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  วันนี้ (11 กุมภาพันธ 2563)  เวลา 09.00 น.ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  

กฎหมาย 
  1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน  
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
    สําหรับอุตสาหกรรม 4.0)  
  2. เรื่อง รางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งบริษัท การรวมกิจการกับ  
    บุคคลอ่ืน และการถือหุนในกิจการตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร  
    สงเคราะห พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จํานวน 2 ฉบับ  
  3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษ  
    หมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. ….   
  4. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ  
    รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. (การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให 
    เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554)  
  5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา  
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนในเขต 
    พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)   
  6. เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
    อาคาร พ.ศ. 2522   
  7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผนปายทะเบียนรถ  
    และการแสดงแผนปายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  8. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต  
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  9. เรื่อง รางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
    จํานวน 3 ฉบับ  
  10. เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใชกระแส 
    เหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและใช 
    ในลักษณะท่ีคลายกัน เลม 1 หลักเกณฑท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน 
    พ.ศ. ….   
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  11. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ํามันปาลม 
    เพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสตอกน้ํามันปาลม  
  12. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ งบกลาง   
    รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในการจายเงินอุดหนุน 
    เฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 
 
 
 



 

 

2 

ตางประเทศ 
  13. เรื่อง การเขารวมเปนสมาชิกของท่ีประชุมแหงกรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวาง 
    ประเทศแผนกคดีบุคคล  
    ( Hague Conference on Private International Law) 
 

แตงตั้ง 
  14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ  
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)   
  15. เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา  
  16. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
    บริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
  17.  เรื่อง การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและ  
    น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
  18.  เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการปองกัน  
    และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  19. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัด  
    ประชุมและนิทรรศการ 
  20. เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ 
    รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการใน  
    คณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
   
 

 
 
 
 
   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  1. กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ในสวน
ท่ีจายไปเพ่ือทรัพยสินท่ีบริจาคใหแกศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีสถานศึกษาของรัฐ
หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดเปนจํานวน 3 เทาของท่ีจาย
จริง ดังนี้   
   1.1 ใหหักรายจาย 1 เทาแรกตามท่ีจายจริง   
   1.2 ใหหักรายจายเทาท่ี 2 เพ่ิมข้ึนจากเทาท่ี 1 ตามจํานวนท่ีจายจริง   
   1.3 ใหหักรายจายเทาท่ี 3 เพ่ิมเติมจากเทาท่ี 2 แตเม่ือรวมกันตองไมเกินเพดาน ดังนี้  
    1.3.1 รอยละ 60 เฉพาะสวนของรายไดท่ีไมเกิน 50 ลานบาท  
    1.3.2 รอยละ 9 เฉพาะสวนของรายไดท่ีเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลาน
บาท   
    1.3.3 รอยละ 6 เฉพาะสวนของรายไดท่ีเกิน 200 ลานบาท   
   1.4 การหักรายจายตาม 1.1 – 1.3 รวมกันตองไมเกินกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีใช
สิทธิประโยชนทางภาษีหรือไมเกิน 100 ลานบาท แลวแตอยางใดจะนอยกวา   
  2. กําหนดใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลสําหรับการบริจาคทรัพยสินใหแกศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีสถานศึกษา
ของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
  ท้ังนี้ การกําหนดใหยกเวนภาษีตามขอ 1. และขอ 2. สําหรับการบริจาคทรัพยสินระหวางวันท่ี  
1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
  3. กําหนดใหตองไมนํารายจายท่ีไดใชสิทธิยกเวนภาษีตาม 1. ไปหักเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี 
(3) (ข) แหงประมวลรัษฎากร ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน   
  4. กําหนดใหตองไมนํารายจายท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตาม 1. ไปใชสิทธิยกเวนภาษีตามพระ
ราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับอ่ืน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน   
  5. กําหนดใหตองไมนํารายจายไปใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน กฎหมายวาดวยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือ
กฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน และการถือหุนใน
กิจการตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จํานวน 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งบริษัทหรือรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืน เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับหรือเนื่องในการใหสินเชื่อท่ีอยูอาศัย พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 รวม 2 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. รางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งบริษัทหรือรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ดําเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการใหสินเช่ือท่ีอยูอาศัย พ.ศ. ….  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้งบริษัทหรือ
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รวมกิจการกับบุคคลอ่ืน เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับหรือเนื่องในการใหสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห 
(ธอส.) ดังนี้   
   1.1 การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับหรือเนื่องในการใหสินเชื่อท่ีอยู
อาศัย ใหดําเนินการไดกรณีเก่ียวกับการสรางระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือประโยชนตอการใหบริการ
ของ ธอส. โดยให ธอส. รวมกิจการกับบุคคลผูดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ธอส. อาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติมในขอบังคับท่ีคณะกรรมการ ธอส. กําหนดดวยก็
ได    
   1.2 การจัดตั้งบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับหรือเนื่องใน
การใหสินเชื่อท่ีอยูอาศัยนอกจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ 1.1 ให ธอส. ยื่นขออนุญาตตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนรายกรณี    
  2. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะหฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะหฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการประกอบกิจการอันพึงเปนงานธนาคารของ ธอส. ดังนี้   
   2.1 การจัดตั้งบริษัท องคกร หรือหนวยงานเพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับการรับประกันสินเชื่อ
ท่ีอยูอาศัยของ ธอส. หรือการรับประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของ ธอส. ให ธอส. จัดตั้ง
เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยตองมีวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งเก่ียวของหรือเก่ียวเนื่องกับการดําเนิน
กิจการใหสินเชื่อท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ ธอส. กําหนด   
   2.2 การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับการรับประกันสินเชื่อท่ีอยูอาศัย
ของ ธอส. หรือการรับประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของ ธอส. ใหเปนไปตามขอบังคับท่ี
คณะกรรมการ ธอส. กําหนด   
   2.3 ในกรณีท่ีการจัดตั้งบริษัท องคกร หรือหนวยงานตามขอ 2.1 หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลตามขอ 2.2 ทําให ธอส. มีทุนรวมอยูในกิจการดังกลาวเกินกวารอยละ 25 ให ธอส. ยื่นขออนุญาตตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรายกรณี    
   2.4 การประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยและประกันชีวิตท่ีเก่ียวของกับการให
สินเชื่อท่ีอยูอาศัย  ให ธอส. ดําเนินการไดโดยถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีการประกอบธุรกิจ
ดังกลาว ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ ธอส. กําหนด และในกรณีท่ีการถือหุนทําให ธอส. มีทุนรวมอยู
ในกิจการดังกลาวเกินกวารอยละ 25 ให ธอส. ยื่นขออนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรายกรณี   
   2.5 การประกอบกิจการอ่ืนตามมาตรา 3 (18) แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการอันพึง
เปนงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการอันพึง
เปนงานของธนาคารอาคารสงเคราะห (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ใหธนาคารกระทําไดเฉพาะกิจการอันจําเปนท่ี
เก่ียวเนื่องกับหรือเปนประโยชนในกิจการอันพึงเปนงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห  
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – 
นครราชสีมา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐและเอกชนไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
 
 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
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  1. กําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา เปนทางหลวงท่ีตองเสีย
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง โดยกําหนดคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมตามระยะทางท่ีใชจริง 
ตามประเภทของยานยนตร   
  2. กําหนดใหมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนทุก 5 ป   
  3. กําหนดใหรางกฎกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับนับแตวันท่ีอธิบดีกรมทางหลวงประกาศกําหนด
เปนตนไป  
 
4. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 
(การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงบประมาณและ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  ท้ังนี้ รางระเบียบฯ ท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เปนการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับบริบทการจัดทําบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ซ่ึงการปรับปรุงระเบียบดังกลาวจะมีผล
ทําใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงสามารถขอรับเงินอุดหนุนในการจัดทําบริการสาธารณะมีความชัดเจนข้ึน   
  สาระสําคัญของรางระเบียบ   
  1. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “รัฐวิสาหกิจ” “บริการสาธารณะ” “เงินอุดหนุน” “ผล
ขาดทุน” “ตนทุนการจัดทําบริการสาธารณะ” เพ่ือใหมีความชัดเจน ซ่ึงจะทําใหขอบเขตของการใหบริการสาธารณะ
ท่ีเขาขายการขอรับเงินอุดหนุนฯ รวมถึงตนทุนและคาใชจายจากการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจดวย    
  2. กําหนดวัตถุประสงคในการใหเงินอุดหนุนฯ ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจจัดทําบริการสาธารณะไดอยางตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส โดยใหมีการกํากับและการประเมินผลการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
ท่ีไดรับเงินอุดหนุนฯ ตลอดระยะเวลาของการใหเงินอุดหนุนฯ รวมท้ังชวยลดผลกระทบจากผลขาดทุนจากการจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกรัฐวิสาหกิจ และรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
  3. กําหนดใหการใหเงินอุดหนุนฯ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ และ
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจฯ อยางเครงครัด   
  4. ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ โดยเพ่ิมผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนกรรมการ และกําหนดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ เชน กําหนด
รายละเอียดของขอเสนอการขอรับเงินอุดหนุนฯ บันทึกขอตกลงการจัดทําบริการสาธารณะ และรายงานผลการ
ใหบริการสาธารณะ กําหนดหลักเกณฑการคํานวณและปนสวนรายไดท่ีไดรับจากการใหบริการสาธารณะและตนทุน
การจัดทําบริการสาธารณะ และหลักเกณฑการจัดทําบัญชีการใหบริการสาธารณะท่ีไดรับเงินอุดหนุนฯ เปนการ
เฉพาะแยกจากการดําเนินงานปกติ และพิจารณาขอเสนอการขอรับเงินอุดหนุนฯ ขอเสนอการขอปรับปรุงการจัดทํา
บริการสาธารณะ รายงานผลการใหบริการสาธารณะ และขอเสนอการขอยุติการใหเงินอุดหนุนฯ   
  5. กําหนดใหรัฐวิสาหกิจท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนฯ จัดทําขอเสนอการขอรับเงินอุดหนุนฯ เพ่ือนําเสนอ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะกรรมการฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยขอเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ จะตองระบุเหตุผลและความจําเปน 
ขอบเขตและเปาหมายของการจัดทําบริการสาธารณะ การกําหนดราคาหรือคาธรรมเนียม ระยะเวลาและวงเงิน
อุดหนุนฯ ตลอดระยะเวลาการขอรับเงินอุดหนุนฯ เง่ือนไขการใหแรงจูงใจหรือผลตอบแทนเพ่ิมเติม และอ่ืน ๆ เพ่ือใช
ในการพิจารณาความเหมาะสมในการใหเงินอุดหนุนฯ   
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  6. กําหนดใหรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมีผูแทน
กระทรวงเจาสังกัด เปนประธานกรรมการ และใหมีผูแทนรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีตําแหนงไมต่ํากวารองผูบริหารสูงสุด เปน
กรรมการและเลขานุการ และกําหนดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ เชน พิจารณาใหความเห็นตอรางบันทึก
ขอตกลงการจัดทําบริการสาธารณะ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทําบริการสาธารณะใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในบันทึกขอตกลงการจัดทําบริการสาธารณะ   
  7. กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารางบันทึกขอตกลงการจัดทําบริการสาธารณะและเสนอกระทรวงเจา
สังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอใหปลัดกระทรวงเจาสังกัดและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจลงนามตอไป   
  8. กําหนดใหรัฐวิสาหกิจท่ีมีความประสงคจะปรับปรุงการจัดทําบริการสาธารณะตองจัดทําขอเสนอ
การปรับปรุงการจัดทําบริการสาธารณะ และเสนอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามท่ีกําหนดตอไป   
  9. กําหนดใหรัฐวิสาหกิจหรือกระทรวงเจาสังกัดท่ีเห็นควรยุติการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตองจัดทํา
ขอเสนอการขอยุติการขอรับเงินอุดหนุนฯ และเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  
  10. กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลการใหบริการสาธารณะภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงการจัดทําบริการสาธารณะหรือตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด เพ่ือให
กระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี
ทราบตอไป และใหรัฐวิสาหกิจเปดเผยสรุปผลการจัดทําบริการสาธารณะตอสาธารณชนใหทราบเปนการท่ัวไป   
  11. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยกําหนดใหการดําเนินการใหเงินอุดหนุนฯ ท่ีอยูระหวางดําเนินการอยู
กอนท่ีรางระเบียบฯ มีผลบังคับใช ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ แลวดําเนินการตามรางระเบียบฯ นี้  
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลด
อัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  เปนการขยายเวลาการจดแจงการขอใชสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับการประกอบกิจการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกําหนดใหมี การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 20 เหลือรอยละ 
10 เปนเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน  ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงมีสถานประกอบการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับกําไรสุทธิจากรายไดท่ีเกิดจากการผลิตสินคาหรือการใหบริการและมีการใช
บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว ท้ังนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ีไดจดแจงการขอใชสิทธิการเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  มท. เสนอวา เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ซ่ึงรูปแบบและวิธีการกอสรางอาคารในปจจุบันได
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับขอกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวยังมีรายละเอียดบางประการท่ีจะตองกําหนดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการปองกันฝุนละออง ความปลอดภัยของนั่งราน คํ้ายัน ปนจั่นหอสูง (ทาวเวอรเครน) และเดอรริกเครน 
ดังนั้น สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกลาวเพ่ือกําหนดรายละเอียดบางประการเพ่ิมเติมเก่ียวกับความปลอดภัย
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ของนั่งราน คํ้ายัน ปนจั่นหอสูง (ทาวเวอรเครน) และเดอรริกเครน (การใชงานเพ่ือรื้อถอนทาวเวอรเครนลงจากตัว
อาคาร) เพ่ือประโยชนแหงความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาเพ่ือ
ดําเนินการ   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหในระหวางการกอสรางอาคารท่ีมีความสูงตั้งแต 10 เมตรข้ึนไป ท่ีมีระยะราบวัดจาก
แนวอาคารดานนอกถึงท่ีสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวาก่ึงหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น 
หรืออาคารซ่ึงอยูในโครงการจัดสรรท่ีดิน เจาของผูครอบครองอาคาร หรือผูดําเนินการ ตองมีมาตรการปองกันฝุน
ละออง เชน ลอมอาคารดวยวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือปองกันฝุนละออง ปดหรือคลุมกองวัสดุท่ีมีฝุนละออง การขนยาย
วัสดุท่ีทําใหเกิดฝุนละอองตองปดใหมิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไมตองทําในพ้ืนท่ีปดลอม และทําความสะอาด
ลอรถทุกชนิดกอนนําออกนอกบริเวณสถานท่ีกอสราง   
  2. กําหนดใหในระหวางกอสรางอาคารตองมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ
นั่งรานและคํ้ายัน ท่ีใชรับน้ําหนักสวนตาง ๆ ของอาคารท่ีสรางข้ึนเปนประจําสําหรับการกอสรางอาคารท่ีสูงตั้งแตสาม
ชั้นข้ึนไป หรือท่ีมีความสูงของนั่งรานและคํ้ายันตั้งแต 4 เมตรข้ึนไป หรือท่ีใชสําหรับกอสรางอาคารประเภทท่ีใชพ้ืนไร
คาน โดยบันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูไดและตองอยูภายใตเง่ือนไข เชน ผูดําเนินการ
ตองยื่นแผนผัง แบบแปลน การติดตั้งและรื้อถอน การตรวจสอบสวนประกอบอุปกรณ ตองเปนไปตามคูมือหรือตาม
ขอกําหนดของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
  3. กําหนดใหนั่งรานและคํ้ายันท่ีสรางดวยโลหะ ฐานรองรับตองรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของ
น้ําหนักบรรทุกสูงสุดท่ีบรรทุกบนนั่งรานและคํ้ายันนั้น และไมนอยกวาสี่เทาสําหรับนั่งรานและคํ้ายันท่ีสรางดวยไม   
  4. กําหนดใหในระหวางกอสรางอาคารตองมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ
ปนจั่น โดยเฉพาะปนจั่นหอสูงท่ีใชสอยเปนประจํา โดยบันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได
และตองอยูภายใตเง่ือนไข เชน ผูดําเนินการตองยื่นแผนผัง แบบแปลน การติดตั้งและรื้อถอน การตรวจสอบ
สวนประกอบอุปกรณ ตองเปนไปตามคูมือหรือตามขอกําหนดของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
  5. กําหนดใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสรางตามขอ 4. มาใชบังคับแกการรื้อถอน
อาคารโดยอนุโลม   
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผนปายทะเบียนรถ และการแสดงแผนปายทะเบียน
รถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผนปายทะเบียนรถ 
และการแสดงแผนปายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหยกเลิกความใน (ค) และ (ง) ของ (1) ของวรรคหนึ่ง ในขอ 3 และความใน (ช) และ (ซ) 
ของ (2) ของวรรคหนึ่ง ในขอ 3 แหงกฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผนปายทะเบียนรถ และการ
แสดงแผนปายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป พ.ศ. 2554   
  2. กําหนดขนาด ลักษณะ การใชตัวอักษร และสีของแผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตและ
รถจักรยานยนตของสํานักงานเศรษฐกิจและการคาของตางประเทศท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตามความตกลงระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ และของเจาหนาท่ีสํานักงานดังกลาว   
  3. กําหนดใหบรรดาแผนปายทะเบียนรถท่ีนายทะเบียนออกใหไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ใหยังคงใชตอไปได  
 
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ
จอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสง
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงคมนาคม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแนนในการจราจร 
รายได และขีดความสามารถในการใชบังคับใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจะบังคับแกเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ….  เปนการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดระเบียบการจอดรถของเทศบาลตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดใหพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมาชุมนุมกัน เชน ตลาด ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีราชการ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานท่ีทองเท่ียว พ้ืนท่ีท่ีมีการประกอบการพาณิชยหรือการคาขายหรือการอุตสาหกรรม 
และมีความหนาแนนในการจราจร จําเปนตองจัดใหมีท่ีจอดรถในทางหลวงหรือท่ีสาธารณะและจัดระเบียบการจอดรถ 
มีรายไดเพียงพอตอการดําเนินการจัดระเบียบการจอดรถ มีความพรอมในการจัดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ  
  2. รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจอดรถในท่ีจอดรถ คาใชจายในการใช
เครื่องมือบังคับไมใหเคล่ือนยายรถ คาเคล่ือนยายรถ และคาดูแลรักษารถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. …. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและอัตราคาใชจาย ดังนี้   
   2.1 คาธรรมเนียมในการจอดรถ  

ประเภท ช่ัวโมงแรก/บาท ช่ัวโมงตอไป/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต  
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ  
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาด 8 ลอ  
5. รถยนตขนาด 10 ลอ  
6. รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ  
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน  

5 
10 
20 
30 
40 
50 
50 

10 
20 
30 
40 
60 
80 
80 

เศษของชั่วโมงใหคิดเปน
หนึ่งชั่วโมง 

   2.2 กําหนดอัตราคาใชจายในการใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถไดไมเกินอัตราคันละ 
500 บาท  
   2.3 อัตราคาใชจายในการเคลื่อนยายรถ  

ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ 
1. รถจักรยานยนต  
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ  
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาด 8 ลอ  
5. รถยนตขนาด 10 ลอ  
6. รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ  
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 

500 
1,500 
1,500 
2,000 
2,000 
2,500 
2,500 

กรณีพนักงานเจาหนาท่ีเคลื่อนยายรถแลว
ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาใชจายในกรณี
ท่ีรถถูกใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถ
ตามขอ 2.2 อีก  

    2.4 อัตราคาดูแลรักษารถท่ีถูกเคลื่อนยาย  
ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต  
2. รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ  
3. รถยนตขนาด 6 ลอ 
4. รถยนตขนาด 8 ลอ  
5. รถยนตขนาด 10 ลอ  
6. รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ  
7. ยานพาหนะทางบกประเภทอ่ืน 

200  
300  
300  
500 
500 
500 
500  

การนับเวลาใหถือวายี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน 
เศษของวันใหนับเปนหนึ่งวัน  
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  3. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการมอบใหเอกชนทําหนาท่ี
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ….  
   3.1 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินการ สิทธิและ
ประโยชนของผูบริการและผูใหบริการ  
   3.2 กําหนดใหการมอบใหเอกชนทําหนาท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดรถแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองมีรายไดคาธรรมเนียมท่ีเอกชนเรียกเก็บไมนอยกวารอยละ 80   
   3.3 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําสัญญากับเอกชน ซ่ึงมีหนาท่ีเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจอดรถแทนตามแบบสัญญาท่ี มท. กําหนด โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด แตหากเปน
แกไขสัญญาในประเด็นสําคัญใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา  
 
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 จํานวน 3 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. รางกฎกระทรวงคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. …. เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขและอัตราคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจาย ดังนี้   
   1.1 ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 และ 
กฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560   
   1.2 กําหนดใหเม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล
เทาท่ีจายจริงตามความจําเปนแตไมเกิน 50,000 บาท  
   1.3 ในกรณีท่ีคารักษาพยาบาลท่ีจายตามขอ 1.2 ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนเพ่ิมข้ึนอีกไมเกิน 100 ,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยของลูกจางในลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
   1.4 ในกรณีท่ีคารักษาพยาบาลท่ีจายตามขอ 1.3 ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนเพ่ิมข้ึนอีก โดยเม่ือรวมกับคารักษาพยาบาลตามขอ 1.2 และขอ 1.3 
แลว ตองไมเกิน 300 ,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจางในลักษณะท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  
   1.5 ในกรณีท่ีคารักษาพยาบาลท่ีจายตามขอ 1.4 ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนเพ่ิมข้ึนอีก ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย โดยเม่ือรวมกับ
คารักษาพยาบาลตามขอ 1.2 ขอ 1.3 และขอ 1.4 แลว ตองไมเกิน 500,000 บาท   
   1.6 ในกรณีท่ีคารักษาพยาบาลท่ีจายตามขอ 1.5 ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนเพ่ิมข้ึนอีก โดยเม่ือรวมกับคารักษาพยาบาลตามขอ 1.2 ขอ 1.3 ขอ 1.4 
และขอ 1.5 แลว ตองไมเกิน 1,000,000 บาท เวนแตกรณีท่ีลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
ตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนจนสิ้นสุด
การรักษาพยาบาล ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน (เดิมมีการกําหนดวงเงินสูงสุดท่ีนายจางตองจาย กรณีท่ีลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
รัฐตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาไวไมเกิน 2,000,000 บาท)  
   1.7 กําหนดใหการจายคารักษาพยาบาลตามขอ 1.2 ขอ 1.3 ขอ 1.4 ขอ 1.5 หรือขอ 1.6 
หากลูกจางซ่ึงเปนผูปวยในมีคาใชจายเก่ียวกับคาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล ใหนายจางจายคาใชจาย
ดังกลาวเทาท่ีจายจริง แตไมเกินวันละ 1,300 บาท   



 

 

10 

  2. รางกฎกระทรวงคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. ….  เปนการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานท่ีใหนายจางจาย ดังนี้   
   2.1 ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดการจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานท่ีใหนายจาง
จาย พ.ศ. 2558   
   2.2 ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางเทาท่ีจายจริงตามความจํา
เปน ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้   
    (1) คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดาน
การแพทย โดยเปนคาใชจายทางกายภาพบําบัด ไมเกินวันละ 200 บาท และคาใชจายทางกิจกรรมบําบัด ไมเกินวัน
ละ 100 บาท โดยเม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน 24,000 บาท   
    (2) คาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพ่ือประโยชนในการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 40,000 บาท   
    (3) คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู หนวยละไมเกินอัตราตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด โดยเม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน 160,000 บาท   
    (4) คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ ใหจายไดเฉพาะท่ี
เปนการฝกตามหลักสูตรท่ีหนวยงานของสํานักงานประกันสังคมเปนผูดําเนินการไมเกิน 24,000 บาท   
   2.3 คาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพ่ือประโยชนในการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน หากเกินกวาอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 2.2 (2) ใหนายจางจายคาใชจายเทาท่ีจายจริงตาม
ความจําเปนเพ่ิมข้ึนอีกไมเกิน 140,000 บาท โดยใหคณะกรรมการการแพทยเปนผูมีอํานาจพิจารณา   
   2.4 คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพตามขอ 2.2 (4) ใหจายไดตาม
หลักสูตรและอัตราท่ีสํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
  3. รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. …. กําหนดจํานวนเงินคาทําศพท่ี
นายจางตองจายใหแกผูจัดการศพของลูกจางกรณีท่ีลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญ
หายเนื่องจากการทํางาน โดยกําหนดอัตราคาทําศพในอัตรา 40,000 บาท  
 
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณ
ปองกันกระแสเกิน สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและใชในลักษณะท่ีคลายกัน เลม 1 หลักเกณฑท่ัวไป ตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจร
ใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและใชในลักษณะท่ีคลายกัน เลม 1 
หลักเกณฑท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและใชในลักษณะท่ีคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2425 – 2560 ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5315 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรม เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไม
มีอุปกรณปองกันกระแสเกิน สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและใชในลักษณะท่ีคลายกัน เลม 1 หลักเกณฑท่ัวไป (แกไขครั้งท่ี 
1) ลงวันท่ี 23 เมษายน 2562 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5503 (พ.ศ. 2562) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5315 
(พ.ศ. 2562) ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใชกระแส
เหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกินสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและใชในลักษณะท่ีคลายกัน เลม 1 หลักเกณฑท่ัวไป 
(แกไขครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
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11.  เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ํามันปาลม เพ่ือบริหารจัดการและ
ควบคุมสตอกน้ํามันปาลม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 
หรืองบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
แลวแตกรณีเพ่ือใหกระทรวงพาณิชยดําเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ํามันปาลมเพ่ือบริหารจัดการและ
ควบคุมสตอกน้ํามันปาลม 372,515,700 บาท และมอบหมายกระทรวงพาณิชย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนิน
โครงการตามอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ และเจตนารมณของรัฐบาล
ตอไป 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงพาณิชยไดจัดทําโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ํามันปาลม เพ่ือบริหารจัดการและ
ควบคุมสตอกน้ํามันปาลม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลและบริหารจัดการสตอกน้ํามันปาลมดิบ และปองกัน
การลักลอบนําเขาน้ํามันปาลม โดยกําหนดกรอบรายละเอียดโครงการตามสถานการณขอเท็จจริง รวมท้ังบทบาท
หนาท่ีและอํานาจของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ โดยมีสาระสําคัญสรุป ดังนี้ 
  1. กําหนดแนวทางการติดตามกํากับดูแลสตอกน้ํามันปาลมดิบ โดยใชวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัด
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบ และใชเทคโนโลยีท่ีสามารถแสดงผลระดับน้ํามันปาลมดิบในถังเก็บไดตลอดเวลา มีความ
เท่ียงตรง ไดรับความเชื่อถือและเปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับโดยระบบการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ระบบตรวจวัดปริมาณ ประกอบดวย อุปกรณวัดระดับ ทําหนาท่ีวัดคาระดับและความ
หนาแนนของของเหลวในถังจัดเก็บน้ํามันปาลม และอุปกรณวัดอุณหภูมิ ทําหนาท่ีตรวจสอบในแตละระดับความ
แตกตางอุณหภูมิในถังจัดเก็บน้ํามันปาลม เพ่ือใชประกอบการคํานวณปริมาตร 
   (2) ระบบประมวลผล-สงสัญญาณ ประกอบดวย อุปกรณคํานวณการสื่อสารทําหนาท่ี
รวบรวมขอมูลระบบตรวจวัดปริมาณเพ่ือประมวลผลเบื้องตนและจัดสงยังระบบฐานขอมูลสวนกลางเพ่ือแสดงผลท่ี
เปนปจจุบนั ( Real Time) และแสดงระดับใหทราบวาอยูในเกณฑปกติ เตือนภัย หรือวิกฤติ โดยจะตองมีชุดสง
สัญญาณขอมูลดิจิตอลผานระบบสื่อสารท่ีมีการปองกันการตัดหรือแทรกแซงสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (3) ระบบฐานขอมูลและซอฟแวรประมวลผลกลาง ทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลปริมาณ
จัดเก็บน้ํามันปาลมแตละถัง โดยสามารถนําเสนอในรูปแบบรายงานท่ีกําหนด และสามารถควบคุมสั่งการเพ่ือใหระบบ
ตรวจวัดทําการตรวจวัดปริมาณไดตลอดเวลาจากสวนกลาง รองรับปริมาณน้ํามันปาลมในถังเก็บไดไมนอยกวา 1 ,000 
ตัน พรอมท้ัง รับประกันประสิทธิภาพการทํางานและความถูกตองของระบบดวย 
  2. คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ไดออกประกาศคณะกรรมการกลางวาดวย
สินคาและบริการ ฉบับท่ี 105 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับน้ํามันปาลมในถังเก็บ ลง
วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กําหนดใหผูครอบครองถังเก็บน้ํามันปาลมไมวาจะครอบครองในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์หรือไม
ก็ตาม และมีการเก็บน้ํามันปาลมเปนปกติ ตองดําเนินการหรือรวมกับกรมการคาภายในดําเนินการติดตั้งเครื่องมือวัด
ปริมาณน้ํามันปาลมในถังเก็บ ซ่ึงสามารถวัดไดตลอดเวลา มีความเท่ียงตรง นาเชื่อถือ เปนมาตรฐาน ท้ังนี้ หลักเกณฑ 
ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ และเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการกําหนด ซ่ึงขอมูลการสํารวจปริมาณถัง
จัดเก็บน้ํามันปาลมดิบของผูประกอบการดังกลาว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 พบวา มีจํานวนถังรวมไมนอยกวา 455 
ถัง 
  3. ขอมูลความเคลื่อนไหวของปริมาณน้ํามันปาลมดิบท่ีเปนปจจุบัน และเท่ียงตรงจะเปนเครื่องมือท่ี
ชวยใหสามารถกํากับดูแล และบริหารจัดการสตอกน้ํามันปาลมท่ัวประเทศไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ รวมท้ัง
สามารถใชเพ่ือตรวจสอบยอนกลับถึงความสอดคลองกับปริมาณผลปาลมทะลายท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวออกสูตลาดได
อีกทางหนึ่ง และหากมีขอมูลบงชี้ถึงความผิดปกติก็สามารถประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบปญหาท่ีอาจ
เกิดจากการนําเขาน้ํามันปาลมดิบท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกรณีของการลักลอบนําเขาหรือการกระทําท่ีไมเหมาะสมจาก
การถายลําผานแดน ซ่ึงเปนปจจัยลบตออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมในประเทศ 
  4. กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือดําเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ํามันปาลมเพ่ือบริหารจัดการ
และควบคุมสตอกน้ํามันปาลม จํานวน 483 ,930,000 บาท โดยสํานักงบประมาณไดนําเรื่องดังกลาวกราบเรียน
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นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแลว ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยใชจายจากงบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน หรืองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน แลวแตกรณี โดยใหเบิกจายในงบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 368 ,547,300 
บาท และงบดําเนินงาน จํานวน 3,968,400 บาท 
 
12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ในการจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน) เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 2,056,516,400 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการเด็กและเยาวชนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตามชวงวัย รายการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใหเบิกจายในงบเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท่ีจะไดรับเงินตอเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2563 ท้ังนี้ เม่ือหนวยรับงบประมาณไดรับอนุมัติเงิน
จัดสรร และไดนําไปใชจาย หรือกอหนี้ผูกพันแลว ใหจัดทําบันทึกการใชจายหรือกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายไว
สําหรับนําไปหักออกจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับแลว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
 

ตางประเทศ 
13. เรื่อง การเขารวมเปนสมาชิกของท่ีประชุมแหงกรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 
(Hague Conference on Private International Law) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหไทยเขาเปนสมาชิกของท่ีประชุมแหงกรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีบุคคล ( Hague Conference on Private International Law : HCCH) เพ่ือกระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม เสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   ท่ีประชุม HCCH กอตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1893 ประกอบดวยสมาชิก 83 ราย คือ 82 ประเทศ จากทุก
ทวีปท่ัวโลก และสหภาพยุโรป โดยประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงเขาเปนสมาชิก HCCH แลว มี 4 ประเทศ ไดแก 
มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม และฟลิปปนส HCCH ไดรับสถานะเปนองคการระหวางรัฐบาล ( Intergovernmental 
Organization) เม่ือป ค.ศ. 1955 อีกท้ังมีความหลากหลายในมิติดานกฎหมาย และมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาและ
จัดทําเครื่องมือทางกฎหมายนานาชาติซ่ึงตอบสนองกับความตองการของโลก 
                   พันธกิจหลักของ HCCH คือการพัฒนาความเปนเอกภาพของระบบกฎหมายระหวางประเทศ แผนก
คดีบุคคล โดยการหารือความตกลงรวมกันระหวางประเทศ เชน เขตอํานาจของศาล กฎหมายท่ีบังคับใชในขอบเขต
กฎหมายเอกชนหลายหัวขอ เชน กฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายธนาคาร รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติ
สัมพันธระหวางบุคคลธรรมดา เชน กฎหมายบุคคลและครอบครัว โดย HCCH เปนศูนยกลางความรวมมือทาง
กฎหมายระหวางประเทศในดานกฎหมายเอกชนซ่ึงมีความมุงหวังสูงสุดเพ่ือเพ่ิมความรัดกุมทางกฎหมายสําหรับทุก
นิติสัมพันธระหวางประเทศ และจัดประชุมใหญทุก 4 ป เพ่ือเจรจาและจัดทําสัญญา รวมถึงกําหนดกรอบงานใน
อนาคต โดยอนุสัญญาตาง ๆ จัดทําข้ึนจากคณะทํางานซ่ึงประชุมกันหลายครั้งในหนึ่งป 
                   ปจจุบันไทยยังไมไดเปนสมาชิก HCCH แตไดมีการทําความตกลงกับบางอนุสัญญาของ HCCH ไดแก 
อนุสัญญากรุงเฮกวาดวยลักษณะทางแพงในการลักพาตัวเด็กขามชาติ ( Hague Convention on the Civil Aspects 
of International Child Abduction) ซ่ึงไทยไดทําการภาคยานุวัติ (accession) เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
2545 และอนุสัญญากรุงเฮกวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ ( The 
Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country 
Adoption: Hague Adoption Convention) ซ่ึงไดมีการใหสัตยาบัน ( ratification) แลว เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2547 
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                   สําหรับการเขาเปนสมาชิก HCCH ของไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู และหารือถึงแนว
ทางการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีบุคคล รวมถึงเพ่ือเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศ
สมาชิกในดานกฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีบุคคล และเพ่ือศึกษา เรียนรูเทคนิคในการพิจารณาและราง
อนุสัญญาในทางระหวางประเทศ และความรูทางวิชาการกฎหมายระหวางประเทศท่ีอยูในความสนใจของนานา
ประเทศ 
 

แตงตั้ง 
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นางสาวเกตสุดา  
สุประดิษฐ  รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป   
 
15. เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา     
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอการแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบ
คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา เพ่ือใหมีผูแทนของผูท่ีไดรับผลกระทบไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
อยางครอบคลุมทุกกลุมปญหา มีสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม และเพ่ือใหมีกรรมการพิจารณา
ใหความเห็นในประเด็นขอกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้   
  1. แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนาเพ่ิมเติม จํานวน 6 คน ดังนี้   
   1.1 ผูแทนกลุมราษฎรตําบลโนนสังท่ีคณะกรรมการแตงตั้งจํานวน 3 คน     
   1.2 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   1.3 ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
   1.4 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
  2. ปรับปรุงชื่อตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการ จากเดิม “ผูอํานวยการกองกฎหมายและ
ท่ีดิน กรมชลประทาน” เปน “ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและท่ีดิน กรมชลประทาน”  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป  
 
16. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวม 
7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีลาออก ดังนี้ 
  1. นายวิจารย สิมาฉายา ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญลักษณ เจริญปรุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร 
  3. นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  4. นางจิราวรรณ แยมประยูร กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  5. นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงิน 
  6. นายโยธิน มูลกําบิล กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร 
  7. นายชัยเกียรติ หานสัมฤทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป  
 
17. เรื่อง การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งผูแทนฝายตาง ๆ เปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ 2527 แทนชุดเดิมท่ีครบวาระการดํารง
ตําแหนง ดังนี้ 
  1. นายสําราญ สาราบรรณรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
  2. นายเกียรติณรงค วงศนอยท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ผูแทน
กระทรวงการคลัง 
  3. นายสุพพัต อองแสงคุณผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงพาณิชย 
  4. นายประกอบ วิวิธจินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
  5. นางสาวเพ็ญแข จันทรสวางผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 1 ผูแทนสํานัก
งบประมาณ 
  6. นายจิตเกษม พรประพันธผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายโครงสรางเศรษฐกิจ สายนโยบาย
การเงิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 
  7. นายเกียรติภูมิ ศรีจันทรรัตน ผูแทนชาวไรออย 
  8. นายปารเมศ โพธารากุลผูแทนชาวไรออย 
  9. นายสุวิทย พันธุวิทยากูลผูแทนชาวไรออย 
  10. นายศรายุธ แสงจันทร ผูแทนโรงงาน 
  11. นายวิณณ ผาณิตวงศผูแทนโรงงาน 
  12. นายฉัตรชัย ธรรมสวยดีผูแทนโรงงาน 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป 
 
18. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จํานวน 4 คน เปนบุคคลท่ีคณะรัฐมนตรีสรรหาและเสนอรายชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก ให
ดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทนตําแหนงท่ีวาง เนื่องจาก
ประธานกรรมการและกรรมการไดดํารงตําแหนงครบวาระสี่ปตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ ดังนี้ 
  1. นายประยงค ปรียาจิตต 
  2. นายศิรินทรยา สิทธิชัย 
  3. นายประสาท พงษศิวาภัย 
  4. นายพิทยา บุญชู 
 
19. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในฐานะกํากับดูแล
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) เสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการเดิมได
ดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้ 
  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ 
  2. นายสุเมธ สุทัศน ณ อยุธยา กรรมการผูแทนสมาคมสงเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
  3. นายทาลูน เทง กรรมการผูแทนสมาคมการแสดงสินคา (ไทย) 
  4. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการผูแทนสมาคมโรงแรมไทย 
  5. นายพสุ โลหารชุน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  6. นายสุรพล เศวตเศรนี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป  
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20.  เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 39/2563 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  ตามท่ีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 และคําสั่งท่ี 1/2563 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติม
คําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 2 มกราคม 2563 นั้น 
  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และ มาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 1.1.8 แหงคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

“1.1.8 คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” 
  ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
 
 
 

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


