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  วันนี้ ( 4 กุมภาพันธ 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน  
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจางงานผูพนโทษ 
    เขาทํางาน)  
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขาการประกอบโรค
    ศิลปะ พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร  
    พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟาสําหรับ
    การใชงานแบบพกพา – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตาม
    มาตรฐาน พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน  
    รวม 4 ฉบับ  
  9.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การ
    สงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  
  10.   เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหน้ํามันปาลมและแฟรกชันของ 
    น้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัด
    ระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. ....  
 

 เศรษฐกิจ - สังคม 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 
    โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 -2565  
  12.  เรื่อง  แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลาย 
    ลางสูง ระบบเครื่องสง และวัสดุอุปกรณ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก)  
  13.  เรื่อง    รายงานการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน 
  14.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1/2563 
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  15.   เรื่อง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเท่ียว  
    ป 2563 
  16.  เรื่อง   การกําหนดสินคาควบคุมเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ 
    บริการ พ.ศ. 2542 
  17.  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ไปพลางกอน (เพ่ิมเติม)  
  18.  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐ  
 

ตางประเทศ 
  19.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองน้ําการเดินเรือในแมน้ํา
    ลานชาง – แมน้ําโขง ภายใตความตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง – 
    แมน้ําโขง พ.ศ. 2543  
  20.    เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานเกษตรอินทรียและการ 
    ตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใตคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม 
  21.    เรื่อง   โครงการจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และรายงานความกาวหนารายสองป  
    ฉบับท่ี 3 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศ 
  22.    เรื่อง   ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติวาดวย
    ความม่ันคงทางนิวเคลียร 
  23.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอรางแถลงขาวของประธานรวมของการประชุมอาเซียน – 
    สหภาพยุโรป  ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 2 
 24.  เรื่อง    การรับรองแถลงการณรวมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาควาดวยการตอตานการ
    กอการราย  (The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) 
 

แตงตั้ง 
  25.  เรื่อง  รายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการตาง ๆ  
    (จํานวน 8 ราย)  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ี กห. เสนอ และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ี กห. เสนอ  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตทุกประเภท ตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑ และตองสงสําเนาบัญชี
รับจายยุทธภัณฑและรายงานให กห. ทราบทุกเดือน  
   2. แกไขระยะเวลาใหใชใบอนุญาตจาก ไมเกิน 1 ป เปน ไมเกิน 3 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตหรือ
วันท่ีไดรับใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต   
  3. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ เปน 3 เทา ของอัตราคาธรรมเนียม           
ทายพระราชบัญญัติตควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ดังนี้  

ประเภท อัตราคาธรรมเนียมปจจุบัน อัตราคาธรรมเนียมใหม 
1. คําขอ  ฉบับละ 20 บาท ฉบับละ 60 บาท 
2. ใบอนุญาตสั่งเขามา  ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 600 บาท 
3. ใบอนุญาตนําเขามา  ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 600 บาท 
4. ใบอนุญาตผลิต ฉบับละ 10,000 บาท ฉบับละ 30,000 บาท 
5. ใบอนุญาตมี  ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 600 บาท 
6. ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 150 บาท 
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)               
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจางงานผูพนโทษเขาทํางาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
   กค. เสนอวา  
   1. สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ไดมีนโยบายพัฒนาและสงเสริมอาชีพของผูพนโทษ ผูถูกคุม
ประพฤติ เด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดท่ีพนการฝกอบรม ซ่ึงไดดําเนินการภายใตนโยบายของรัฐบาลใน           
การยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน     
เพ่ือสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใหกับบุคคลเหลานี้ใหสามารถประกอบอาชีพโดยสุจริตดูแลตนเองและ
ครอบครัวไดไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้า ดวยการสรางอาชีพเพ่ือเปนการเพ่ิมคุณคาใหบุคคลเหลานี้กอนไดรับ
การปลอยตัว     
   2. แตเนื่องจากผูตองขังหรือเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดซ่ึงไดรับการปลอยตัวภายหลังพนโทษ
ถือเปนบุคคลท่ีมีประวัติทางอาชญากรรม ทําใหนายจางหรือผูประกอบการปฏิเสธการรับบุคคลเหลานี้เขาทํางาน 
สงผลใหผูตองขังหรือเด็กและเยาวชนดังกลาวขาดโอกาสในการเขาทํางาน ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองมีมาตรการใน             
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การสงเสริมและสนับสนุนใหนายจางและสถานประกอบการจางงานผูตองขังหรือเด็กและเยาชนซ่ึงไดรับการปลอยตัว
ดังกลาว โดยมีมาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกนายจางหรือผูประกอบการซ่ึงจางงานผูตองขังหรือเด็กและ
เยาวชนผูกระทําผิดซ่ึงไดรับการปลอยตัวและเปนการสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ เพ่ือพัฒนาพฤตินัยผูตองขังใหกลับตัว
เปนคนดีคืนสูสังคมหลังพนโทษ   
  3. กค. โดยกรมสรรพากรไดมีการประชุมหารือกับ ยธ. เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณา
รวมกันในหลักการการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีใหกับผูประกอบการท่ีจางผูพนโทษเขาทํางานฯ ใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนี้ กค. ไดวิเคราะหการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ            
ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้   
    3.1 การกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีโดยใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงรับผูพนโทษท่ีไดรับการปลอยตัวจากเรือนจําเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันท่ีไดรับ            
การปลอยตัวเขาทํางาน สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจาย ท่ีไดจายเปนคาใชจายในการจางแรงงาน            
ผูพนโทษเฉพาะในสวนท่ีไมเกิน 15,000 บาทตอคนตอเดือน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี                 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
   3.2 การจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับฯ โดยเห็นวา
มาตรการทางภาษีดังกลาวทําใหรัฐจัดเก็บภาษีลดลงประมาณ 6,732 ลานบาท แตมีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้   
    3.2.1 สรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการจางงานผูพนโทษ                
ใหมีอาชีพกอใหเกิดรายไดพ่ึงพาตนเองอยางมีศักดิ์ศรี   
    3.2.2 สรางโอกาสใหผูพนโทษกลับคืนสูสังคมไดอยางม่ันคง กอใหเกิดการสราง
สังคมท่ีปลอดภัยจากการลดการกลับมากระทําความผิดซํ้า  
    3.2.3 เสริมสรางดานเศรษฐกิจตลาดแรงงานในประเทศไทยท่ีขาดแคลนโดยไมตอง
พ่ึงแรงงานประเทศเพ่ือนบาน  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  1. กําหนดบทนิยามคําวา “ผูพนโทษ” หมายความวา นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงมีสัญชาติไทยท่ีไดรับ               
การปลอยตัวออกจากเรือนจํา เนื่องจากครบกําหนดโทษตามหมายศาล ลดวันตองโทษจําคุก หรือพักการลงโทษ   
   2. กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงรับผูพนโทษท่ีไดรับ
การปลอยตัวจากเรือนจําเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันท่ีไดรับการปลอยตัวเขาทํางาน สําหรับเงินไดเปนจํานวน
รอยละหาสิบของรายจายท่ีไดจายเปนคาใชจายในการจางแรงงานผูพนโทษเฉพาะในสวนท่ีไมเกิน 15 ,000 บาทตอคน
ตอเดือน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม                
พ.ศ. 2563   
  3. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดตองยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 59 แหงประมวลรัษฎากรสําหรับการหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50 
(1) แหงประมวลรัษฎากร กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร               
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย ตั้งแตเดือนท่ีรับผูพนโทษเขาทํางานจนถึงเดือน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได    
  4. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได เนื่องจากการจางแรงงาน
ผูพนโทษ ตองไมใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดเนื่องจากรายจายในการจางงานบุคคลดังกลาวตามพระราชกฤษฎีกาอ่ืน                
ท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากรอีกไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
 
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ….  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้   
  1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. …. ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดคํานิยาม “การกอการราย”  ใหหมายถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการราย             
ตามประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดคํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี” โดยกําหนดประเภทและระดับตําแหนงของ
ขาราชการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี และกําหนดใหกอนปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พนักงานเจาหนาท่ีจะตอง            
เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ี สมช. กําหนดดวย   
   2. กําหนดมาตรการเชิงปองกันการกอการราย  โดยกําหนดอํานาจท่ัวไปสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี 
ในการเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจคนบุคคลหรือทรัพยสิน การคนบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมี              
เหตุสงสัยวาเก่ียวของกับการกอการราย การยึดหรืออายัดทรัพยสิน การหามเขา หามใชเสนทางคมนาคม 
ยานพาหนะ อาคาร สถานท่ี หรือสั่งอพยพ การเขาถึงและไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการกอการ
ราย การสะกดรอยผูตองสงสัยวาจะกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการราย การปฏิบัติการอําพราง การเคลื่อนยาย
ภายใตการควบคุม การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกอการราย   
  3. กําหนดมาตรการเชิงปราบปรามการกอการราย  โดยกําหนดอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีใน
กรณีท่ี สมช. ไดประกาศสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติในดานการกอการรายแลว ใหมีอํานาจ
เพ่ิมเติมในการควบคุมการเสนอขาวหรือขอมูลขาวสารท่ีทําใหประชาชนเกิดความตื่นตกใจหรือหวาดกลัว การออก
คําสั่งหามบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักรในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนการออกไปเพ่ือเตรียมการหรือเขารวม
การกอการราย การออกคําสั่งใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือปองกันการกอการราย และการควบคุมการ
ซ้ือ ขาย ใช หรือครอบครองอาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจนําไปใชในการกอการราย ท้ังนี้ ตองไมเกินสมควรแกเหตุ ไมเกิน
ความจําเปน และไดสัดสวนกับระดับความรุนแรงและผลกระทบตอประชาชนดวย   
  4. กําหนดขอบเขตการบังคับใช เขตอํานาจศาล และสถานะของพนักงานเจาหนาท่ี โดย
กําหนดใหระเบียบ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และใหการดําเนินคดีอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม รวมท้ังกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
การแตงตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา   
  5. กําหนดบทกําหนดโทษ  โดยกําหนดใหผูใดท่ีเปดเผยการไดมาซ่ึงเอกสาร หรือขอมูลขาวสาร             
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงหาป หรือปรับตั้งแตหกหม่ืนถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจํา            
ท้ังปรับ และกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดกระทําการนอกเหนือจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้                 
ตองระวางโทษหนักเปนสามเทาท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  
 
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขา             
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
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  1. กําหนดบทนิยาม คําวา “การกําหนดอาหาร” กําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขา              
การประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 5 (8) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556   
   2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร ประกอบดวย กรรมการวิชาชีพซ่ึงเปน
ผูแทนจากสวนราชการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร และ
ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ   
  3. กําหนดใหกรรมการวิชาชีพตองเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากําหนดอาหารและไมมีลักษณะ
ตองหาม เชน เปนบุคคลลมละลาย เปนตน กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการวิชาชีพคราวละ 4 ป   
   4. กําหนดใหผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการกําหนดอาหาร 
ตองมีความรูในวิชาชีพคือเปนผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการกําหนดอาหารจาก
สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารรับรอง และตองสอบผานความรูตามหลักเกณฑ             
ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารกําหนด กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย 
นอกจากมีคุณสมบัติดังกลาวแลว ตองไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหารจากประเทศ            
ท่ีสําเร็จการศึกษาดวย    
  5. กําหนดใหผูปฏิบัติงานดานการกําหนดอาหารซ่ึงไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาสาขาการกําหนดอาหารอยูกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ประกอบโรคศิลปะการกําหนดอาหารตอไป
ได แตตองยื่นคําขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร รวมท้ัง                  
ผูท่ีปฏิบัติงานดานกําหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองคกรใดท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร
รับรองใหมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร  
 
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการ              
ทางนิวเคลียร พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําวา “พ้ืนท่ีกีดกัน” “พ้ืนท่ีระวังเหตุ” “พ้ืนท่ีหางจากชุมชน” และ “เหตุการณ
ภายนอก”  
   2. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ไดแก ใหผูกอตั้ง               
สถานประกอบการทางนิวเคลียรตองไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร โดยตองยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรตามท่ีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติประกาศกําหนด ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
แผนการกอสรางและแผนประมาณการคาใชจาย แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย เปนตน และผูขอรับใบอนุญาต
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมรอบพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร  
  3. กําหนดหลักเกณฑการรับฟงความเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรแลวนําประเด็นความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติตอไป  
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6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ                    
(องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  1. แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ตองไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    
   2. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจกําหนดประมวลจริยธรรม              
ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงานของสํานักงาน การกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง 
คาตอบแทน และคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน การแตงตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน                 
การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสํานักงาน และเครื่องหมายสํานักงาน รวมท้ังกําหนด               
แนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
  3. กําหนดใหแตงตั้งผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุตองแตงตั้ง
ผูอํานวยการ  และหากมีเหตุจําเปนใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน  60 วัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพ่ือรายงาน               
ใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา   
  4. กําหนดใหผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน  
  5. กําหนดใหการตรวจสอบภายใน ใหผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรบผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และในการแตงตั้ง โยกยายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายในให
ผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึง
ดําเนินการได   
  6. กําหนดใหการประเมินผลงานของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟาสําหรับการใชงานแบบพกพา – 
คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แบตเตอรี่
สํารองไฟฟาสําหรับการใชงานแบบพกพา – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน        
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได  
  ท้ังนี้ รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่สํารองไฟฟาสําหรับการใชงานแบบพกพา – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไป                
ตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2879 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5091 (พ.ศ. 2561) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แบตเตอรี่สํารองไฟฟาสําหรับการใชงานแบบพกพา – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ลงวนัท่ี                  
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12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟาสําหรับการใชงานแบบพกพา – 
คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2879 – 2560 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5091 (พ.ศ. 2561)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แบตเตอรี่สํารองไฟฟาสําหรับ              
การใชงานแบบพกพา – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ลงวันท่ี 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 โดยใหมี                
ผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ประกอบดวย 1. รางกฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานท่ัวไปและงานดึงข้ึนรูป ตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ….  2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน ตองเปนไป                 
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นสําหรับงาน
รถยนต ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  4. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบน
รีดรอน สําหรับงานโครงสรางรถยนต ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ              
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานท่ัวไป
และงานดึงข้ึนรูป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  มีสาระสําคัญคือ  
    1.1 กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานท่ัวไปและ             
งานดึงข้ึนรูป ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 528 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 5509 
(พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานท่ัวไปและ
งานข้ึนรูป และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานท่ัวไปและงานดึงข้ึน               
รูป ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562   
    1.2 กําหนดใหกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแต                
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
   2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน ตองเปนไป               
ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ  
   2.1 กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน ตองเปนไปตามมาตรฐาน 
เลขท่ี มอก. 1390 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5090 (พ.ศ. 2561) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 5499 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไข
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5090 (พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 7 พฤศจกิายน 2561 เรื่อง ยกเลิกและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  
   2.2 กําหนดใหกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต             
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
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  3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นสําหรับงาน
รถยนต ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ    
    3.1 กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นสําหรับงานรถยนต                
ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2140 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5092 (พ.ศ. 2561) 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลารีดเย็นแผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับงานรถยนต 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นสําหรับงานรถยนต ลงวันท่ี 12 พฤศจกิายน 
2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5500 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5092 (พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 12 
พฤศจกิายน 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลารีดเย็นแผนมวนแผนแถบ และแผนตัด 
สําหรับงานรถยนต และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นสําหรับงานรถยนต ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2562  
     3.2 กําหนดใหกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนดสองรอยเจ็ดสิบวันนับแต              
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
    4. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงาน
โครงสรางรถยนต ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ  
    4.1 กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสราง
รถยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 1999 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 5076                
(พ.ศ. 2561) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับ
งานโครงสรางรถยนต และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอนสําหรับงานโครงสราง
รถยนต ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5497 (พ.ศ. 2562) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5076 
(พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลารีดรอนแผนมวน           
แผนแถบ แผนหนาและแผนบาง สําหรับงานโครงสรางรถยนต และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลา
ทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางรถยนต ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  
    4.2 กําหนดใหกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนดสองรอยเจ็ดสิบวันนับแต               
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป    
 
9. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและ               
ผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย 
(พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได 
  ท้ังนี้ พณ. เสนอวา   
  1. ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงออกสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2546 โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหการสงออกผักและผลไมท่ีสงออกไปแตละ
ประเทศตามชนิดหรือประเภทท่ีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชิย ประกาศกําหนด โดยกําหนดใหผูสงออก
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมสารตกคางเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองของ                
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) แสดงตอกรมศุลกากรประกอบพิธีการสงออกไป                 
นอกราชอาณาจักร และตอมาไดมีประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม              
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ท่ีตองมีหนังสือรับรองในการสงออก พ.ศ. 2550 กําหนดใหผักและผลไม เชน ลําไย ทุเรียน ลิ้นจี่ ผักชีไทย ใบกะเพรา 
ใบโหระพา ตองมีหนังสือรับรองในการสงออก และยังกําหนดสารตกคางท่ีจะตองตรวจสอบสําหรับผักและผลไม
ดังกลาวท่ีจะสงออก ไดแก สารพิษตกคางของสารกําจัดแมลง สารพิษตกคางของสารกําจัดวัชพืช และเชื้อจุลินทรีย 
เปนตน  
   2. ประกอบกับปจจุบัน พณ. ไดรับแจงจาก กษ. วาไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ               
เรื่อง กําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช              
พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศท้ัง 2 ฉบับดังกลาวใชในการควบคุมการสงออกสินคาผักและผลไมเปน
การเฉพาะ ครอบคลุมชนิดหรือประเภทของสินคาและผลไม สารเคมีตกคาง เชื้อจุลินทรีย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเปนอันตราย
ตอมนุษย รวมท้ังไดกําหนดชนิดพืช ประเทศปลายทาง และรายการท่ีตองทดสอบเกินกวาท่ีกําหนดในประกาศ
กระทรวงพาณิชย และประกาศกรมการคาตางประเทศตามขอ 1. สมควรยกเลิกประกาศของกระทรวงพาณิชยท้ัง              
2 ฉบับดังกลาว   
  3. กษ. แจงวาการยกเลิกประกาศดังกลาวตามขอ 2. จะไมสงผลกระทบตอการสงออกสินคาผักและ
ผลไมไปนอกราชอาณาจักรแตอยางใด และ พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น                
จากหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไปแลว   
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไม
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. ….  มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของรางประกาศ   
  ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงออกสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2546  
 
10.  เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม และ                
น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหน้ํามันปาลม
และแฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน             
การนําเขาและนําผาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
   ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชยเสนอวา เพ่ือใหการดําเนินการตามแนวทางแกไขปญหาน้ํามันปาลมและ
น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม ประเด็นการปองกันปญหาการลักลอบนําเขา รวมท้ังปองปรามการนําสินคาน้ํามันปาลมและ
น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม ผานแดนมาใชหรือจําหนายภายในประเทศ ตามมติคณะกรรมการนโยบายน้ํามันปาลม
แหงชาติ ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 มีการกํากับดูแลการนําเขาและนําผานสินคาน้ํามันปาลมฯ ใหมี
ความเขมงวดมากข้ึน รวมท้ังสามารถปองกันและแกไขปญหาการลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมเขามาในประเทศได            
อยางมีประสิทธิภาพโดยเร็ว ซ่ึงหากดําเนินการลาชาจะมีผลกระทบตอเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน เนื่องจากมี            
การลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมเขามาสวมสิทธิ์ทําใหปริมาณสต็อกน้ํามันปาลมเพ่ิมข้ึน และสงผลใหราคาน้ํามันปาลมใน
ประเทศตกต่ํา จึงเห็นควรนํารางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม 
และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. ....              
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรงดวน  
   รางประกาศกระทรวงพาณิชยฯ มีสาระสําคัญคือ   
   1. การกําหนดดานนําเขาและดานนําผานน้ํามันปาลมและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 5/1 แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
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ราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558   
   2. ใหนําเขาน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมไดเฉพาะดาน
ศุลกากรมาบตาพุด สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง เทานั้น  
  3. ใหนําผานน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมไดเฉพาะ
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ดังนี้    
   (1) ใหสํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพเปนจุดเริ่มตนของการนําผาน   
   (2) ใหดานศุลกากรจันทบุรี ดานศุลกากรหนองคาย และดานศุลกากรแมสอดเปนจุดสิ้นสุด
ของการนําผาน  
 

 เศรษฐกิจ - สังคม 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 – 2565 และเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 จํานวน 1,090 อัตรา วงเงินรวม 383.88 ลานบาท 
  2. เห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จํานวน 1,268 อัตรา วงเงินรวม 531.94 ลานบาท 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลภายใตการกํากับของสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาล             
ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเดิมคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2539 และวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรยารี (เดิม คือ สํานักวิชาแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือรองรับการผลิตแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย รวมท้ังการใหบริการ
สุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและภาคใตตอนบน ตอมา เม่ือมีการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลท้ัง 2 แหง ตลอดจนการพัฒนา เพ่ือยกระดับใหเปนศูนยเปนเลิศทาง
การแพทยในดานตาง ๆ เชน ศูนยความเปนเลิศดานขอเทียม ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร ศูนยความเปนเลิศดาน
วิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก เปนตน  
   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขยายกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือใหสามารถรองรับการดําเนินการดังกลาวขางตน 
พรอมท้ังขอรับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 915.82 ลานบาท สรุปได ดังนี้ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานการณปจจุบัน เปาหมายท่ีตองการจะเปนตามแผนอัตรากําลัง 

- สามารถใหบริการผูปวยในได 120 เตียง 
- เปดรับผูปวยนอก รักษาโรคท่ัวไปและผูปวยฉุกเฉิน

- ขยายศักยภาพเปนโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน (ระดับ S) 
ขนาด 250 เตียงข้ึนไป 
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รวมท้ังใหบริการแพทยเฉพาะทาง 
- มีผูปวยนอกประมาณ 1,093 คนตอวัน และรองรับ
ผูปวยจากเขตสุขภาพท่ี 9 
- รองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยและ
นักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืน ๆ และสราง
งานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ในฐานะเปนโรงเรียน
แพทยแหงท่ี 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิมมีเพียง
โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลยัขอนแกน)  

- ขยายการใหบริการผูปวยนอกเปน 2,000 คนตอวัน  
- เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความแออัดของการบริการของ
เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบรุนิทร : เปนโรงพยาบาลรับผูปวย
สงตอระดับสูง-พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ดานหลอด
เลือดสมอง) 
- พัฒนาศูนยการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองรับการ
จัดการเรียนการสอนท้ังกอนปริญญาและหลังปริญญา 
- พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ไดแก ศูนย
สุขภาพครบวงจร ศูนยความเปนเลิศดานเวชศาสตรการ
กีฬา ศูนยความเปนเลิศดานขอเทียม ศูนยสองกลอง
ทางเดินอาหาร 

 
ความตองการ
อัตรากําลัง 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

รวมท้ังส้ิน 

สายวิชาชีพ 
(ภารกิจดานแพทย การ
พยาบาล ทันตกรรม) 

286 อัตรา 239 อัตรา 150 อัตรา 675 อัตรา 

สายสนับสนุน 
(ภารกิจดานงานบริหาร 
บริหารยุทธศาสตร) 

205 อัตรา 133 อัตรา 77 อัตรา 415 อัตรา 

รวมอัตรากําลังท่ีเสนอ
ขอ 

491 อัตรา 372 อัตรา 227 อัตรา 1,090 อัตรา 

งบประมาณท่ีเสนอขอ 162.12 ลานบาท 134.04 ลานบาท 87.72 ลานบาท 383.88 ลานบาท 
 

โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สถานการณปจจุบัน เปาหมายท่ีตองการจะเปนตามแผนอัตรากําลัง 

- เปนโรงพยาบาลนํารอง มีโครงสรางอาคารพรอมครุภัณฑ
ทางการแพทย พรอมท่ีจะเปดใหบริการในเดือนตุลาคม 
2563 จํานวน 120 เตียง แตปจจุบันโรงพยาบาลมีบุคลากร
เพียง 30 อัตรา 
- เปนสถานท่ีในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยและ
นักศึกษาสํานักวิชาอ่ืน ๆ ในระบบวิทยาการสุขภาพ การ
สรางงานวิจัยท้ังทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต 
- รองรับผูปวยในระดับตติยภูมิในเขตภาคใตตอนบนได
อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

- ขยายศักยภาพเปนโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน (ระดับ 
S) เปน 419 เตียง ในป 2564 
- สามารถรองรับผูมาใชบริการไดปละไมต่ํากวา 500,000 
คน  
- ผลิตบุคลากรทางการแพทย (แพทย พยาบาล เทคนิค
การแพทย กายภาพบําบัด) ประมาณปละ 2,950 คน 
- ดําเนินการวิจัยท้ังทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต
ภายใตศูนยความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวน 5 ศูนย (ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิ
ออยโดลิส ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการ
โรคไขเลือดออก ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบ
สุขภาพและการแพทย ศูนยความเปนเลิศดาน 
Innovation and Health Products และศูนยความเปน
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เลิศดานยาและเครื่องสําอาง) 
 

 
ความตองการอัตรากําลัง ปงบประมาณ 

2563 
ปงบประมาณ 

2564 
ปงบประมาณ 

2565 
รวมท้ังส้ิน 

สายวิชาชีพ 
(ภารกิจดานแพทยแผนไทย 
แพทยทางเลือก การ
พยาบาลชุมชน รังสีวิทยา 
เทคนิคการแพทย เภสัช
กรรม ทันตกรรม) 

274 อัตรา 334 อัตรา 424 อัตรา 1,032 อัตรา 

สายสนับสนุน 
(ภารกิจดานงานบริหารการ
พัฒนาระบบบริการ) 

134 อัตรา 68 อัตรา 34 อัตรา 236 อัตรา 

รวมอัตรากําลังท่ีเสนอขอ 408 อัตรา 402 อัตรา 458 อัตรา 1,268 อัตรา 
งบประมาณท่ีเสนอขอ 157.43 ลานบาท 175.52 ลานบาท 198.99 ลานบาท 531.94 ลานบาท 
   สําหรับแผนอัตรากําลังของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงพยาบาลศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมเสนอมานั้น นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร) และเขตสุขภาพ
ท่ี 11 ภาคใตตอนบน (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัด
ระนอง และจังหวัดชุมพร) ในการเขาถึงการบริการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพแลวยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ (ระยะ 20 ป) ดานสาธารณสุขท่ีมุงสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคท่ีเปนเลิศดวยศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย ตลอดจนการสงเสริมขีดความสามารถในการดําเนินพันธกิจหลักของโรงพยาบาลสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขของประเทศ รวมท้ังสงสริมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 
12.  เรื่อง แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ระบบเครื่องสง 
และวัสดุอุปกรณ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูง ระบบเครื่องสง และวัสดุอุปกรณ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติตอไป ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ และให สมช. รับ
ความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
    สาระสําคัญของเรื่อง   
  สมช. รายงานวา  
  1. เม่ือป พ.ศ. 2557 สมช. ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือดําเนินการตามพันธกรณี
ความริเริ่มเพ่ือความม่ันคงจากการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง รวมท้ังคณะทํางานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกราง
แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ระบบเครื่องสง และวัสดุอุปกรณ 
(ทางทะเล อากาศ และทางบก) โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศเก่ียวกับ
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การควบคุมยุทธภัณฑและสินคาท่ีใชไดสองทาง (Dual-Use Items: DUI) รวมท้ังความตกลงระหวางประเทศ ไดแก 
สนธิสัญญาและอนุสัญญาดานการไมแพรขยาย WMD ขอมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) และแนวปฏิบัติวาดวยการควบคุมการสงออกท่ีเก่ียวของ   
   2. แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ระบบ
เครื่องสง และวัสดุอุปกรณ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) ไดกําหนดข้ันตอนการประสานงานเพ่ือสกัดก้ันอาวุธท่ี
มีอานุภาพทําลายลางสูง ระบบเครื่องสงและวัสดุอุปกรณ ท่ีมีการขนสงผานชองทางคมนาคมระหวางประเทศ ท้ังทาง
ทะเล ทางอากาศและทางบก ไดผานการพิจารณาของสภาความม่ันคงแหงชาติแลวเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 โดย
แบงเปน 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้    
    2.1 การดําเนินการกอนการสกัดกั้น  คือ การประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขาว
กรองเก่ียวกับยานพาหนะท่ีตองสงสัยวาทําการขนสงสินคาท่ีเก่ียวของกับ WMD รวมถึงการติดตามการประกาศ
รายชื่อบุคคล องคกร และยานพาหนะท่ีไดรับการข้ึนบัญชีลงโทษ (Sanction) ของ UNSC และยานพาหนะท่ีตอง
สงสัยอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง การตรวจสอบขอมูลยานพาหนะตองสงสัยกับสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) เม่ือไดรับการ
แจงเตือน และการแจงขอมูลใหสวนราชการผูบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีมีการเขาออก หรือผานแดนของยานพาหนะ
ดังกลาวใหเฝาระวัง   
   2.2 การดําเนินการสกัด ก้ัน เปนการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมยุทธภัณฑ วัตถุ
อันตรายทางเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร DUI และสินคาท่ีถูกข้ึนรายการตามขอมติ UNSC ดานการไมแพรขยาย 
WMD โดยเฉพาะการใชอํานาจการตรวจสอบสินคาตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ กําหนดใหสวน
ราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายดังกลาวในพ้ืนท่ีท่ีพบยานพาหนะและสินคาตองสงสัย (อาทิ นานน้ําอาณา
เขต ทาเรือ ทาอากาศยาน ดานพรมแดน) เปนผูดําเนินการสกัดก้ันและตรวจคน พรอมท้ังใหมีชุดสหวิชาชีพ
ผูเชี่ยวชาญดานเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร ใหการสนับสนุนทางเทคนิคในการตรวจคนสินคาอันตรายตามความ
จําเปน   
   2.3 การดําเนินการหลังการสกัดกั้น  ไดแก การดําเนินการตรวจคน ยึด และอายัด และ
จัดการสินคาอันเปนความผิด การตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกอการราย หรืออาชญากรรมท่ีเก่ียวกับความ
พยายามแพรขยาย WMD และการชี้แจงตอผูไดรับผลกระทบ   
   2.4 กรณีท่ีสวนราชการผูบังคับใชกฎหมายไมสามารถดําเนินการ สกัดก้ันสินคาท่ีตองสงสัย
วาเก่ียวของกับการแพรขยาย WMD ในเง่ือนไขตาง ๆ ไดแก ยานพาหนะท่ีเก่ียวของอยูนอกเขตอํานาจการบังคับใช
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 การมีขอมูลหรือขาวกรองอยางจํากัดและไมเพียงพอท่ีจะสามารถนํามายืนยัน
เรื่องการกระทําผิด การขาดกฎหมายภายในท่ีใหอํานาจในการสกัดก้ันหรือตรวจคน หรือมีขอจํากัดทางปฏิบัติอ่ืน ๆ 
สมช. สามารถขออนุมัติแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ิมเติมเปนรายกรณีจากคณะรัฐมนตรี หรือสภาความม่ันคงแหงชาติ  
 
 
13. เรื่อง   รายงานการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหนารายงานการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความ
ปลอดภัยของประชาชน ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้  
   สาระสําคัญ 
  ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเฝาระวังการกอ
อาชญากรรมสะเทือนขวัญของผูพนโทษท่ีมีลักษณะพิเศษ มีการจัดตั้งเปนศูนยเฉพาะกิจอยางเรงดวน มีรายละเอียด 
ดังนี้  
  1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมท่ี 25/2563 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2563 เรื่อง จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการผูพนโทษท่ี
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มีลักษณะพิเศษโดยประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังผูพนโทษท่ีมีพฤติการณเปน
ภัยอันตรายตอสังคมท้ัง 7 กลุม  
  2. กระทรวงยุติธรรมจัดทําแนวทางใหหนวยงานท่ีเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี               
มีรายละเอียด ดังนี้  
   2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติเปนผูประสานงานกับสถานีตํารวจนครบาล
ทุกสถานี บริหารจัดการกลุมผูพนโทษท่ีมีลักษณะพิเศษในเขตพ้ืนท่ีและรายงานผลมายังศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความ
ปลอดภัยของประชาชน 
   2.2 ในสวนภูมิภาค มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ.) เปนหนวยงาน ท่ีเฝาระวังความ ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี และไดมีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมท่ี 
24/2563 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 เรื่อง การเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน มีหนาท่ีประสานงานกับ
หนวยงานในพ้ืนท่ี เชน สวนราชการกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน บริหารจัดการกลุมผูพน
โทษท่ีมีลักษณะพิเศษในเขตพ้ืนท่ีและรายงานผลมายังศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน 
 
14. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1/2563  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 
1/2563ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ  
 ตามท่ีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไดมีการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันศุกรท่ี  
31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน นั้น ฝายเลขานุการฯ ขอสรุปสาระสําคัญและมติท่ีประชุม ดังนี้ 

 1. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 1.1 มาตรการพยุงอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

 1.1.1 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) รายงานวาสถานการณการระบาดของโรค

ปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุใหม 2019 ท่ีแพรระบาดอยางรุนแรงในประเทศจีนอยูในขณะนี้ ไดสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย จากการท่ีประเทศจีนประกาศหามนักทองเท่ียวประเภทหมูคณะ  
(กรุปทัวร) เดินทางออกนอกประเทศตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2563 ซ่ึงสํานักงาน ททท. 5 แหงในประเทศจีน คาดวา
จํานวนนักทองเท่ียวจีนท่ีจะเดินทางเขาไทยตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 จะมีจํานวนลดลง
ประมาณรอยละ 80 ซ่ึงจะทําใหรายไดจากการทองเท่ียวลดลงประมาณ 95 ,000 ลานบาท นอกจากนี้สถานการณ
ดังกลาวไดสรางความตระหนกใหกับนักทองเท่ียวท่ัวโลก ทําใหนักทองเท่ียวชาติอ่ืน ๆ เกิดความไมม่ันใจตอการ
เดินทางเยือนไทยและประเทศในภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือท่ีจะรักษาเปาหมายจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศและรายได
จากการทองเท่ียวในป 2563 ไวท่ี 41.8 ลานคน และ 2.22 ลานลานบาทตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดไว รวมถึงเพ่ือเปน
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการทองเท่ียวของไทยในระยะยาว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จึงเสนอใหคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจพิจารณามาตรการ 
พยุงอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยในระยะเรงดวน (เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2563) และในระยะยาว ประกอบดวย 
(1) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส 
สายพันธุใหม 2019 และ (2) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งของหวงโซอุปทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1.1.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเช้ือ
โคโรนาไวรัส สายพันธุใหม 2019 (มาตรการระยะเรงดวน 3 เดือน : เดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2563)  
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ประกอบดวย 4 มาตรการยอย ไดแก (1) การส่ือสารสรางความเขาใจแกคนไทยและนักทองเท่ียวดวยขอความ
เดียว (Single message) “หวงใยและใหความสําคัญกับคนไทย เปนลําดับแรก และแสดงความเห็นใจไปยังผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ” (2) การเฝาระวังและอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว  โดยยกระดับศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียว 
(ศูนย TAC) ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) 
พรอมท้ังขอความรวมมือกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการทําหนาท่ีใหคําแนะนํา เฝาระวัง และแจงเหตุ (3) การเยียวยา
ภาคธุรกิจทองเท่ียว  โดยการรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูประกอบการและผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุใหม 2019 การชวยเหลือทางการเงิน โดย
การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การขยายระยะเวลาชําระหนี้ การลดคาธรรมเนียมในการข้ึน - ลงของอากาศยาน 
(Landing Fee) และการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันเครื่องบิน และ (4) การกระตุนการเดินทางทองเท่ียว  โดยการหา
ตลาดทดแทนจากตางประเทศ และในประเทศ รวมถึงการสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับนักทองเท่ียว 

1.1.1.2  มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งของหวงโซอุปทาน (มาตรการระยะ
ยาว : ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป) ประกอบดวย 3 มาตรการยอย ไดแก  

 1) การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนเพ่ือเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหหวงโซอุปทาน ( Ease of Traveling) เพ่ือการทํางานเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานใหบรรลุ
เปาหมาย โดยมีองคประกอบดังนี้ รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการ 

 2) การขยายเวลาเศรษฐกิจภาคกลางคืนเฉพาะในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
(Zoning) และการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบริการการทองเท่ียว โดยพิจารณามอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาดําเนินการขยายเวลาเศรษฐกิจ 
ภาคกลางคืนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวนํารอง พรอมท้ังดําเนินการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการทองเท่ียว 
ในทุกดาน ไดแก มัคคุเทศก ราคาสินคาและบริการ ความสะอาดของอาหารและรานคา หองน้ําสาธารณะ 
ในแหลงทองเท่ียวตามมาตรฐาน Healthy Accessibility Safety (HAS) ท่ัวประเทศ การจัดทําฐานขอมูลท่ีพักแรมท่ี
ถูกกฎหมาย และ การปลุกจิตสํานึกความมีน้ําใจดูแลและชวยเหลือนักทองเท่ียว  

 3) การสนับสนุนเท่ียวบินเชาเหมาลํา ( Charter Flight) สําหรับ
นักทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีการใชจายสูงสูพ้ืนท่ีเมืองรอง โดยขอความเห็นชอบในหลักการการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณวงเงิน 500 ลานบาท สําหรับการดําเนินการเตรียมความพรอมและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูมีสวน
ไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเท่ียว เม่ือสถานการณการทองเท่ียวของประเทศไทยกลับเขาสูภาวะปกติ 

1.1.2  ขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
1.1.2.1 มาตรการพยุงอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยมีความเก่ียวของกับหลาย

หนวยงาน ซ่ึงจะตองมีการประสานการทํางานรวมกัน อยางจริงจัง โดยจะตองใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชนควบคูไปกับการบรรเทาผลกระทบดานเศรษฐกิจการทองเท่ียว ท้ังนี้ จะตองมีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน 
และการสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน 

1.1.2.2 มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดเจาหนาท่ี และศูนยดูแล
ผูปวยเฝาระวังข้ึนภายในสนามบินใหเพียงพอตอความตองการ ในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวท่ีตอง 
เฝาระวังจํานวนมากเกินกวาขีดความสามารถในการเคลื่อนยายผูปวย 

1.1.2.3 ในการดําเนินมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศขอให
หนวยงานพิจารณากําหนดหลักเกณฑของมาตรการท่ีใหความสําคัญกับผูประกอบการชาวไทย และผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปน
ลําดับแรก  
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1.1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ  
1.1.3.1 เห็นชอบในหลักการของมาตรการพยุงอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

ประกอบดวย มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส  
สายพันธุใหม 2019  และมาตรการเสริมสรางความเขมแข็งของหวงโซอุปทาน โดยมอบหมายใหการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นจากท่ีประชุม ไปพิจารณาปรับปรุงขอเสนอ รวมท้ังใหจัดทําขอมูล
รายละเอียดของมาตรการเพ่ิมเติมใหครบถวน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  ท้ังนี้ มาตรการ ท่ีกอใหเกิดการ
สูญเสียรายไดของหนวยงานรัฐ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการ และดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมท้ังใหดําเนินการตามข้ันตอน กฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของใหครบถวนกอนเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

1.1.3.2 เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหหวงโซอุปทาน ( Ease of Traveling) เพ่ือใหเปนกลไกการขับเคลื่อนมาตรการ
เสริมสรางขีดความสามารถ ท้ังนี้ ขอใหเสนอรายชื่อผูแทนและแผนการดําเนินงานในระยะยาวมาใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป  

1.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
1.2.1 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  
 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอใหคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจพิจารณาขอเสนอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักในระดับ
พ้ืนท่ีภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1.1 ใหความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 
3 พ้ืนท่ี ประกอบดวย (1) พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ( Northern Economic Corridor : NEC - 
Creative LANNA) (2) พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( Northeastern Economic Corridor 
: NeEC - Bioeconomy)  และ (3) พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต ( Southern Economic Corridor : SEC) 
เพ่ือเปนพ้ืนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(SEZ) และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบในการรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 

1.2.1.2 ใหความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการสําคัญตามท่ีเสนอ โดยให
สํานักงบประมาณพิจารณาโอนยายคําของบประมาณโครงการภายใตแผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ มาบรรจุในแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบท เลมท่ี 9 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.1.3 ใหความเห็นชอบกลไกการบริหารจัดการ โดยในระยะ เริ่มตน 
ใหจัดทํา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....” แตงตั้งคณะกรรมการ นโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) โดยแกไขปรับปรุงคําสั่ง คสช. ท่ี 72/2557 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. 2558 สําหรับในระยะยาว ใหปรับปรุงแกไข 
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
EEC ไดแก  NEC  NeEC  SEC  CEC และ SEZ เพ่ือใหมีกลไกบริหารจัดการและขับเคลื่อนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษท้ังหมด
อยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

1.2.2 ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี  
1.2.2.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรดําเนินการในภาคกลาง - ตะวันตก

ดวย เพ่ือใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําและกระจายความเจริญอยางท่ัวถึง 
1.2.2.2 โครงขายการคมนาคมขนสง (Connectivity) เปนเรื่องสําคัญ ขอให

กระทรวงคมนาคมศึกษาออกแบบความเหมาะสมการพัฒนาโครงขายสายรองท้ังประเทศ เพ่ือใหมีถนน จากเมืองหลวง
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ไปยังภูมิภาคตาง ๆ 2 เสนทาง โดยใหมีระยะหางท่ีเหมาะสม เพ่ือขยายการพัฒนาออกสูพ้ืนท่ีใหม เชน เกิดเมืองใหม เปน
ตน รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมโครงการ “คลองไทย” โดยเฉพาะผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน 

1.2.2.3 ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรมเรงแกปญหาราคาปุย 
เพ่ือเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต  

1.2.2.4 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแหลงเงินท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินงานแผนงานโครงการพัฒนาตาง ๆ ไวดวย 

1.2.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ  
1.2.3.1 ใหความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 

3 พ้ืนท่ี ตามท่ีเสนอ และใหเพ่ิมเติมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก อีก 1 พ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น 4 
พ้ืนท่ี เพ่ือเปนพ้ืนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบในการรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 
ประกอบดวย  

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

2) พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Northeastern Economic Corridor : NeEC - Bioeconomy)  

3) พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต ( Southern Economic 
Corridor : SEC)  

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

1.2.3.2 ใหความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการสําคัญ  
ป 2564 ตามท่ีเสนอ โดยให สศช. รวมกับสํานักงบประมาณบริหารจัดการโดยปรับโครงสรางแผนงาน  
บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคในแตละภาคใหรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและ
ประเมินผลการพัฒนาตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.3.3 ใหความเห็นชอบกลไกการบริหารจัดการการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบหมาย สศช. จัดทํา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ...” แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพ่ือใหมีกลไกบริหารจัดการและขับเคลื่อน
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษท้ังหมดอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

1.2.3.4 ใหกระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสมและจัดทําขอเสนอ ดังนี้ (1) 
แนวทางการพัฒนาโครงขายสายรองท้ังประเทศ (2) การพัฒนาทาเรือน้ําลึกท้ังสองฝงทะเลอาวไทยและอันดามัน 

2. เรื่องเพ่ือทราบ  
2.1 รายงานสถานการณเศรษฐกิจ  

2.1.1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) นําเสนอรายงาน
สถานการณเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยลาสุด และแนวโนมเศรษฐกิจในป 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1.1.1 สถานการณเศรษฐกิจโลก ในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 เริ่มมี
สัญญาณดีข้ึนในหลายประเทศ และเม่ือพิจารณาภาพรวมในป 2562 พบวาเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัวลงจาก
ป 2561 อาทิ จีน เกาหลี สิงคโปร และเวียดนาม ซ่ึงสอดคลองกับการปรับตัวลดลงของมูลคาการสงออกสินคาในป 
2562 ของหลายประเทศ ในขณะท่ีการสงออกของจีน อินเดีย และเวียดนาม แมจะยังคงขยายตัวแตเปนไปในอัตราท่ี
ชะลอลง 
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 2.1.1.2 แนวโนมเศรษฐกิจโลกในป 2563  กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(International Monetary Fund หรือ IMF) มีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงหลาย
ครั้ง โดยในรายงานแนวโนมเศรษฐกิจ ( World Economic Outlook) ฉบับประจําเดือน มกราคม 2563 ซ่ึงเปนชวง
กอนการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส IMF คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2562 จะขยายตัวรอยละ 2.9 และจะปรับตัวดี
ข้ึนอยางชา ๆ เปนรอยละ 3.3 ในป 2563 แตเปนการปรับลดประมาณการลงจากรอยละ 3.0 และรอยละ 3.4 ในการ
ประมาณการครั้งกอนหนาในเดือนตุลาคม 2562 ตามลําดับ 

 2.1.1.3 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 4 ป 2562  เม่ือพิจารณาจาก เครื่องชี้ทาง
เศรษฐกิจพบวาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโนมชะลอตัวลงและขยายตัวไดต่ํากวาการประมาณการ  สะทอนจาก
เครื่องชี้ดานการใชจายท่ีสําคัญ ไดแก มูลคาการสงออกในไตรมาสท่ี 4 ลดลงรอยละ 4.5 เทียบกับการลดลงรอยละ 
0.5 ในไตรมาสกอน และการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสท่ี 4 ลดลงรอยละ 18.3 โดยเปนผลจากการเบิกจาย
รายจายประจําและรายจายลงทุนท่ีลดลงรอยละ 14.0 และรอยละ 65.4 ตามลําดับ อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีแรง
ขับเคลื่อนจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ียังคงขยายตัวตอเนื่อง ขณะท่ีเครื่องชี้ทางดานการผลิตท่ีสําคัญ ไดแก 
ดัชนีผลผลิตการเกษตรในไตรมาสท่ี 4 ลดลงรอยละ 1.5 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลง และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 6.9 เทียบกับรอยละ 4.3 ในไตรมาสกอนหนา 

 2.1.1.4 ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2563  หลาย
หนวยงานไดปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลง โดยสวนใหญคาดวาเศรษฐกิจไทย 
ในป 2562 จะขยายตัวไดประมาณรอยละ 2.5 – 2.6 และคาดวาจะจะปรับตัวดึข้ึนเปนรอยละ 2.7 – 2.8 ในป 2563 

 2.1.1.5 ผลการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจภายใตกรอบการบริหารเศรษฐกิจ
ในป 2562 – 2563  พบวา ดานการทองเท่ียวสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  
โดยนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามาไทยในป 2562 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 39.8 ลานคน ตรงตามท่ีตั้งเปาหมายไว 
อยางไรก็ตาม ดานการสงออกยังไมเปนไปตามเปาหมาย โดยมูลคาการสงออกสินคา 
ท้ังป 2562 ลดลงรอยละ 2.7 ต่ํากวาท่ีตั้งเปาหมายไวท่ีอัตราขยายตัวรอยละ 3.0 นอกจากนี้ ในสวนของมาตรการดาน
การเบิกจายงบประมาณยังไมเปนไปตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเบิกจายงบลงทุนและงบรัฐวิสหกิจท่ียังต่ํา
กวาเปาหมาย ในขณะเดียวกัน ยังมีปจจัยลบเพ่ิมเติมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสะทอนผาน
เครื่องชี้ดานการผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรท่ีปรับตัวลดลงในไตรมาสท่ี 4 เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากภัยแลง และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลดลงรุนแรงมากข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ตามการลดลงของการผลิตใน
หมวดยานยนต น้ําตาล และผลิตภัณฑจากการกลั่นปโตรเลียม 

 2.1.1.6 แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2563  ในการประมาณการ 
ครั้งท่ีผานมา ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 สศช. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2563 จะขยายตัวรอยละ  
2.7 - 3.7 โดยมีคากลางอยูท่ีรอยละ 3.2 และจะมีการแถลงขาวแนวโนมเศรษฐกิจครั้งตอไปในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 
2563 ซ่ึง สศช. จะมีการพิจารณาทบทวนการประมาณการเศรษฐกิจในป 2563 อีกครั้งโดยพบวาเศรษฐกิจไทยเผชิญ
กับปจจัยลบและปจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติมจากการประมาณการครั้งกอน อาทิ การแพรระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 
2019 สถานการณภัยแลง และความลาชาของการเบิกจายงบประมาณ ท่ีคาดวาจะสงผลกระทบใหเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวไดต่ํากวาท่ีคาดการณไวเดิม 

2.1.2 ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี  
2.1.2.1 มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของใหพิจารณาเสนอมาตรการ 

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ท่ีตองเปนมาตรการท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมุงเนนการแกไขปญหาในแตละสาขาได 
อยางเหมาะสม รวมท้ังมาตรการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
หรือ Bio-Circular-Green Economy (BCG) 
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2.1.2.2 มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของใหพิจารณาเสนอมาตรการสนับสนุน
การลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนของคนไทย โดยมุงเนนการดูแลภาคเกษตรซ่ึงเปนสาขาการผลิตท่ีมีสัดสวนการจางงาน
มากท่ีสุด 

2.1.2.3 มอบหมายใหกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอ
มาตรการสงเสริมการจางงานและสรางอาชีพ โดยเฉพาะการจางงานภาคเกษตรกรรมในชวงนอกฤดูกาลเพาะปลูก
หรือชวงท่ีประสบภาวะภัยแลง 

2.1.2.4 มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดูแลผูท่ีอยูภายใตโครงการจิตอาสา
ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

2.1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ  
 รับทราบสถานการณเศรษฐกิจไทยตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตินําเสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปหารือรวมกันเพ่ือหาแนวทางการดําเนินมาตรการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนไปอยางตอเนื่องในระยะตอไป 
 
15.  เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเท่ียว ป 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบมาตรการดานการเงินและการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 
ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 (การขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีฯ)   
  2. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ  มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม และมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องบินไอพน             
(น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินฯ) พรอมท้ัง มอบหมายหนวยงานตามท่ีระบุ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   
  3. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 1 ฉบับ 
  4. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 1 ฉบับ 
  5. เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 1 ฉบับ  
  ท้ังนี้  กระทรวงการคลังเสนอวา  
  สถานการณเศรษฐกิจไทย ป 2563 คาดวาจะตองเผชิญกับความไมแนนอนจากปจจัยภายนอก
ประเทศท่ีเกิดจากความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการถอนตัวออก
จากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ( Brexit) ซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและสงผลกระทบตอเนื่องมายัง
เศรษฐกิจไทยผานการสงออกสินคาและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสาขาเศรษฐกิจท่ีมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 58.3 
และ 27.2 ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ( Gross Domestic Product : GDP) ตามลําดับ นอกจากนี้ จาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอจํานวนนักทองเท่ียว
ตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีสัดสวน
สูงถึงรอยละ 27.5 ของนักทองเท่ียวตางประเทศท้ังหมด ดังนั้น ปจจัยความไมแนนอนทางเศรษฐกิจนี้อาจจะสงผล
กระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2563 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจ
การทองเท่ียว ป 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. มาตรการดานการเงิน  
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  สถาบันการเงินของรัฐมีการดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเง่ือนไขผอนปรนสําหรับ
ผูประกอบการทองเท่ียวและท่ีเก่ียวเนื่องซ่ึงไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมท่ีตองการ
สินเชื่อเพ่ือเปนเงินทุนสําหรับเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงสถานประกอบการสามารถเขารวม
โครงการได นอกจากนี้ สถาบันการเงินของรัฐยังไดมีมาตรการขยายเวลาชําระหนี้และคาธรรมเนียมเพ่ือแบงเบาภาระ
ของผูประกอบการในชวงท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว ดังนี้ 
      1.1 มาตรการสินเช่ือ 
   1) โครงการสินเช่ือ SME ประชารัฐสรางไทย ของธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 
40,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ใน 2 ปแรก ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป โดยกําหนดการจาย
คาธรรมเนียมคํ้าประกันสินเชื่อแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( Small and Medium Enterprises: SMEs) 
เปนระยะเวลา 4 ป 
   2) โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( Local Economy Loan) ของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) วงเงินคงเหลือ 15 ,000 ลานบาท             
คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มตนรอยละ 3 ตอป ในชวง 3 ปแรก วงเงินตอรายไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลากูสูงสุดไมเกิน 7 ป 
(ระยะเวลาปลอดชําระเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป) 
   3) โครงการสินเช่ือ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) 
วงเงินคงเหลือ 55 ,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มตนรอยละ 4 ตอป วงเงินตอรายสูงสุด 3 เทาของหลักประกัน 
ระยะเวลากูสูงสุดไมเกิน 7 ป โดยกําหนดการจายคาธรรมเนียมคํ้าประกันสินเชื่อแทน SMEs เปนระยะเวลา 4 ป 
   4) โครงการ Transformation Loan เสริมแกรง ( Soft Loan เพ่ือปรับเปล่ียน
เครื่องจักร ระยะท่ี 2) ของธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 15 ,000 ลานบาท โดยธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยกับ
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเขารวมโครงการอัตรารอยละ 0.1 ตอป และธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเขารวมโครงการคิดดอกเบี้ยกับ SMEs ในอัตรารอยละ 4 ตอป วงเงินตอรายสูงสุด                
50  ลานบาท ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป (ระยะเวลาปลอดชําระเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป)  
      1.2 มาตรการขยายเวลาชําระหนี้และคาธรรมเนียม 
   1) ธนาคารออมสิน มีมาตรการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ให 2 เทาของระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา สูงสุดไมเกิน 5 ป สําหรับลูกหนี้ท่ีเปนผูประกอบการทองเท่ียว 
   2) ธพว.  มีมาตรการพักชําระหนี้เงินตนสําหรับเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีวงเงินคงเหลือไมเกิน      
5 ลานบาท เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยตองมีประวัติการผอนชําระหนี้ดีไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันเขารวมโครงการ
และตองไมเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ( Non-performing Loan : NPL) สําหรับ SMEs ท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ และไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
   3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  มีมาตรการผัดผอนการชําระ
หนี้ไดครั้งละไมเกิน 12 เดือน ตอเนื่องไมเกิน 5 ครั้ง หรือสามารถขอปรับปรุงโครงสรางหนี้และขยายระยะเวลาการ
ชําระหนี้ไดไมเกิน 20 ป สําหรับเกษตรกร ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร หรือ
กองทุนหมูบานท่ีประสบปญหาในการประกอบธุรกิจ มีสภาพคลองไมเพียงพอ หรือมีผลประกอบการขาดทุน 
   4) ธนาคารอาคารสงเคราะห  มีมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและงวดผอนชําระไดไม
เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป สําหรับลูกคาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม เชน ไกดนําเท่ียว พนักงานโรงแรม ผูประกอบการรายยอยท่ีขายสินคาในแหลงทองเท่ียว เปนตน 
   5) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)  มีมาตรการพักการชําระ
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันสินเชื่อ 12 เดือน สําหรับลูกคา SMEs เดิมของ บสย. สําหรับธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบ 
ไดแก ธุรกิจบริการทองเท่ียว รานอาหาร และโรงแรมท่ีพัก 
  2. มาตรการดานภาษี  
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      2.1 การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ 
ภ.ง.ด. 91 (การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีฯ) 
   1) วัตถุประสงค  : เพ่ือชวยเหลือผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวประกอบกับการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมท่ีอาจสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจของไทย 
   2) กลุมเปาหมาย : ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ขยายระยะเวลา 3 เดือน (ภายในเดือนมิถุนายน 2563)  
   4) วิธีดําเนินงาน  : ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีใหแกผูมี
หนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 
90 และ ภ.ง.ด. 91 ซ่ึงจะตองยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของป 2563 ใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปเปนภายในเดือนมิถุนายนของป 2563 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง 
แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ สามารถดําเนินการไดโดยออกประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน 1 ฉบับ 
   5) สูญเสียรายได : ไมสูญเสียรายไดภาษี แตจะสงผลใหการจัดเก็บรายไดรัฐบาลในสวนของ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเลื่อนออกไป 
      2.2 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสุนนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
   1) วัตถุประสงค : เพ่ือชวยกระตุนการทองเท่ียวและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
   2) กลุมเปาหมาย : บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน  : สําหรับรายจายท่ีจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม  2563 ถึงวันท่ี   
31 ธันวาคม 2563 
   4) วิธีดําเนินงาน  : ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหักรายจายท่ีไดจายไปเปน              
คาหองสัมมนา คาหองพัก คาขนสง หรือรายจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลไดจัดข้ีนใหแกลูกจาง หรือรายจายท่ีไดจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก เพ่ือการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เปนจํานวน 2 เทาของรายจายตามท่ีจายจริง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด ท้ังนี้ การใชสิทธิประโยชนสามารถดําเนินการไดโดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 1 ฉบับ  
   5) สูญเสียรายได  : คาดวาจะมีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใชสิทธิประโยชนทางภาษี
ประมาณ 1,000 ราย และมีจํานวนเงินท่ีใชสิทธิประโยชนทางภาษี 435 ลานบาท จึงจะทําใหสูญเสียรายไดภาษีเงินได
นิติบุคคลประมาณ 87 ลานบาท 
      2.3 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม 
   1) วัตถุประสงค : ชวยสงเสริมและกระตุนใหการลงทุนภาคเอกชนในกิจการโรงแรมเพ่ิมข้ึน
ในป 2563 
   2) กลุมเปาหมาย  : บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรม 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน  : สําหรับรายจายท่ีจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี        
31 ธันวาคม 2563 
   4) วิธีดําเนินงาน  : ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรมหักรายจายสําหรับเงินไดเทากับรายจายท่ีไดจายเพ่ือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือ
ทําใหดีข้ึนซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการ แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม เปนจํานวน 1.5 เทา ของ
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รายจายตามจํานวนท่ีจายจริง และตองเปนทรัพยสิน ดังนี้ (1) อาคารถาวรท่ีมีไวใชในการประกอบกิจการโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม และ (2) เครื่องตกแตงหรือเฟอรนิเจอรท่ีเปนสวนประกอบและยึดติดกับอาคารตาม (1) เปน
การถาวร 
   ท้ังนี้ ตองจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และทรัพยสิน
ตองพรอมใชการตามประสงคภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมท้ังเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
(1) นํามาหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินได โดยตองไดมาและอยูในสภาพพรอมใชการตามประสงค
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (2) ตองอยูในราชอาณาจักร (3) ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา
ท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากร ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (4) ไมนําไปใชในกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได           
นิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน กฎหมายวาดวยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือกฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
(5) ตองจัดทําโครงการลงทุนและแผนการจายเงินและแจงตออธิบดีกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (6) กรณีไดใชสิทธิไปแลวและตอมาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ใหสิทธิสิ้นสุดลงและตองนําเงินไดท่ีไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดใชสิทธินั้น เวนแตกรณีขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย                 
สูญหาย หรือสิ้นสภาพ ใหสิทธิสิ้นสุดลงนับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดขายทรัพยสินหรือทรัพยสินนั้นถูกทําลาย             
สูญหายหรือสิ้นสภาพ โดยไมตองนําเงินไดท่ีไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลอีก (7) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
   อนึ่ง การใชสิทธิประโยชนสามารถดําเนินการไดโดยการตราพระราชกฤษฎีกาออก              
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 1 ฉบับ 
   5) สูญเสียรายได : คาดวาจะมีผูประกอบธุรกิจโรงแรมปรับปรุงกิจการประมาณ 1,000 ราย 
คิดเปนจํานวนเงินท่ีใชในการปรับปรุงโรงแรมประมาณ 24 ,000 ลานบาท ทําใหสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประมาณ 120 ลานบาทตอป เปนระยะเวลา 20 ป ในสวนของการลงทุนในเครื่องตกแตงหรือเฟอรนิเจอรท่ีเปน
สวนประกอบและยึดติดกับอาคารเปนการถาวรคาดวาจะมีการลงทุนประมาณ 5 ,000 ลานบาท ทําใหสูญเสียรายได
ภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 25 ลานบาทตอป เปนระยะเวลา 20 ป รวมสูญเสียรายไดท้ังสิ้นประมาณ 2 ,900 ลาน
บาท  
      2.4 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงเครื่องบินไอพน (น้ํามัน
เช้ือเพลิงเครื่องบินฯ) 
   1) วัตถุประสงค : เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียวซ่ึงเปนภาคสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสนับสนุนใหมีการทองเท่ียวเมืองรองมากข้ึนซ่ึงเปน
การกระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน ท้ังนี้ มาตรการลดอัตราภาษีนี้เปนมาตรการชั่วคราว 
   2) กลุมเปาหมาย : อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 
   3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ตั้งแตวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
(ประมาณ 8 เดือน) 
   4) วิธีดําเนินงาน : ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินฯ จากเดิม 
4.726 บาทตอลิตร เหลือ 0.20 บาทตอลิตร (อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงฯ กอนป 2560) เปนการ
ชั่วคราว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี ้
    (1) น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพนท่ีใชบินในประเทศมีอัตราภาษีตาม
ปริมาณ 0.20 บาทตอลิตร 
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    (2) น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพนท่ีนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับอากาศ
ยานไปตางประเทศ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด อัตราตามปริมาณ 0 บาทตอลิตร หากไม
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีอธิบดีสรรพสามิตประกาศกําหนดใหเสียภาษีในอัตราตามปริมาณ 0.20 บาทตอ
ลิตร 
    ท้ังนี้ สามารถดําเนินการไดโดยออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   5) สูญเสียรายได  : ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินฯ จํานวน 2 ,300               
ลานบาท 
      4.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   มาตรการการเงินการคลังดังกลาวจะชวยสนับสนุนและบรรเทาความเสี่ยงทางสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนตอภาคธุรกิจดานการทองเท่ียว เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับเศรษฐกิจไทย 
  
16. เรื่อง  การกําหนดสินคาควบคุมเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินคาควบคุมป 2562 เพ่ิมเติม จํานวน 4 รายการ คือ               
(1) หนากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใชในการผลิตหนากากอนามัย                    
(3) ผลิตภัณฑท่ีมีแอลกอฮอลลเปนสวนประกอบเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมือ และ (4) เศษกระดาษและกระดาษท่ีนํา
กลับมาใชไดอีก ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เม่ือวันจันทรท่ี 3 กุมภาพันธ 2563           
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
   กระทรวงพาณิชยเสนอวา  
   1. เนื่องจากในปจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในประเทศจีนและ        
เกิดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทําใหหนากากอนามัย และผลิตภัณฑท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพ่ือ
สุขอนามัยสําหรับมือมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ จึงจําเปนตองกําหนดเปนสินคาควบคุม จํานวน 3 รายการ 
คือ (1) หนากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใชในการผลิตหนากากอนามัย และ              
(3) ผลิตภัณฑท่ีมีแอลกอฮอลลเปนสวนประกอบเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมือ  
   2. ในปจจุบันมีการนําเขาเศษกระดาษจากตางประเทศเปนจํานวนมาก อันเปนผลจากการท่ีประเทศ
จีนเปนผูนําเขาเศษกระดาษรายใหญของโลกมีนโยบายเขมงวดเรื่องสิ่งแวดลอม จึงกําหนดมาตรการหามนําเขา
กระดาษ สงผลใหราคาเศษกระดาษในตลาดโลกลดลง ผูประกอบธุรกิจโรงงานเยื่อกระดาษในประเทศหันไปนําเขา
เศษกระดาษเพ่ิมข้ึน ราคาเศษกระดาษในประเทศจีนตกต่ํารุนแรงจนผูรับซ้ือเศษกระดาษในประเทศไมมีตลาดรองรับ 
จึงตองลดราคาและชะลอการรับซ้ือเศษกระดาษลง สงผลกระทบตอระบบการจัดการขยะ และสิ่งแวดลอม จึงตอง
กําหนดเปนสินคาควบคุม เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย 
   3. ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันจันทรท่ี 
3 กุมภาพันธ 2563 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหเพ่ิมสินคา                  
4 รายการ คือ (1) หนากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใชในการผลิตหนากาก
อนามัย (3) ผลิตภัณฑท่ีมีแอลกอฮอลลเปนสวนประกอบเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมือ และ (4) เศษกระดาษ  และ
กระดาษท่ีนํากลับมาใชไดอีกเปนสินคาควบคุม เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับดูแลและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
 
17. เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 
(เพ่ิมเติม) 
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   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน (เพ่ิมเติม) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ 
   สํานักงบประมาณเสนอวา เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณสามารถใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไปพลางกอน
ไดอยางตอเนื่องและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใชลาชาออกไปอีก ซ่ึงยังไมสามารถคาดการณระยะเวลาไดในชั้นนี้ สํานัก
งบประมาณจึงเห็สมควรขยายกรอบวงเงินและเพ่ิมเติมหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ดังนี้  
   1. ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยรับงบประมาณไดไมเกินสามในสี่ของ
แผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   กรณีมีความจําเปนตองจัดสรรงบประมาณเกินกวาหรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวขางตนใหสํานัก
งบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณไดตามความจําเปน แตไมเกินวงเงินงบประมาณรายจายแตละแผนงาน/
รายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562 เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
    (1) เปนรายจายตามขอผูกพันสัญญา ลําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  
    (2) ตองดําเนินการตามขอตกลงท่ีรัฐบาลทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
    (3) สําหรับภารกิจพ้ืนฐานหรือมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงหากไมดําเนินการจะเสียหายตอ
การบริหารราชการแผนดิน 
   2. รายการผูกพันงบประมาณรายจายขามปท่ีไดทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว กรณีท่ีงบประมาณ
รายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับรายการดังกลาว ไมเพียงพอใชจายตามขอผูกพันท่ีตองจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนโดยใหถือเปนสวน
หนึ่งของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยรับงบประมาณ ซ่ึงตองหักออกจากแผนงาน
และรายการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 
ประกาศใชบังคับแลว 
   3. หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 
(เพ่ิมเติม) นอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอ 1. และขอ 2. ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเดิม 
  
18. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
   1. พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) 
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐ ( Government to 
Government – G to G) เพ่ือใหการขายขาวแบบรัฐตอรัฐสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับการคา
ขาวของประเทศในปจจุบัน ซ่ึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและทําสัญญาซ้ือ
ขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหมีความชัดเจนและเปนไปตามกฎระเบียบ พณ. ท่ีเก่ียวของ ซ่ึง นบข. ในคราวประชุมครั้งท่ี 
2/2562 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ไดมีมติ ดังนี้ 
    1.1 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐ  
(Government to Government : G to G) ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 รับทราบตามท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เสนอเรื่อง “มาตรการปองกันการทุจริต กรณี
การคาระหวางประเทศแบบรัฐตอรัฐจากโครงการรับจํานําขาว และการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ” 
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    1.2 มอบหมายอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูเจรจาหรือเขารวมการประมูลแบบ G to 
G และลงนามทําสัญญาซ้ือขายขาวในนามรัฐบาลไทย ตามแนวทางปฏิบัติฯ ขอ 1.1 
    1.3 มอบหมายกรมการคาตางประเทศรวมมือกับสมาคมผูสงออกขาวไทยเพ่ือปรับปรุงหรือ
จัดหาขาวสงมอบใหแกรัฐบาลประเทศผูซ้ือตามสัญญา G to G  
     1.3.1 กรณีรัฐบาลมีขาวในสต็อกชนิดท่ีตรงกับความตองการของผูซ้ือ ใหสมาคมผู
สงออกขาวไทยใชขาวในสต็อกของรัฐปรับปรุงและสงมอบขาวตามสัญญา หากขาวในสต็อกของรัฐไมเพียงพอให
สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดหาขาวเพ่ิมเติมและสงมอบขาวตามสัญญา 
     1.3.2 กรณีรัฐบาลไมมีขาวในสต็อกชนิดท่ีเปนความตองการของผูซ้ือ ใหสมาคมผู
สงออกขาวไทยจัดหาและสงมอบขาวตามสัญญา 
     ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทางและเง่ือนไขท่ี นบข. หรือผูท่ี นบข. มอบหมายไดให
ความเห็นชอบ และใหกรมการคาตางประเทศ พณ. ทําขอตกลงความรวมมือกับสมาคมผูสงออกขาวไทย ตามแบบ
ขอตกลงท่ีผานการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลวเพ่ือสงมอบขาวตามสัญญา G to G  
    1.4 มอบหมายอธิบดีกรมการคาตางประเทศนําเสนอปลัดกระทรวงพาณิชยในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ นบข. เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ นบข. พิจารณาใหความ
เห็นชอบการเสนอขาย การเจรจาตอรองราคา การตกลงเง่ือนไขในสัญญารวมท้ังแนวทางจัดหาขาวสงมอบใหแก
รัฐบาลประเทศผูซ้ือ กอนดําเนินการ 
    1.5 การเจรจาตกลงราคาและสงมอบขาวให COFCO Corporation (COFCO) รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณ 300,000 ตัน ท่ีเหลือ ภายใตสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G ระหวางกรมการคา
ตางประเทศกับ COFCO ฉบับลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 โดยใหดําเนินการตามขอ 1.1 – 1.4 
    1.6 มอบหมาย พณ. โดยกรมการคาตางประเทศ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไป  
   2. แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (Government to 
Government : G to G) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
    2.1 หลักการสําคัญในการเจรจาและทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G  
     2.1.1 การเจรจาและทําสัญญา  รัฐบาลของประเทศคูเจรจาและทําสัญญาซ้ือขาย
ขาวกับรัฐบาลไทยจะตองเปนหนวยงานรัฐบาลหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหดําเนินการแทน
รัฐบาลเทานั้น เวนแตหนวยงานผูแทนรัฐบาลของประเทศผูซ้ือบางประเทศท่ีมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการเจรจาและ
ทําสัญญาซ้ือขายขาวเพียงหนวยงานเดียวโดยไมเคยเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงในวงการคาขาวท้ังในและ
ตางประเทศจะทราบดีวาคือหนวยงานใด กรณีหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผูซ้ือเปนหนวยงาน
นอกเหนือจากหนวยงานดังกลาวขางตน หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผูซ้ือไมเคยซ้ือขายขาว
แบบ G to G  กับรัฐบาลไทยมากอน มีหนังสือแจงความประสงคขอซ้ือขาวแบบ G to G จากรฐับาลไทย กรมการคา
ตางประเทศจะตองประสานสอบถามกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวดวย 
     2.1.2 การชําระเงิน  ตองเปนการชําระเงินระหวางประเทศ เชน การเปด Letter 
of Credit (L/C) และการโอนเงินระหวางประเทศ ( Telegraphic Transfer : T/T) เปนตน ซ่ึงจะตองสามารถ
ตรวจสอบท่ีมาของเงินดังกลาวได โดยมีเอกสารหลักฐานจากธนาคารท้ังของไทยและธนาคารท่ีประเทศคูคาใชในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินดังกลาว 
     2.1.3 การสงมอบขาว รัฐบาลไทยจะตองสงขาวออกไปจากประเทศไทยจริง ซ่ึงมี
หลักฐานท่ีสําคัญคือใบอนุญาตใหสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ อ.2 (สินคาขาว) ท่ีออกโดยกรมการคา
ตางประเทศ โดยตองระบุวาเปนการสงออก “ขาวรัฐบาล” เนื่องจากขาวเปนสินคาท่ีตองขออนุญาตสงออกตาม
ประกาศ พณ. 
    2.2 ข้ันตอนในการเจรจาและทําสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G 
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    การซ้ือขายขาวแบบ G to G โดยท่ัวไปจะเริ่มจากรัฐบาลประเทศผูซ้ือแจงความประสงคขอ
ซ้ือขาวจากรัฐบาลไทยโดยมีหนังสือถึง พณ. หรือกรมการคาตางประเทศโดยตรง หรือมีหนังสือผานทาง กต. หรือชอง
ทางการทูต ซ่ึงกรมการคาตางประเทศสามารถประสานสอบถาม กต. เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงไดอีกทางหนึ่ง เม่ือ
กรมการคาตางประเทศไดรับเรื่องดังกลาวแลวจะประสานสอบถามรายละเอียด อาทิ ชนิดขาว ปริมาณ และเง่ือนไข
การสงมอบ เปนตน กับหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผูซ้ือเบื้องตนกอนและจะเสนอเรื่องใหผูมี
อํานาจตัดสินใจพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจาหรือกรอบการเสนอราคาประมูลขายขาวกอนดําเนินการ
ตอไป 
    ในการเจรจาซ้ือขายขาว รัฐบาลท้ังสองฝายจะเจรจาภายใตกรอบท่ีไดรับความเห็นชอบ 
จนกระท่ังสามารถตกลงราคาและรายละเอียดเง่ือนไขตาง ๆ ในรางสัญญาไดแลว ซ่ึงขอกําหนดหลักในสัญญา
ประกอบดวย ชนิดขาว คุณลักษณะขาว ปริมาณ ราคา เง่ือนไขการสงมอบ กําหนดสงมอบ การชําระเงิน ขอกําหนด
เก่ียวกับกระสอบบรรจุขาว การตรวจสอบคุณภาพขาว การระงับขอพิพาทและกฎหมายท่ีบังคับใช เปนตน หลังจาก
นั้นกรมการคาตางประเทศจะตองเสนอรางสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G ดังกลาวใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณากอนลงนามตอไป สําหรับการขายขาวโดยวิธีการเขารวมประมูลเสนอราคา รายละเอียดเง่ือนไขตาง ๆ ใน
สัญญาจะเปนไปตามขอกําหนดการประมูล ( Terms of Reference - TOR) ของหนวยงานผูแทนรัฐบาลของประเทศ
ผูซ้ือ และกรมการคาตางประเทศจะเสนอผลการเจรจาหรือผลการประมูลเสนอราคาขายขาวใหผูมีอํานาจตัดสินใจ
พิจารณาใหความเห็นชอบการตกลงราคาและทําสัญญากอนจะลงนามในสัญญาซ้ือขายขาวตอไป  
    2.3 การเปดเผยขอมูลในสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G 
    ขอมูลในสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G เปนเรื่องท่ีมีความละเอียดออน เนื่องจากขาวเปน
สินคาท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงทางอาหารของรัฐบาลหลายประเทศ การเปดเผยขอมูลรายละเอียดในสัญญา 
นอกจากจะสงผลกระทบตอการเจรจาทําสัญญาซ้ือขายขาวกับรัฐบาลประเทศผูซ้ือรายอ่ืนยังทําใหรัฐบาลไทยเปนฝาย
เสียเปรียบในการเจรจาได ดังนั้น กรมการคาตางประเทศจะพิจารณาเปดเผยขอมูลในสัญญาซ้ือขายขาวแบบ G to G 
บางสวน เชน ชนิดขาว ปริมาณ และกําหนดสงมอบ เปนตน ท่ีสามารถเปดเผยไดตามความเหมาะสมโดยไมขัดตอ
ขอกําหนดในสัญญาและไมกระทบตอความสัมพันธกับประเทศผูซ้ือ 
 
 

ตางประเทศ 
19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองน้ําการเดินเรือในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง 
ภายใตความตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง พ.ศ. 2543 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเบื้องตน ( Preliminary Work) โครงการ
ปรับปรุงรองน้ําการเดินเรือในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง ภายใตความตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง – 
แมน้ําโขง พ.ศ. 2543 และใหความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองน้ําการเดินเรือในแมน้ําลานชาง – 
แมน้ําโขง ภายใตความตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง พ.ศ. 2543 ตามท่ีกระทวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   ท่ีผานมาไทยในฐานะประเทศสมาชิกไดรวมดําเนินการภายใตการดําเนินงานเบื้องตนฯ มาโดยตลอด 
โดยมีการจางเอกชนจัดทําแผนปฏิบัติงานสํารวจและเก็บขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
(Environmental and Social Impact Assessment: ESIA) และไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ไทยไดเขารวมการประชุมคณะทํางาน 4 ประเทศ ( Joint Working Group) เพ่ือพิจารณาในประเด็นตาง ๆ 
ไดแก การสํารวจภาคสนาม การสํารวจทางธรณี การสํารวจทางอุทกศาสตร การนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
(Model Test) เพ่ือมาใชในการออกแบบรองน้ําและศึกษาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ํา รวมท้ังการกัด
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เซาะตลิ่ง เพ่ือนําไปสูการออกแบบรองน้ําทางเดินเรือใหมีความปลอดภัย และไมสงผลกระทบตอเขตแดนทางน้ํา
ระหวางไทยและ สปป.ลาว ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ JCCCN ครั้งท่ี 17 เม่ือวันท่ี 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฝายจีนไดเสนอรายงานผลการศึกษาการดําเนินงานเบื้องตนโครงการปรับปรุงรองน้ําทาง
เดินเรือในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง ตอท่ีประชุม พรอมท้ังไดแจงวาไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ
ดังกลาวแลวและการดําเนินการตองสิ้นสุดลงโดยจะมีไมการดําเนินการใด เวนแตจะมีความเห็นชอบรวมกันระหวาง
ประเทศสมาชิกผานชองทางการทูต ซ่ึงผลการประชุมคณะกรรมการรวมคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ครั้งท่ี 48 เม่ือ
วันท่ี 24 – 25 เมษายน 2562 ณ เมือง Vung Tau สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวาประเทศสมาชิก (ไทย กัมพูชา 
สปป.ลาว และเวียดนาม) ไดรับทราบวาการดําเนินงานในสวนของ ESIA ภายใตการดําเนินงานเบื้องตนโครงการ
ปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง ไดสิ้นสุดแลว 
 
20.  เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานเกษตรอินทรียและการตรวจสอบรับรองของ
อาเซียน ภายใตคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอกรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานเกษตรอินทรียและ
การตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใตคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม และมอบใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย พิจารณาใชดุลยพินิจตามสถานการณตามความเหมาะสมใน
เรื่องท่ีจะเปนประโยชนตอไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ 
(กําหนดประชุมคณะผูเชี่ยวชาญดานเกษตรอินทรียของอาเซียนในชวงเดือนมีนาคม 2563) 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม 
(ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : AMAF) ครั้งท่ี 38 เม่ือป 2559 ท่ีประชุมไดรับรอง
แผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียของอาเซียน ป 2559  – 2563 (Strategic Plan of Action for the ASEAN 
Cooperation on Organic Agriculture 2016 - 2020) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา 
เศรษฐกิจ และการตลาด รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันตอการผลิตดานการเกษตรท่ียั่งยืนและเกษตรอินทรีย 
                   กรอบการเจรจาความตกลงฯ สรุปได ดังนี้ 
                             1. เปาหมายการเจรจาในภาพรวม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศไทย ไดแก                   
1) ปกปองคุมครองผูบรโิภค เกษตรกร ผูประกอบการ เกษตรอินทรีย และระบบนิเวศ 2) รักษาความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการสงออกสินคา
เกษตรอินทรียของไทยในตลาดอาเซียนและตลาดอ่ืน 4) รวมสรางอาเซียนใหเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรองเปนท่ียอมรับและเปนธรรม 5) สงเสริมสินคาจากฐานการผลิตอาเซียน
ใหมีการเคลื่อนยายอยางเสรีและเปนธรรมในอาเซียน 6) ไมขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 7) เอ้ืออํานวย
ตอการนําไปปฏิบัติหรือบังคับใชโดยสอดคลองกับความตกลงท่ีไทยมีพันธกรณีภายใตความตกลงระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของ และ 8) มีแนวทางในการระงับขอพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน 
                            2. ขอบเขตและสาระสําคัญของกรอบการเจรจาฯ ความตกลงมีขอบเขตครอบคลุมการกําหนด
หลักการ ขอกําหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก ในการยอมรบัผล
การตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียของกันและกันในอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคาในอาเซียนและ
คุมครองผูบริโภค โดยผลของการตรวจสอบและใหการรับรองเกษตรอินทรียของประเทศสมาชิกท่ีผานการประเมิน
แลวตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีอาเซียนกําหนดจะถูกยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน โดยไมตองมีการ
ตรวจสอบซํ้า ดังนี้ 1) การกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ 2) การยอมรับรวม 3)การพัฒนากลไกการประสานงาน
ของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิก และ 4) ประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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                             3. การประสานงาน มกอช. เปนผูประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูมีสวน
เก่ียวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา
หอการคาแหงประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย ในการจัดทํารางความตกลงท่ีเก่ียวของกับ
การกํากับดูแลดานการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผล และผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของอาเซียน และ
การตรวจสอบรับรอง เพ่ือใหการดําเนินการเจรจาความตกลงเปนไปในแนวทางท่ีสอดประสานกันในหลักการ 
วัตถุประสงค และเปาหมายเกิดประโยชนและเปนไปตามวิสัยทัศนของประชาคมอาเซียน 
                   ท้ังนี้ กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานเกษตรอินทรียและการตรวจสอบ รับรอง
ของอาเซียน ภายใตคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไมจัดอยูในดานการสรางรายไดและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 
21.  เรื่อง  โครงการจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับท่ี 3 ตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบันทึกความตกลงระหวางโครงการพัฒนาสหประชาชาติและ
หนวยงานรวมปฏิบัติการ ภายใตโครงการจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับ
ท่ี 3 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังเห็นชอบเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความ
ตกลงฯ ดังกลาว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)  เสนอ 
                   ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความ
เห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
                  สาระสําคัญของเรื่อง 
                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอราง
บันทึกความตกลงระหวางโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ( UNDP) และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยรวมปฏิบัติการ ภายใตโครงการจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
และรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับท่ี 3 ซ่ึงเปนการดําเนินการตามพันธกรณีของประเทศไทยตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและแสดงใหประเทศภาคีทราบถึงการมีสวนรวมของประเทศไทยในการ
ดําเนินการรวมกับประชาคมโลกในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบันทึกความตกลงฯ มี
สาระสําคัญเปนการกําหนดรายละเอียดการสนับสนุนแกโครงการการดําเนินงานในระดับประเทศ ท่ี UNDP จะใหการ
สนับสนุนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการฯ เชน 
การจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ ป พ.ศ. 2557 – 2561 เปนตน 
 
22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติวาดวยความม่ันคงทาง
นิวเคลียร 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติวาดวยความ
ม่ันคงทางนิวเคลียร ( ICONS 2020 Ministerial Declaration) ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไมกระทบตอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาดังกลาว ใหหัวหนาคณะผูแทนไทยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก
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คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก รวมท้ังเห็นชอบใหประเทศไทยรวมรับรองรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการ
ประชุมนานาชาติวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียร ( International Conference on Nuclear Security : 
Sustaining and Strengthening Efforts – ICONS 2020) ตั้งแตวันท่ี 10  – 14 กุมภาพันธ 2563 ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูรับรองรางปฏิญญาดังกลาว ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   อว. รายงานวา ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ( International Atomic Energy 
Agency: IAEA) ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิก จะเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียร 
(ICONS 2020) ระหวางวันท่ี 10  – 14 กุมภาพันธ 2563 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมฯ มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีระดับสูงในการหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินงานดานความม่ันคงทางนิวเคลียร 
รวมถึงการแบงปนประสบการณ ความสําเร็จ แนวปฏิบัติในปจจุบันและมุมมองตอพัฒนาการในอนาคตเพ่ือใชเปน
แนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระดับสากลและของ IAEA รวมถึงสรางความตระหนักรู และผลักดัน
ใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขมแข็งใหการดําเนินงานดานความม่ันคงทาง
นิวเคลียรท้ังภายในประเทศและในระดับสากล โดยการประชุม ICONS 2020 ประกอบดวย (1) การประชุมระดับ
รัฐมนตรี ( Ministerial Segment) ซ่ึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จะเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการ
ประชุมดังกลาว และ (2) การประชุมเชิงเทคนิค ( Technical Session) ซ่ึงมีผูแทนจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
จํานวน 4 ราย เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการและสนับสนุนขอมูลทางเทคนิคในสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรี จะมีการรับรองรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ( Ministerial Declaration) เพ่ือเปนเอกสารผลลัพธของ
การประชุม 
                    สาระสําคัญ ของรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมนานาชาติวาดวยความม่ันคงทาง
นิวเคลียร ( ICONS 2020 Ministerial Declaration) เปนการแสดงเจตนารมณรวมกันของรัฐสมาชิกท่ีจะย้ําความ
มุงม่ันของรัฐภาคีตอการสรางความยั่งยืนและเขมแข็งดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรของวัสดุนิวเคลียร วัสดุ
กัมมันตรังสี รวมถึงสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี สรุปได ดังนี้ 
                    1. ย้ําถึงเปาหมายรวมกันของการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร การลดอาวุธนิวเคลียร และการใช
พลังงานนิวเคลียรในทางสันติ และตระหนักวาความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรชวยสงเสริมสันติภาพและความ
ม่ันคงระหวางประเทศ 
                   2. ตระหนักถึงบทบาทของ IAEA ท่ีจะใหความชวยเหลือรัฐสมาชิกในการสรางและพัฒนาระบอบ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรภายในท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงประสานความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือสรางความเขมแข็งดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 
                    3. ตระหนักถึงภัยคุกคามตอความม่ันคงทางไซเบอรและคอมพิวเตอรของสถานประกอบการท่ี
เก่ียวของกับนิวเคลียรและการดําเนินการท่ีเก่ียวของ 
                    4. ย้ําถึงความสําคัญของการสงเสริมการเขาเปนภาคีอยางเต็มรูปแบบและการอนุวัติการอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียรและท่ีแกไขเพ่ิมเติมของรัฐภาคี 
                    5. ย้ําความมุงม่ันท่ีจะตอสูกับการลักลอบขนถายวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีอ่ืน ๆ และทําให
ม่ันใจวาวัสดุเหลานั้นจะไมสามารถนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคท่ีไมถูกตอง 
 
23.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางแถลงขาวของประธานรวมของการประชุมอาเซียน – สหภาพยุโรป       
ดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน ครั้งท่ี 2 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงขาวของประธานรวมของการประชุมอาเซียน – สหภาพยุโรป
ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 2 : สูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Draft Co-Chairs’ Press Statement of 
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the Second High-Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the 
Sustainable Development Goals) โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) หรือสวนราชการเจาของเรื่องดําเนินการไดโดย
ไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากนั้นใหรายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบตอไป และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายออกแถลงขาวฯ ในฐาน ะประธานรวมของการ
ประชุม ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ   
                   สาระสําคัญของรางแถลงขาวฯ  ประกอบดวย (1) การสงเสริมการเติบโตสีเขียวและการเงินสีเขียว
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและระหวาง
ภูมิภาคอาเซียนและยุโรป (3) การสงเสริมบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม 
และรายยอย (MSMEs) (4) การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และ (5) การสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาท่ียั่งยืนระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรป ผานกลไก
ตาง ๆ โดยเฉพาะศูนยอาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                   โดยจะมีการการเผยแพรแถลงขาวฯ เม่ือสิ้นสุดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable 
Development ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2563 
 
24. เรื่อง  การรับรองแถลงการณรวมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาควาดวยการตอตานการกอการราย     
(The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาควาดวยการตอตาน
การกอการราย ( The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณทาง
การเมืองรวมกันของประเทศสมาชิกในการตอตานการกอการรายตลอดจนสอดคลองกับนโยบายการกระชับ
ความสัมพันธกับตางประเทศและสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศตามท่ีสภาความม่ันคงแหงชาติ เสนอ 
                   สรุปสาระสําคัญของแถลงการณรวมการประชุมระดับอนุภูมิภาควาดวยการตอตานการกอการราย: 
การรับมือกับพัฒนาการดานยุทธศาสตรและกลยุทธของผูกอการราย ( Joint Statement on Responding to 
Evolving Terrorist Strategies and Tactics) ดังนี้ 
                   1. ในแถลงการณรวมไดกลาวถึงประสบการณและศักยภาพในการกอเหตุของนักรบกอการราย
ตางชาติท่ีเปนท่ีประจักษและยังคงพัฒนาเครือขายเพ่ือชวยอํานวยความสะดวก หรือยุยงปลุกปนใหเกิดการกระทําอัน
เปนการกอการราย และเห็นพองใหมีการจัดการประชุมกลุมศึกษาระดับภูมิภาคท่ีเนนการเสริมสรางการรับมือดานขอ
กฎหมายเพ่ือตอตานภัยคุกคามของนักรบตางชาติในภูมิภาค นําโดยอินโดนีเซียรวมกับออสเตรเลีย 
                   2. ท่ีประชุมตระหนักวา สตรี เยาวชน และครอบครัวมีบทบาทสําคัญอยางมากในการปองกันแนวคิด
สุดโตงท่ีนิยมความรุนแรงในภูมิภาคและเห็นพองวาควรสนับสนุนการเปนหุนสวนระหวางภาคประชาสังคมท่ีนําโดย
เยาวชนและสตรีในภูมิภาค และสงเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีสงเสริมบทบาทเยาวชนและสตรีและการมีสวน
รวมในการรับมือกับแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมความรุนแรงในภูมิภาค 
                   3. เห็นพองใหสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการเพ่ิมขีดความสามารถของภาค
ประชาสังคมในการปองกันกระบวนการบมเพาะแนวคิดหัวรุนแรง รวมท้ังการดําเนินการผานเครือขายองคกรภาค
ประชาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
                   4. รัฐมนตรีและผูแทนประเทศตระหนักถึงภัยคุกคามกอการรายในภูมิภาคท่ีมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตในทางท่ีผิดเพ่ือสรรหาสมาชิก สื่อสารและเผยแพรแนวคิดสุดโตง
ท่ีนิยมความรุนแรง และตระหนักถึงความสําคัญของการสรางโอกาสเสริมสรางความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน 
เพ่ือตอตานการใชพ้ืนท่ีสื่อสังคมโดยเครือขายกลุมกอการราย 
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                   5. เนนย้ําถึงการดําเนินการภายใตขอมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติท่ี 2396 เพ่ือ
เสริมสรางมาตรการตรวจจับความเคลื่อนไหวของนักรบกอการรายตางชาติและกลุมอาชญากรรมขามชาติ 
 

แตงตั้ง 
25. เรื่อง รายช่ือผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการตาง ๆ (จํานวน 8 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  ของสวนราชการ
ตาง ๆ เพ่ิมเติม (จํานวน 8 ราย) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ประกอบดวย กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยท่ี ปคร. ของสวนราชการดังกลาวท่ีไดรับการแตงตั้งมีการเกษียณอายุราชการ และมี
การโยกยายเปลี่ยนตําแหนง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ (10 กันยายน 2562, 1 ตุลาคม 2562 และ 26 พฤศจกิายน 2562) 
รับทราบรายชื่อ ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการตาง ๆ เพ่ือเปน
กลไกประสานงานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และการเสนอและติดตามรางกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ
ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึง สลค. ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. (เพ่ิมเติม) ท้ัง 
8 ราย ดังกลาวแลววา เปนไปตามขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้  

สวนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1. กระทรวงการตางประเทศ  นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล 

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง  
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ  นายสําราญ สาราบรรณ  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย  

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

4. กระทรวงพลังงาน  นายสมบูรณ หนอแกว 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

5. กระทรวงศึกษาธกิาร  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

6. กระทรวงอุตสาหกรรม  นายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี  
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

7. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ  
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

8. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  

พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง  

 
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายชาญวิทย นาคบุรี  
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
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ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีผูครองตําแหนงอยูเดิมเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
27. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกําลังพลสํารอง (คกส.) จํานวน 5 คน ดังนี้  1. พลเอก ธนดล เผาจินดา 2. พลเอก อภิชัย ทรงศิลป              
3. นายประพันธ ปุษยไพบูลย 4. พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ 5. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ 
2563 เปนตนไป  

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


