคลื่อนเพ่ือตออายุดาวเทียมไทยคม 5 ซ่ึงเปนหนึ่งในดาวเทียมภายใตสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ (เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 จะหมดอายุการใชงานในชวงเครึ่งปแรกของป 2563 แตสัญญา
ดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจะสิ้นสุดในป 2564) โดยการตออายุดาวเทียมดังกลาวไมมีผลทําให
อายุของสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือสัญญาฯ สิ้นสุดลง ทรัพยสิน
ตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงดาวเทียมไทยคมท่ีมีอายุเหลืออยู รัฐจะไดคัดเลือกผูประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมและ
ทรัพยสินดังกลาวตามแนวทางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ตอไป ท้ังนี้ การ
ตออายุดาวเทียมไทยคม 5 จะตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  
   2.3 โดยท่ีมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหรัฐตองรักษาไวซ่ึง
คลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาติ เพ่ือใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ
และประชาชน ดังนั้น ในการดําเนินนโยบายเก่ียวกับการบริหารกิจการอวกาศของรัฐบาลจึงตองเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประโยชนของ
ประชาชน สวนการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศถือเปน
หนาท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลตามท่ีกลาวไวขางตน โดยเห็นควรใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวดวยความรอบคอบ เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 
สําหรับการขอความเห็นชอบในหลักการใหบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเชื่อมตอระบบขับเคลื่อนเพ่ือ
ตอดายุดาวเทียมไทยคม 5 ซ่ึงเปนหนึ่งในดาวเทียมภายใตสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ นั้น  
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                         ท้ังนี้  เห็นควร ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะคูสัญญาตามสัญญาดําเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศรับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามข้ันตอนของขอ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดตอไปดวย 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนสงทางบก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธาน
กรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติใหดําเนินโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนสงทางบก 
โดยใหเอกชนรวมลงทุนในรูปแบบ PPP  Net Cost โดยภาครัฐเปนผูลงทุนคาท่ีดิน คากอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
สวนกลางและอาคารท่ีภาครัฐใชประโยชน คาควบคุมงานกอสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานรายปในสวน
อาคารท่ีภาครัฐใชประโยชน ขณะท่ีเอกชนเปนผูลงทุนคากอสรางในองคประกอบอาคารท่ีกอใหเกิดรายไดและครื่
องมือและอุปกรณและเอกชนเปนผูรับผิดชอบในสวนของการดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงการฯ (Operation 
and Maintenance : O&M) ในสวนอาคารและพ้ืนท่ีใชสอยในการรับผิดชอบของเอกชนและโครงสรางพ้ืนฐาน
สวนกลางตามกรอบระยะเวลา รวมท้ังเปนผูรับความเสี่ยงทางดานรายไดและจายคาสัมปทานใหภาครัฐตลอด
ระยะเวลา 30 ป นับจากปท่ีเปดใหบริการพรอมท้ังขอใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) เสนอความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของโครงการฯ ตอคณะรัฐมนตรีดวย โดยขอใหคํานึงถึงสถานการณ
ในปจจุบันท่ีอาจสงผลกระทบตอโครงการฯ เชน การพัฒนาศูนยการขนสงในพ้ืนท่ีใกลเคียง การพัฒนาโครงการ
รถไฟฟาตาง ๆ เปนตน 
  2. อนุมัติกรอบวงเงินรวมสําหรับคางานท่ีเก่ียวของกับคากอสรางโครงสรางพ้ืนฐานสวนกลางและ
อาคารท่ีภาครัฐใชประโยชน คาควบคุมงานกอสราง จํานวน 738.56 ลานบาท โดยใหสํานักงบประมาณ (สงป.) 
จัดสรรงบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตามแผนการใชจายเงินจริงตอไป 
  3. มอบหมายใหกรมการขนสงทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) และคณะกรรมการ
คัดเลือกตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของโครงการฯ 
รับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และคณะกรรมการนโยบายฯ ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรพิีทักษ) ประธานกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ รายงานวา 
  โครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนสงทางบกมีรายละเอียด
สรุปได ดังนี้ 

หัวขอ รายละเอียดโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม 

วัตถุประสงค     1. เปนสถานีปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงระหวางประเทศไทยไปสูภายในประเทศ
รวมถึงเชื่อมตอระบบการขนสงจากทางถนนไปสูทางรถไฟรวมกับโครงการรถไฟทางคูสาย
บานไผ – นครพนม รองรับการขนสงสินคาจากทางตอนใตของประเทศจีนและทางตอน
เหนือของประเทศเวียดนามกับภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ 
    2. เปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตูคอนเทนเนอรหรือสินคาบรรจุหีบหอ (Break 
– Bulk Cargo)  
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    3 .  เ พ่ื อ เป น ศูนย ใ ห บ ริ ก า ร เบ็ ด เ ส ร็ จ  (One Stop Service)  ทํ า ให ส าม า ร ถ 
ดําเนินการพิธีการท่ีเก่ียวกับการนําเขาและสงออกไดในจุดเดียว 

ขอบเขตของโครงการ     เปนการพัฒนาสถานีขนสงสินคา (Truck Terminal) ซ่ีงเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
ขนสงทางถนน เนนการรองรับกิจกรรมการขนสงสินคาระหวางประเทศบนเสนทางสาย 
R12 (ไทย – ลาว – เวียดนาม – จีนตอนใต) และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจาก
ถนนสูระบบราง ผานเสนทางรถไปทางคูสายบานไผ – นครพนม โดยมีกิจกรรมหลัก ไดแก 
การเปลี่ยนหัวหางลากพวงรถบรรทุกตูคอนเทนเนอร การใหบริการยกขนตูสินคา การ
ใหบริการเชาใชพ้ืนท่ีอาคารรวบรวมและกระจายสินคา อาคารคลังสินคา ตลอดจนการ
พัฒนาและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ขนสงและโลจิสติกส 

ท่ีตั้ง     ตั้งอยูทางดานทิศใตของดานพรมแดนและดานศุลกากรนครพนม และใกลทางหลวง
แผนดินหมายเลข 212 และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 3 รวมท้ังมีความเชื่อมตอ
กับโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูสายบานไผ – นครพนม มีขนาดพ้ืนท่ีรวม 115 ไร 1 
งาน 34 ตารางวา โดย คค. อยูในข้ันตอนการเสนอรางพระกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินใน
บริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. .... 

ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงวา โครงการฯ ไม
เขาขายประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมขอให 
กรมการขนสงทางบก (ขบ.) ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีปรากฏในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ( Initial 
Environmental Examination : IEE) อยางเครงครัด 
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แผนการดําเนินโครงการ    - ประกาศเชิญชวนเอกชนรวมลงทุนภายในเดือนเมษายน 2562 
   - ลงนามในสัญญารวมลงทุนภายในเดือนตุลาคม 2562 
   - เริ่มกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานสวนกลางและอาคารท่ีภาครัฐใชประโยชน รัฐเปน
ผูดําเนินการภายในเดือนกันยายน 2562 
   - เริ่มกอสรางในองคประกอบอาคารท่ีกอใหเกิดรายไดและเครื่องมือและอุปกรณ 
(เอกชนเปนผูดําเนินการ) ภายในเดือนมีนาคม 2563  
    - เปดใหบริการภายในเดือนตุลาคม 2564 

 
                    ท้ังนี้ คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นควรลงทุนในรูปแบบ  
PPP Net Cost กําหนดเวลาการใหเอกชนรวมลงทุนเปนระยะเวลา 30 ป โดยภาคเอกชนเปนผูรับความเสี่ยง
ทางดานรายไดและจายคาสัปทานใหภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ป นับจากปท่ีเปดใหบริการ ซ่ึงเอกชนจะไดรับ
ผลตอบแทนทางการเงิน รอยละ 9 (ประมาณการรายได 30 ป เปนเงิน 3,973.26 ลานบาท) กําหนดรูปแบบการให
สิทธิในทรัพยสินของโครงการแบบ Build – Transfer – Operate (BTO) โดยเอกชนจะตองโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินท่ีเอกชนเปนผูลงทุนใหกับกรมการขนสงทางบกเม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จกอนเปดใหบริการ และ
กรมการขนสงทางบกจะทําหนังสือรับรองการเริ่มใหบริการกับเอกชนเพ่ือบริหารจัดการและบํารุงรักษาตลอด
ระยะเวลาสัมปทาน 
 
13. เรื่อง โครงการบานประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุ (โครงการบานธนารักษประชารัฐ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้ 
  1. รับทราบผลการดําเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ และรับทราบการปรับเง่ือนไข
คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐ โครงการเชาระยะยาว (Leasehold) 
  2. ใหกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ธนาคารอาคารสงเคราะหและ
ธนาคารออมสิน) ท่ีเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐเรงประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดรับทราบถึง
เง่ือนไขคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐ โครงการเชาระยะยาว (Leasehold) ท่ีกําหนด
ข้ึนใหม เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความสนใจและเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐ โครงการเชาระยะยาว 
(Leasehold) เพ่ิมข้ึน 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานวา  
  1. ผลการดําเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้ 
   1.1 กรณีการปลูกสรางท่ีอยูอาศัยใหม กรมธนารักษไดเปดประกวดโครงการบานธนา
รักษประชารัฐ เพ่ือหาผูประกอบการลงทุนกอสรางโครงการ จํานวน 6 แปลง โดยมีผลการประกวดโครงการ
บานธนารักษประชารัฐ จํานวน 5 แปลง (แปลง อ.ชร. 31 จังหวัดเชียงราย ไมมีผูยื่นซอง) และมียอดลงทะเบียน
จองสิทธิ (เปดจองตั้งแตวันท่ี 19 – 31 สิงหาคม 2559) จํานวนท้ังส้ิน 2,322 ราย และตอมามีผูลงทะเบียนจอง
สิทธิท่ีนําเอกสารหลักฐานมาย่ืนขอใชสิทธิเพียง 406 ราย หรือคิดเปนรอยละ 17.50 ของจํานวนผูยื่นจองท้ังหมด 
2,322 ราย โดย ธอส. และธนาคารออมสินแจงตอ กค. วา สาเหตุท่ีทําใหผูจองสิทธิไมมายื่นเอกสารหรือไมสามารถ
ยื่นเอกสารเพ่ือคัดกรองคุณสมบัติได เนื่องจากผูจองสิทธิสวนใหญเปนผูท่ีมีหรือเคยมีกรรมสิทธิ์บานมาแลว ซ่ึง
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ไมเปนไปตามคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการท่ีกําหนดไววาตองไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยมากอน 
นอกจากนั้น จากการตรวจสอบคุณสมบัติผูย่ืนจองสิทธิ มีผูผานคุณสมบัติเพียง 388 ราย เนื่องจากสวนใหญเขา
ขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยมากอนเชนกัน จึงไมสามารถเขารวมโครงการไดและตอมากรมธนารักษได
พิจารณายกเลิกการดําเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กท. 
2615 เนื่องจากมีขอเสนอแนะเรื่องท่ีจอดรถท่ีอาจสงผลใหรูปแบบโครงการท่ีเสนอไวเปลี่ยนแลงไป อีกท้ังท่ีผานมา
มีกระแสคัดคานโครงการจากประชาชนและชมุชนโดยตลอด โดยคาดวาจะทวีความรุนแรง และอาจสงผลใหการ
ดําเนินงานหยุดชะงักและเกิดความเสียหายตอท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ กรมธนารักษไดเห็นชอบการ
ปรับลดเนื้อท่ีโครงการบานธนารักษประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี พบ. 261 พรอมท้ัง
ปรับลดจํานวนบานท่ีปลูกสราง เนื่องจากเกิดปญหาขอพิพาทกับเจาของท่ีดินแปลงขางเคียง 
  สรุปสถานะโครงการบานธนารักษประชารฐั ดังนี้ 

โครงการ แปลง 
จํานวน 
(หนวย) 

ผูขอใช
สิทธ ิ

ผูผาน
คุณสมบัติ 

สถานะปจจุบัน 

โครงการเชา
ระยะส้ัน 

กท. 5050 
เนื้อท่ี  

3 – 1 – 79 
ไร 

432 173  
ราย 

173  
ราย 

กรมธนารักษตรวจแบบแปลนกอสรางพรอม
ผานรายงานผลกระทบการจราจรและผาน
ความ เห็ นชอบการประ เ มินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) แลว ปจจุบันอยูระหวางท่ี
บริษัท อารียาฯ ขออนุญาตปลูกสรางตอเจา
พนักงานทองถ่ิน 

โครงการเชา
ระยะยาว 

พบ. 260  
เนื้อท่ี  

29 – 3 – 95 
ไร 

377 30  
ราย 

28  
ราย 

- แปลง พบ. 260 อยูระหวางปรับสภาพพ้ืนท่ี  
- แปลง พบ. 261 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาต
กอสรางแลวโดยบริษัท กลอรี่ฯ ไดดําเนินการ
กอสรางบานท่ีพักอาศัยในเฟส 1 จํานวน 43 
หลัง แลวเสร็จ และอยูระหวางดําเนินการใน
เฟส 2 จํานวน 100 หลัง (สวนท่ีเหลือจํานวน 
120 หลัง จะดําเนินการในเฟส 3 ตอไป) 

พบ. 261  
เนื้อท่ี  

21 – 0 – 11 
ไร 

263 67  
ราย 

61  
ราย 

รวม 1,072 270 ราย 262 ราย  
 
   1.2 กรณีการซอมแซมและหรือตอเติมท่ีอยูอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ กรมธนารักษได
ประสานกับ ธอส. และธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเริ่มดําเนินโครงการ โดยประชาสัมพันธโครงการบานธนา
รักษประชารัฐผานสื่อทองถ่ินและทําหนังสือแจงเวียนใหผูเชาท่ีราชพัสดุไดรับทราบขอมูลเพ่ือขอรับสิทธิการเขา
รวมโครงการฯ ซ่ึงกรมธนารักษไดออกหนังสือรับรองใหแกผูเชาสําหรับใชเปนหลักฐานในการย่ืนขอกูเงินแลว 
จํานวน 267 ราย วงเงิน 149.116 ลานบาท ประกอบดวย (1) ธกส. จํานวน 107 ราย วงเงิน 83.806 ลานบาท 
(2) ธนาคารออมสิน จํานวน 160 ราย วงเงิน 65.310 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2561) 
  2. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบกรอบดําเนินการโครงการบานคน
ไทยประชารัฐ ซ่ึงการดําเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐมีวัตถุประสงคท่ีตองการสนับสนุนใหประชาชนมีความ
ม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยเพ่ือตอบสนองนโยบายเชนเดียวกันกับโครงการบานคนไทยประชารัฐ ประกอบกับปจจุบัน
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การดําเนินโครงการบานธนารักษประชารัฐ โครงการเชาระยะยาว (Leasehold) บนท่ีดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนท่ี พบ. 260 และ พบ. 261 ยังมีผูเขารวมโครงการไมเต็มจํานวนตามท่ีกําหนดไว ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินโครงการบานธนารักษบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวและเปนไปในแนวทางเดียวกับการ
ดําเนินโครงการบานคนไทยประชารัฐ ตลอดจนเพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกท่ีหลากหลายใหกับประชาชน กค. 
จึงขอปรับเง่ือนไขคุณสมบัติผู มีสิทธิเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐ โครงการเชาระยะยาว 
(Leasehold) จากเดิม เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ีปจจุบันไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัย เปน (1) ประชาชนผู
ไดรับสิทธิในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (2) ประชาชนท่ีมีรายไดไมเกิน 35,000 บาทตอคนตอเดือน (Gross Income) 
และ (3) ประชาชนท่ัวไป โดยใหพิจารณาสิทธิผูเขารวมโครงการแกผูท่ีมีคุณสมบัติตามลําดับกอนหลัง ท้ังนี้ ไม
บังคับใชกับผูท่ีขอเขารวมโครงการกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามท่ีเสนอนี้ 
 
14. เรื่อง  โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา  115 เควี  เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจายไฟไปยัง
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอ  ดังนี้   
  1. อนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา 115 เควี  
เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  ในวงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 
2,130 ลานบาท โดยใชเงินกูในประเทศ จํานวน 1,597 ลานบาท และเงินรายได กฟภ. จํานวน 533 ลานบาท  
  2. เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,597 ลานบาท เพ่ือเปนเงินลงทุน
ของโครงการดังกลาว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ  
  3. ขอผอนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแมบทการ
จัดการปะการังของประเทศ ในการดําเนินโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา 115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิม
ความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  โดย กฟภ. จะดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา 115 เคว ีเพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจายไฟไปยัง
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  มีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทนการจายไฟของสายเคเบิลใตน้ําระบบ 33 เควี  ท่ีมีอายุ
การใชงานครบ 30 ป ในป 2560 และสายเคเบิลใตน้ําระบบ 115 เควี ชนิด Oil Filled ท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถ
รองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความม่ันคงในการจายไฟฟาในพ้ืนท่ี
เกาะสมุย  เกาะพะงัน  และเกาะเตา เพ่ือลดความเสียหายเนื่องจากไฟฟาดับ  ท้ังนี้ โครงการมีระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ป  (2562-2563) วงเงินลงทุนรวม 2,130 ลานบาท 
 
15. เรื่อง โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้   
  1. เห็นชอบในหลกัการโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 
– บางคลา – (แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพราช) (รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) และ
โครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อําเภอเวียงเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
(รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  สําหรับงบประมาณใหเปนไปตาม
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ความเห็นของสํานักงบประมาณ  และในสวนของเงินกู ในประเทศ ใหดําเนินการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0907/17875 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561)  
  2. ใหกระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสวนภูมิภาค รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0907/17875 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561) และสภาพัฒนาการเศรฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสวนภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบให
การประปาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 2 โครงการ 
ไดแก (1) โครงการกอสรางปรับปรงุขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม  - บางคลา – (แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพ
ราช) (รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) และ (2) โครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ. 
สาขาเวียงเชียงของ อําเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยท่ีโครงการฯ  
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม เปนโครงการท่ีอยูภายใตแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2565) ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมี
มติเห็นชอบแผนดังกลาวแลวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี 1/2560 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมดังกลาวดวยแลวเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 
2560 สวนโครงการฯ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ เปนโครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย  
 
16. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล ชวงท่ี 3 ระยะ 5 
ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบโครงการตอเนื่องจากเดิม “โครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล” โดยเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล” ดําเนินการในชวงท่ี 3 ระยะ 
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)  
  2. อนุมัติกรอบแผนการขยายศูนยการเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล และกรอบอัตรากําลังการ
จางครูอัตราจาง 99 ศูนย 77 จังหวัด  297 คน  
  สําหรับกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 297,148,480 บาท นั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได
ตั้งงบประมาณรองรับไวแลว จํานวน 28,031,500 บาท ซ่ึงหากไมเพียงพอ ขอใหกระทรวงศึกษาธิการปรบัแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือดําเนินการภายใตมาตรการดานงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ในโอกาสแรกดวย สําหรับ
ภาระคาใชจายในปตอ ๆ ไป  ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. โครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล ชวงท่ี 2 (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2561) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2561 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยมีการจัดตั้งศูนย
การเรียนฯ จํานวน 53 ศูนยการเรียน ใน 45 จังหวัด เขารวมเปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กปวยใน
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โรงพยาบาลตามพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 48 ศูนยการเรียน และมี
เด็กเจ็บปวยเรื้อรังไดรับโอกาสทางการศึกษาเฉลี่ยปละ 37,558 คน เดือนละ 3,130 คน  ในจํานวนนี้สามารถเขา
รับการศึกษาในระบบ/เรียนในสถาบันศึกษาเดิมไดรอยละ 77.6  
  2. เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการตอเนื่องในชวงท่ี 3 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยมีเปาหมายใหเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสุขภาพในวัยเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่องในโรงพยาบาลและเปนอุปสรรค
ตอการศึกษาท่ัวประเทศ ไดรับบริการจากศูนยการเรียนฯ จํานวนไมต่ํากวา 50,000 คนตอป โดยจะจัดตั้งศูนยการ
เรียนฯ ท่ัวประเทศใหครบทุกจังหวัด จํานวน 99 ศูนยการเรียน และมีครูผูสอน (อัตราจาง) รวมท้ังสิ้น 297 คน 
รวมท้ังจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑในการดําเนินงานท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
  นอกจากนี้เห็นควรใหมีการเปลี่ยนชื่อเดิม “โครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล” เปน “โครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาล”  
  จากการดําเนินโครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลดังกลาว จะทําใหเด็กเจ็บปวย
เรื้อรังในโรงพยาบาลไดรับบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไมเกิดความทอแท 
และไมตองออกจากโรงเรียนกลางคัน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถ
ชวยเหลือตัวเองได รวมท้ังเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐอีกทางหนึ่ง (เด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาลไม
ตองเรียนซํ้าชั้น)  
 
17. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 เพ่ิมเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ขยายกรอบวงเงิน
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 เพ่ิมเติม จากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน กรอบวงเงิน 3,136,.735 ลาน
บาท เปน 3,211.048 ลานบาท เพ่ิมเติมอีก 74.313 ลานบาท โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลัง  (กค.) 
อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมท้ังใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัด
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพ่ือเรงรัด
การโอนเงินใหเกษตรกรไดรับเงินชวยเหลือโดยเร็ว ตามความเห็นสํานักงบประมาณ 
 
18. เรื่อง การกูยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)  ดําเนินการกูยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ของ สพพ. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 ในกรอบวงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ โดยให สพพ. ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกอนดําเนินการออก
พันธบัตรตอไป  
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19. เรื่อง การกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป 
2561/2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป 2561/2562 ในอัตราออยตันละ 700.00 บาท ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.
เอส หรือเทากับรอยละ 97.29 ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศท่ี 719.47 บาทตอตันออย  และ
กําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาออยเทากับ 42.00 บาท ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิต ป 2561/2562 เทากับ 300.00 บาทตอตันออย ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
 
20. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท ศิลาอารี จํากัด และ
หางหุนสวนจํากัด วังศิลา ท่ีจัหงวัดนครศรีธรรมราช  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรท่ี 6/2557 ของบริษัท ศิลาอารี จํากัด (บจก. ศิลาอารี) 
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 
  2. อนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรท่ี 7/2557 ของหางหุนสวนจํากัด วังศิลา (หจก. วัง
ศิลา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532  
  และใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไป
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป และใหรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัดไปดําเนินการตอไปดวย 
  ท้ังนี้ ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) กํากับใหบริษัท  
ศิลาอารี จํากัด และหางหุนสวนวังศิลา ดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตามข้ันตอนของกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
21. เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอดังนี้ 

 1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
  2. ใหหัวหนาสวนราชการใหความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใส
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อยางเครงครัด รวมท้ังใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
  3. ใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดแก 
   3.1 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดําเนินการ ดังนี้ 
    3.1.1 ดานกํากับดูแลการประเมิน 
            กํากับติดตามการประเมิน (Monitoring) การดําเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงานภายใตกํากับดูแลของแตละหนวยงาน รวมไปถึงการผลักดันใหหนวยงานภายใตกํากับดูแลใหความ
รวมมือและดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางการประเมินท่ีกําหนด 
    3.1.2 ดานสงเสริมการยกระดับผลการประเมิน 
            1) นําผลการประเมินไปพิจารณากําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
สงเสริมใหหนวยงานภายใตกํากับดูแลมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีการยกระดับผลการประเมินให
สูงข้ึน 
            2) กํากับติดตามการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองของ
หนวยงานภายใตกํากับดูแล 
   3.2 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) มีบทบาทหนาท่ีใน
การสงเสริมการยกระดับผลการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
   3.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) มีบทบาทหนาท่ี
ในการใหขอเสนอแนะดานสงเสริมการยกระดับผลการประเมิน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีการรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐควบคูกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
   ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการใด ๆ ใหดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชในการดําเนินการไปพลางกอน และให
จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณแบบบูรณาการตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอ
การดําเนินการเนื่องจากเปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล 
  และขอความรวมมือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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22. เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความยาก - งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 
2019 และการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – งาย ในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business 2019 (พ.ศ. 2562) และการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รวมท้ังมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ธนาคารแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป
ดวย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. รายงานผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing 
Business 2019 (พ.ศ. 2562) ไดจัดใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเปนอันดับท่ี 
27 จาก 190 ประเทศท่ัวโลก จัดเปนอันดับท่ี 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับท่ี 
15) ซ่ึงถึงแมวาอันดับของประเทศไทยปรับลดลงจากปกอน 1 อันดับ แตประเทศไทยมีคาคะแนนความยาก - งาย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : EODB Score) รวมทุกดานเทากับ 78.45 คะแนน ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปกอนท่ีไดคะแนนเทากับ 77.44 คะแนน และไดรับคะแนนดีข้ึนในเกือบทุกดาน (ไดรับคะแนน
ดีข้ึนใน 9 ดาน จากท้ังหมด 10 ดาน) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 4 ดานหลักท่ีประเทศไทยไดมีการปฏิรูปเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดแก (1) ดานการขอใชไฟฟาซ่ึงไดรับคะแนนสูงถึง 98.57 คะแนน (จากเดิม 
90.45 คะแนน) และไดรับการจัดอันดับดีข้ึนเปนอันดับท่ี 6 จาก 190 ประเทศท่ัวโลก (จากเดิมอยูอันดับท่ี 13)   
(2) ดานเริ่มตนธุรกิจท่ีไดปรับปรุงคาธรรมเนียมใหผูประกอบการมีตนทุนในการเริ่มตนธุรกิจลดลง (3) ดานการ
ชําระภาษี ท่ีไดปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการยื่นภาษีนิติบุคคล และ (4) ดานการคาระหวาง
ประเทศ ท่ีไดปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารสงออก 
  2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา มีผลการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ เชน (1) การสรางการรับรูใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีเก่ียวของเก่ียวกับงานบริการ
ภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพในการใหบริการและเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (โดยสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย) และ (2) การลงนามบันทึกขอตกลง
วาดวยความรวมมือดานการเชื่อมโยงขอมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส (ขอมูลสังหาริมทรัพย) ระหวาง
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และสํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําฐานขอมูลและตรวจสอบหลักประกันการชําระหนี้ท่ี
ครบถวน ทันสมัยอันจะเปนประโยชนตอการไดรับสินเชื่อ 
  3. เพ่ือใหประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ ในรอบตอไป 
(Doing Business 2020) ดีข้ึน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดรวบรวมแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวม 13 หนวยงาน และขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตาม 
หนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเห็นเพ่ิมเติมและเสนอขอปรับแผนดังกลาวในบางสวนใหสอดคลองกับขอเท็จจริง โดย
แผนการดําเนินการฯ หนวยงานรับผิดชอบและความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปได ดังนี้ 
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   3.1 ดานการเริ่มตนธุรกิจ : พัฒนา ปรับปรุง และสรางการรับรู เก่ียวกับระบบการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e - Registration) โดยกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และกระทรวง
แรงงาน) 
   3.2 ดานการขออนุญาตกอสราง : พัฒนาระบบยื่นขออนุญาตกอสรางการควบคุมการ
กอสรางอาคารและการติดตั้งประปา [โดยกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน)] 
   3 .3  ด านการขอใช ไฟฟ า  :  ปรับปรุ ง อัตราค าบริ การการขอใช ไฟฟ า  ( โดย
กระทรวงมหาดไทย) 
   3.4 ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน : เชื่อมโยงขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน (Zoning 
Layer) และผังเมืองในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย (โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย) 
   3.5 ดานการไดรับสินเชื่อ : พัฒนาระบบขอมูลหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส 
และสงเสริมการเขาถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม [โดยกระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย] โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลใน
ลําดับถัดไป เห็นควรท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของตองพิจารณาประเภทของขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดโดยชอบดวย
กฎหมายรวมกัน และขยายไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังภาคเอกชนตอไป อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทย
ขอตัดเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลผานธุรกิจคาปลีกออกจากแผนการดําเนินการฯ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีแผนการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยูแลว 
   3.6 ดานการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย : ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือยกระดับการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย และเพ่ือลดภาระตนทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน  
(โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกระทรวงพาณิชย) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดําเนินการฯ ใหเปน
ปจจุบัน กลาวคือ เสนอใหเพ่ิมกระทรวงพาณิชยรวมเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยในสวนท่ีเก่ียวของกับบริษัทจํากัด 
   5.7 ดานการชําระภาษี : ผลักดันการชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาชอง
ทางการชําระเงินสมทบใหแกกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (โดยกระทรวงการคลังและกระทรวง
แรงงาน) โดยกระทรวงแรงงานขอปรับถอยคําใหเขาใจงายยิ่งข้ึน 
   3.8 ดานการคาระหวางประเทศ : พัฒนาระบบศุลกากรลวงหนา ระบบการขนสงทางน้ํา 
และระบบคลังขอมูลทางการคาของไทย (โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย) 
   3.9 ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง : พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับ
ศาล (โดยสํานักงานศาลยุติธรรม) 
   3.10 ดานการแกปญหาการลมละลาย : พัฒนาเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี/เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ระบบการยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส และระบบขอมูลบุคคลลมละลายทุจริต ตลอดจนแกไข
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (โดยกระทรวงยุติธรรม) 
 
 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่29 มกราคม 2562  27 

23. เรื่อง ขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
เลือกตั้งท่ัวไป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน ก.ก.ต.) เสนอ
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 
  สํานักงาน ก.ก.ต. เสนอวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาและมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยใหกระทรวง ทบวง กรม 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหความรวมมือ ชวยเหลือ และ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหการดําเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เท่ียงธรรม และชอบดวยกฎหมาย ดังนี้ 
  1. กําชับใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจางในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2551 ในการใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  อนึ่ง แนวทางมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2551 เปนกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหทุก
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
รวม 2 มติ ไดแก 
   1) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 [เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง] 
   2) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 [เรื่อง สรุปผลการหารือระหวาง
นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง] สรปุไดดังนี้ 
  1.1 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 
   ( 1 )  กํ า ชั บ ข า ร า ช ก า ร  พ นั ก ง า น  แ ล ะ เ จ า ห น า ท่ี ใ น สั ง กั ด ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  
ทุกระดับ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2539 
โดยเครงครัดโดยเฉพาะการใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเม่ือไดรับการรองขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง รวมท้ังการวางตัวเปนกลางของ
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทและทุกระดับดังกลาวดวย 
   (2) นับแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง การแตงตั้ง (โยกยาย) ขาราชการ 
พนักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินให
พิจารณาเทาท่ีจําเปน รวมท้ังไมควรจัดใหมีการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาในชวงระยะเวลาประมาณ 10 วัน
กอนวันเลือกตั้งเพราะอาจจะกระทบตออัตรากําลังเจาหนาท่ี ซ่ึงจะตองปฏิบัติงานการเลือกตั้ง 
  1.2 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 
   (1) ประกาศใหการแกไขปญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงเปนวาระแหงชาติ เพ่ือใหทุกภาค
สวนของสังคมชวยกันแกไขปญหาดังกลาว 
   (2) ใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครดานความ
ปลอดภัยเพ่ือใหการคุมครองประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเจาหนาท่ีจัดการเลือกตั้งไดรับความปลอดภัย 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
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   (3) ขอรับการสนับสนุนดานบุคลากรและสถานท่ีจากหนวยงานของรัฐในการจัดการ
เลือกตั้งซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2539 ใหกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ
ทองถิ่นใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินการเลือกตั้ง 
   (4) ใหกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ  และทองถิ่นใหการสนับสนุนเกี่ยวกับ
สถานท่ีปดประกาศและท่ีติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานของรัฐ สถานท่ีสําหรับให
ผูสมัครและพรรคการเมืองใชในการโฆษณาหาเสียงและออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนของรัฐ
สําหรับผูสมัครและพรรคการเมืองใหเพียงพอและเทาเทียมกัน 
   (5) ใหคณะรัฐมนตรี ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
วางตัวเปนกลางทางการเมืองอยางเครงครัด 
  2. ใหการสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือใชเปนสถานท่ีในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  3. ใหการสนับสนุนการดําเนินงานในการใหความรู ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผานทางสื่อตาง ๆ ของรัฐ ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน หอกระจายขาว และเสียงตาม
สาย 
  4. เห็นชอบในหลักการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถ
สนับสนุนการเลือกตั้งไดตามความเหมาะสม 
 
24. เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการเรงดวนช่ัวคราว เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
เพ่ิมเติม 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้ 
                    1. มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยใชอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคําขอรับหนังสือ
คนประจําเรือเพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ใหครอบคลุม
คนตางดาวท่ีเดินทางเขามาอยูในราชอาณาจักร ภายหลังวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
และขยายระยะเวลาการดําเนินการขอหนังสือคนประจําเรือ จัดทําทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจําตัวตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
                    2. ขยายระยะเวลาเปดศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือคน
ประจําเรือ ออกไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
                    3. ใหกระทรวงการตางประเทศ มอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว (Non - 
Immigrant) รหัส L – A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตางดาวท่ี
ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ท่ีไดรับหนังสือคนประจําเรือ
ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

สาระสําคัญ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา 

                    1. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคําขอรับหนังสือ
คนประจําเรือ เพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ลงวันท่ี 3 
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ธันวาคม 2561 กําหนดใหคนตางดาวซ่ึงมีอายุต้ังแต 18 ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีถือหนังสือเดินทางเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ท่ียังไมหมดอายุ และเขามาอยูในราชอาณาจักรกอนหรือใน
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถมายื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง เพ่ือรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และรับอนุญาตใหทํางานกับนายจางในกิจการ
ประมงทะเล ตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พรอมท้ังจัดทําทะเบียนประวัติหรือ
บัตรประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ระหวางวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 
                    2. ในการดําเนินการเปดใหมีการข้ึนทะเบียนคนตางดาวเพ่ือทํางานในกิจการประมงทะเล ตั้งแต
วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2562 ปรากฏวามีคนตางดาวมาขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพียง
จํานวน 1,813 คน ไมเพียงพอตอความตองการแรงงานของนายจางท่ีประกอบกิจการประมงทะเลอีกไมต่ํากวา 
23,000 คน 
 
25. เรื่อง ขอเขาใชประโยชนพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติปาชายเลนหนองจิก ทองท่ีตําบลตุยง อําเภอหนอง
จิก จังหวัดปตตานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 
สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน) 
และเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2543 เรื่อง การแกไข
ปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน) เพ่ือเขาใชประโยชนพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติปาชายเลนหนองจิกทองท่ี
ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี จํานวน เนื้อท่ี 9 ไร 2 งาน 12 ตารางวา เพ่ือใชเปนสถานท่ีตั้งโรงเรียน
บานปากบางตาวา จังหวัดปตตานี โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดตอไป 
  2. สําหรับคาใชจ ายเ พ่ือปลูกและบํารุ งชายเลนทดแทนจํานวน 2 ,323 ,414 บาท ให
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ดําเนินการโดยปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  3. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ตางประเทศ 
26. เรื่อง  การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งท่ี 14 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) เสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบตอเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งท่ี 14 จํานวน 4 ฉบับ ไดแก 
(1) แผนแมบทการสื่อสารอาเซียน ระยะท่ี 2 (2) คานิยมหลักของอาเซียนในการรูเทาทันสื่อดิจิทัล (3) กรอบความ
รวมมือวาดวยการรวมผลิตสื่อโสตทัศนอาเซียน และ (4) การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) 
สัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD) 
                   2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารตาม
ขอ 1 ในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยกรมประชาสัมพันธจะ



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่29 มกราคม 2562  30 

ประสานกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เพ่ือแจงยืนยันความเห็นชอบของไทยตอสิงคโปรในฐานะประธานคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียนอยางเปนทางการตอไป 
                   ท้ังนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของเอกสารท้ัง 4 ฉบับดังกลาวท่ีไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ 
หรือท่ีไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยใหสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) สามารถดําเนินการได
โดยไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
(กต. แจงวามีการรับรองแผนแมบทการสื่อสารอาเซียน ระยะท่ี 2 แลว ในท่ีประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
ครั้งท่ี 22 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร) 
                   สาระสําคัญของเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งท่ี 14 จํานวน 4 ฉบับ  
สรุปได ดังนี ้
                   1. แผนแมบทการส่ือสารอาเซียน ระยะท่ี 2 เปนกรอบและแนวทางเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ
กับกลุมเปาหมายหลัก (ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน สตรีและเยาวชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชนสังคม ผูนําทางความคิด สื่อ และกลุมผูรับสารในตางประเทศ) ในประเด็นเก่ียวกับอาเซียนในการพัฒนา
และวิสัยทัศนของประชาคมอาเซียน รวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาแผน กลยุทธการสื่อสารและการดําเนินงาน
การสื่อสารประชาสัมพันธของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือผลักดันวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 ให
บรรลุผลสําเร็จ คือ “อาเซียน:ประชาคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน” 
                   2. คานิยมหลักของอาเซียนในการรูเทาทันส่ือดิจิทัล เปนแนวทางใหประชาชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของนําไปปฏิบัติและใหความรูแกประชาชนในอาเซียน เพ่ือใหสามารถใชสื่อดิจิทัลอยางปลอดภัยและความ
รับผิดชอบ 
                   3. กรอบความรวมมือวาดวยการรวมผลิตส่ือโสตทัศนอาเซียน  มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมความ
รวมมือและการอํานวยความสะดวกในการรวมผลิตระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงสงเสริมเผยแพร
เอกลักษณของอาเซียนสูสายตาพลเมืองอาเซียนและประชาคมโลก 
                   4. การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศนระบบ
ดิจิทัล DVB-T2 (IRD) ไดกําหนดคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัล DVB 
– T2 (IRD) ท่ีสามารถนํามาใชงานในกลุมประเทศอาเซียนได และเพ่ือเปดโอกาสใหผูบริโภคสามารถรับชมชอง
รายการ Free – to – air (FTA) บนอุปกรณมือถือหรืออุปกรณพกพาได ผานการรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน รวมถึง
เพ่ือเตรียมการใหรัฐบาลสามารถสงขาวสาร ขอมูล ไปยังพลเมืองของอาเซียนไดทุกท่ีทุกเวลา  
 
27. เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนกับสหพันธสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ระหวางประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนกับสหพันธสภากาชาดและสภา
เสี้ ยววง เ ดือนแดงระหว า งประเทศ  ( International Federation of the Red Cross and Red Crescent 
Societies : IFRC) และเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ รวมกับ
เลขาธิการ IFRC เนื่องจากเปนการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต
สถานการณฉุกเฉินซ่ึงเปนพันกรณีท่ีประเทศไทยไดลงนามรับรองไวแลวเม่ือป พ.ศ. 2548 ท้ังนี้ หากมีการแกไขโดย
ไมกระทบสาระสําคัญ ใหกระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการตอไปได ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ 
(กําหนดการลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา 
ประเทศอินโดนีเซีย) 
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                   ท้ังนี้ รางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนกับสหพันธสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ระหวางประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies :  
IFRC) มีวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดขอบเขตและพ้ืนท่ีหลักของความรวมมือระหวาง IFRC กับอาเซียนในเรื่องท่ีเปน
ผลประโยชนรวมกันเพ่ือสนับสนนุการสรางความเขมแข็งและการปรับตัวของชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดาน
การจัดการภัยพิบัติ โดยมีความสอดรับและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี การจัดลําดับความสําคัญ และทรัพยากรของ
ประเทศตนเอง 
  
28. เรื่อง  การสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ 
ดังนี ้
                   1. อนุมัติใหราชอาณาจักรไทยสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลกในการประชุม
สมัชชารัฐภาคีแหงอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 22 วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 
                   2. เห็นชอบใหนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีสเปนหัวหนาคณะ
ผูแทนไทยในการสมัครคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแหง
อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 22 วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายใหกระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) ดําเนินการขอเสยีงและแลกเสียง สนับสนุนกับรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก และ
การไขวเสียงกับอนุสัญญาอ่ืน ๆ 
                   3. เห็นชอบใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก ดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานในการรณรงคสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแหง
อนุสัญญาคุมครองมรดกโลก ครั้งท่ี 22 วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการสมัครเขารับการ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 ใหแกสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานกลางอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก (National 
Focal Point) และ กต. เพ่ือใชในกิจกรรมการรณรงคสมัครเขารับการคัดเลือกและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
(กําหนดการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลกจะจัดข้ึนในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแหงอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
สมัยสามัญ ครั้งท่ี 22 วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ท้ังนี้ ราชอาณาจักรไทยตองดําเนินการหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป) 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ทําหนาท่ีพิจารณาในการจัดสรรความ
ชวยเหลือทางการเงินตามคําขอจากรัฐภาคี เพ่ือดูแลแหลงวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมีความสําคัญระดับโลกและ
พิจารณาคุณสมบัติและคําขอรับการข้ึนทะเบียนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเปนแหลงมรดกโลก 
รวมท้ังถอดถอนแหลงมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีอยูในภาวะอันตราย (World Heritage in danger) 
จากบัญชีรายชื่อแหลงมรดกโลก โดยองคประกอบของคณะกรรมการมรดกโลกประกอบดวยรัฐภาคีสมาชิก
อนุสัญญาคุมครองโลก จํานวน 21 ประเทศ จากรัฐภาคีสมาชิกแหงอนุสัญญาฯ จํานวน 193 ประเทศ ใน 5 
ภูมิภาค (1) ยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ (2) ยุโรปตะวันออก (3) ลาตินอเมริกาและคาริเบียน (4) เอเชียและ
แปซิฟก (5) แบงเปน 5.1) แอฟริกา (Africa States) และ 5.2) อาหรับ (Arab States) ท่ีผานมาราชอาณาจักรไทย
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เคยดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จํานวน 3 สมัย คือ พ.ศ. 2532 – 2538   พ.ศ. 2540 – 
2546 และพ.ศ. 2552 – 2556   

การสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลกแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของ
ราชอาณาจักรไทยในเวทีโลก และเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกในการปกปองคุมครองแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแหลงมรดกโลกทาง
ธรรมชาติตอไป 
     
29. เรื่อง  บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐเคนยา  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐเคนยา และอนุมัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ท้ังนี้ หากมีการแกไขถอยคําหรือประเด็นท่ี
มิใชสาระสําคัญของบันทึกความเขาใจดังกลาว ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหผูลงนามเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องนั้น 
ๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 
                   บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐเคนยา มีสาระสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาความ
รวมมือดานสาธารณสุขและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางไทยกับเคนยาในประเด็นหลักประกันสุขภาพถวน
หนา การจัดลําดับความสําคัญของชุดสิทธิประโยชนท่ีใชในหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยผานการประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพ การเสริมสรางระบบสุขภาพบนพ้ืนฐานการสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดานสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐ
เคนยาไดรวมกันจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ และกระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองประเทศไดใหความเห็นชอบตอ
บันทึกความเขาใจฯ แลว 
                   ท้ังนี้ บันทึกความเขาใจดังกลาวจะลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแหง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐเคนยา ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ใน
การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลประจําป พ.ศ. 2562 ระหวางวันท่ี 30 มกราคม –2 กุมภาพันธ 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร 
  
30 .   เ รื่ อ ง   ขอความ เ ห็นชอบ เอกสาร  Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 
Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the People’s Republic of China 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade 
and Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the People’s Republic of China และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตาม
เอกสาร Comprehensive Framework ดังกลาว เพ่ือใหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีนเปน
รูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย เสนอ 
                   ส า ร ะ สํ า คั ญขอ ง เ อ กส า ร  Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 
Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
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Government of the People’s Republic of China เปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมือง (political 
Commitment) ท่ีมุงเนนการยกระดับความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน โดยครอบคลุมความรวมมือ 7 
สาขา ไดแก ดานการคา อุตสาหกรรมและการลงทุน วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเงิน การทองเท่ียว และความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค รวมท้ังความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในสาขาสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทยและจีน ใน 7 สาขาดังกลาวท่ี
ท้ังสองฝายมีความสนใจรวมกัน 
                   ท้ังนี้ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับคือเปนการแสดงถึงเจตนารมณของท้ังสองฝายท่ีมุงยกระดับความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน และจะใชเปนพ้ืนฐานและแนวทางใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินความ
รวมมือทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ และชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทยกับจีนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง 
     

แตงตั้ง 
31. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้ง นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร 
ผูอํานวยการสํานัก (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับสูง) สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนง ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตั้งแตวันท่ี             
21 กันยายน 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
32. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายยงยุทธ สุทธิช่ืน ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให
ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นางสุมิตรา อติศัพท ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให
ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  3. นายธนสรณอัฑฒ ธนิทธิพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง 
ท่ีวาง  
 
33. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดานการบริหารธุรกิจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแตงตั้ง นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดานการบริหารธุรกิจ) แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2562 เปนตนไป  
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34. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู รวม 5 คน 
โดยนับวาระใหม ดังนี้  
  1. นายจิรชัย มูลทองโรย      ประธานกรรมการ  
  2. นายสุวิชญ โรจนวานิช      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศาสตราจารยบุญสนอง รัตนสุนทรากุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  4. นายดิสทัต โหตระกิตย    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  5. นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
35. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เสนอแตงตั้ง 
นายธานินทร ผะเอม ดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แทน นางรัชนีพร พุคยาภรณ ท่ีลาออก ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
 
36. เรื่อง การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันหรือองคการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของกับการผัง
เมืองเปนกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันหรือ
องคการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมืองเปนกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง รวม 13 คน 
ดังนี้  
   1. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน   
    (1) นายปรีชา รณรงค     ดานการผังเมือง  
   (2) นายสมชัย ศรีวิบูลย    ดานการผังเมือง  
   (3) นายตรีภพ จนัทรประภา   ดานสถาปตยกรรมศาสตร  
   (4) นายสายสุรีย บุนนาค    ดานสถาปตยกรรมศาสตร  
     (5) นายธนพิชญ มูลพฤกษ    ดานนิติศาสตร  
   (6) นายพิชัย อุทัยเชฏฐ    ดานเศรษฐศาสตร  
   (7) นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท  ดานสิ่งแวดลอม และเปนผูมีประสบการณ
ดานการสอนในหลักสูตรเก่ียวกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษา  
   (8) นายสด แดงเอียด    ดานโบราณคดี  
   (9) พลเอก เกษม ยุกตวีระ   ดานสังคม  
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  2. ผูแทนสถาบันหรือองคการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของกับการผังเมือง  
จํานวน 4 คน  
   (10) นายวัฒนา เชาวสกู    บุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมือง  
   (11) นายสมศักดิ์ จุฑานันท     บุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมือง  
    (12) นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์   บุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมือง  
   (13) นายกมล ตรรกบุตร    ผูแทนสภาวิศวกร  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2562 เปนตนไป   
  
37. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร  
  คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร รวม 8 คน ดังนี้  
  1. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล   ประธานกรรมการ  
  2. หมอมหลวงวราภา อุกฤษณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรม  
  3. นายประวิทย แตงอักษร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร  
  4. นายนนทรีย นิมิบุตร    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร  
   5. หมอมราชวงศปยฉัตร ฉัตรชัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน  
  6. นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร  
  7. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีและการเงิน  
  8. นายมารุต บูรณรัช    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
38 เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แทนตําแหนงท่ีวาง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง รอง
ศาสตราจารยเอกชัย กี่สุขพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา เปนประธานกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2562 เปนตนไป  
 
39. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายประสงค ประไพตระกูล ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการขาว  
    2. นายกฤษณพงศ ศรีพงษพันธุกุล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการขาว ใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  

…………………………………………………. 
 
 


