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  วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562)  เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 30 เรื่อง ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง
    สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ)  
  2.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย 
    ภาษีเงินไดจํานวน 2 ฉบับ และรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม 
    ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ (การ 
    ปรับปรุงแกไขการเสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคายาสูบ)  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
    จํานวน 3 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3)  
    พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการรับฟงความเห็นของประชาชนสําหรับโครงการระบบการ 
    ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบประวัติ 
    และพฤติการณบุคคลและการกําหนดแบบเอกสารที่ใชในการรักษาความปลอดภัย
    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  
    พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
  8.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
    ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรวมลุงทุนระหวางรัฐและเอกชน  
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง   รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตที่ใชแลวเปนสินคาที ่
    ตองหามหรือตองขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายคางเบิกปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบประมาณ 
    รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  11.  เรื่อง   แผนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ระยะที่ 11 
    พ.ศ. 2563 -2567  
  12.   เรื่อง   การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความตองการของกระทรวง 
    การตางประเทศ โครงการที่ 5 (ปงบประมาณ 2563 - 2574) 
   13.  เรื่อง  (ราง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
  14.  เรื่อง   การขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
    ไปสูเมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรม 
    กาวหนาแหงอนาคต”  
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  15.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง 
    พลังงาน   
  16.  เรื่อง  การขอตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด  ผูรับ 
    สัมปทานและผูดําเนินงานตามสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลงสํารวจ
    บนบกหมายเลข E5 เฉพาะในพื้นท่ีโคราช  และสัมปทานปโตรเลียมเลขที่  
    1/2524/19 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข EU 1  
  17.  เรื่อง   มาตรการลดภาระคาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณี 
    อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง 

 18.  เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ 
  19.  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มตน (Startup  
    Ecosystem)    
  20.  เรื่อง   โครงการสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) เพื่อรองรับ 10  
    อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 3 โครงสรางพื้นฐาน ผานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ 
    การศึกษา (กยศ.) 
   21.  เรื่อง   ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของ 
    บริษัท มานะศิลา 2537 จํากัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ตางประเทศ 
  22.   เรื่อง   ปฏิญญาวาดวยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชายและ
    การกําหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and 
    Standards Development) 
 

 แตงตั้ง 
  23.  เรื่อง  การปรับปรุงคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  25.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนยสงเสริมศิลปาชีพ
    ระหวางประเทศ  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหง 
    ประเทศไทย  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรรมการสภา
    ผูทรงคุณวุฒิ ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  28.  เรื่อง  การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก  
  29.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย
    และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
  30.  เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรี  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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9. เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตที่ใชแลวเปนสินคาที่ตองหามหรือตองขออนุญาต
ในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตที่ใชแลวเปนสินคาที ่
ตองหามหรือตองขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของ
กระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
  2. ใหกระทรวงพาณิชยรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางประกาศ  

ประเด็น รายละเอียด 
1. บทนิยาม  “รถยนตที่ใชแลว” หมายความวา รถยนตที่ไดมีการใชงานแลวหรือมีลักษณะ

อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้  
(1) รถยนตที่ไดผานการใชงานตามปกติวิสัยแลว เวนแตสภาพการ 

ใชงานเกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบคุณภาพเพ่ือจําหนายหรือการจัดสงไปยังแหลง
จําหนาย โดยมีหนังสือรับรองจากเจาของตราสินคา 

(2) รถยนตรุนเกาใหสันนิษฐานเบื้องตนวาเปนรถยนตที่ใชแลว   
เวนแตโดยสภาพแสดงใหเห็นชัดวายังไมไดผานการใชงานหรือไมมีลักษณะตาม (1)  

(3) รถยนตที่ไดจดทะเบียนใชงานในตางประเทศแลว ใหถือวาเปน 
รถยนตที่ใชแลว แตไมรวมถึงรถยนตที่ไดจดทะเบียนใชงานครั้งแรกในตางประเทศ
กอนบรรทุกในยานพาหนะจากเมืองตนทางไมเกิน 60 วัน  โดยไดชําระภาษีอากร
ตอกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง ตามที่กําหนดสําหรับรถยนตใหม 

2. กําหนดประเภทของรถยนต
ที่ตองหามนําเขา 

 รถยนตที่ใชแลวตามพิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้  
(1) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 เชน รถแทรกเตอรเพลาเดี่ยว  

รถแทรกเตอรทางการเกษตร รถโดยสารประจําทางขนาดเล็ก เปนตน (ยกเวน              
รถหัวลาก)  

(2) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.02 ทุกชนิด เชน รถโดยสาร รถ 
โดยสารประจําทาง รถโดยทางประจําทางขนาดเล็ก เปนตน  

(3) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล  
รถแขง เปนตน (ยกเวนรถพยาบาล)  

(4) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.04 ทุกชนิด  เชน รถดั้มพ                
รถกระบะ รถบรรทุก เปนตน  

3. กําหนดประเภทของรถยนต
ที่ตองขออนุญาตนําเขา 

 รถยนตที่ใชแลวตามพิกัดอัตราศลุกากร ดังนี้  
(1) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 เฉพาะรถหัวลาก 
(2) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 เฉพาะรถพยาบาล  
(3) พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.05 ทุกชนิด เชน รถเครน   

รถดับเพลิง เปนตน  
4. กําหนดประเภทของรถยนต  หนวยงานซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการนําเขารถยนต ดังนี้  
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ที่ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกํากับ
ดูแลการนําเขา 

(1) กรมการคาตางประเทศ มีหนาที่ออกใบอนุญาตนําเขา สําหรับ 
รถลักษณะพิเศษที่ใชแลวเพื่อใชในกิจการตนเอง และรถยนตทีใ่ชแลวทุกชนิดที่
นําเขาโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และองคการสาธารณกุศล  

(2) กรมการตางประเทศ มีหนาที่ออกหนังสือรับรองประกอบพิธี 
การศุลกากร สําหรับรถยนตที่ใชแลวทุกชนิดที่นําเขาโดยผูมีเอกสิทธิทางการทูต 
สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล  หรือองคการระหวางประเทศ รถยนตที่ใชแลว
ทุกชนิดที่รับการยกเวนภาษีหรือชดเชยภาษี และรถบริจาคที่นําเขาตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

(3) กรมสรรพสามิต  มีหนาที่ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการ 
ศุลกากรสําหรับรถยนตที่ใชแลวทุกชนิดที่นําเขาเพื่อเปนตนแบบในการผลิตหรือ
การศึกษาวิจัย 

(4) กรมศิลปากร มีหนาที่ออกรับรองประกอบพิธีการศุลกากร   
สําหรับรถยนตที่ใชแลวทุกชนิดที่นําเขาเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ เพื่อการวิจัย  
การแขงขัน ตัวอยาง หรือจัดแสดง 

(5) กรมศุลกากร มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ศุลกากรสําหรับรถยนตที่ใชแลวทุกชนิดที่นําเขาเปนการชั่วคราว รถยนตที่นําเขา
เพื่อปรับสภาพแลวสงออก และรถยนตที่ไมสามารถจดทะเบียนหรือนําเขาไปใน
ตางประเทศได  

(6) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีหนาที่ดําเนินการให 
เปนไปตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมฯ สําหรับรถยนตที่ใชแลวทุกชนิดที่
นําเขาเพ่ือปรับสภาพแลวสงออก  (เขตอุตสาหกรรมสงออก)  

(7) กระทรวงกลาโหม มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ของกระทรวงกลาโหม  สําหรับรถยนตที่ใชแลวทุกชนิดที่เปนยุทธภัณฑ  

5. กําหนดสภาพบังคับในกรณี
ที่ฝาฝน 

 การนํารถยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนฯ ใหกรมศุลกากร
ทําลาย  หรือสงรถยนตดังกลาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 


