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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 มี
สวนเกี่ยวเนื่องกับสิทธิประชาชนควรรู 1 เรื่องหัวขอท่ี 4 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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กฎหมาย 
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย 1. รางกฎกระทรวงคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ....                  
2. รางกฎกระทรวงคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ....  และ 3. รางกฎกระทรวงเงินคาทําศพ 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได และใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
   1. รางกฎกระทรวงคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. .... เปนการปรับปรุงกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และ                     
อัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจายเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ดังนี้  
     1.1 กําหนดใหเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกิน 50,000 บาท   
    1.2 ในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ 1.1 ไมเพียงพอ ใหนายจางจาย                         
คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มอีกไมเกิน 100,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยของลูกจางในลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
    1.3 ในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ 1.2 ไมเพียงพอ ใหนายจางจายคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มขึ้นอีก โดยเมื่อรวมกับคารักษาพยาบาลตามขอ 4.1 และขอ 4.2 
แลว ตองไมเกิน 300,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจางในลักษณะตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
    1.4 ในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ 1.3 สําหรับลูกจางรายใดไมเพียงพอ ใหนายจาง
จายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มขึ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย โดยเมื่อรวม
กับคารักษาพยาบาลตามขอ 4.1 ขอ 4.2 และขอ 4.3 แลว ตองไมเกิน 500,000 บาท  
    1.5 กําหนดใหในกรณีคารักษาพยาบาลที่จายตามขอ 1.4 สําหรับลูกจางรายใดไมเพียงพอ 
ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับคารักษาพยาบาลตามขอ 4.1 
ขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 แลว ตองไมเกิน 1,000,000 บาท เวนแตกรณีลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา ใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเทาทีจ่ายจริงตามความจําเปน
จนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
   1.6 กําหนดใหการจายคารักษาพยาบาลตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 4.4 หรือขอ 4.5 
หากลูกจางซึ่งเปนผูปวยในมีคาใชจายเกี่ยวกับคาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล ใหนายจางจายคาใชจาย
ดังกลาวเทาที่จายจริง แตไมเกินวันละ 1,300 บาท   
   2. รางกฎกระทรวงคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. .... เปนการปรับปรุง
กฎกระทรวงกําหนดการจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 โดยกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจายในกรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ดังนี้   
    2.1 กําหนดใหลูกจางที่ประสงคจะขอรับคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยยื่นคําขอตามแบบที่เลขาธิการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว ณ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แลวแตกรณี  
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    2.2 กําหนดใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจางเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปนตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้  
     (1) คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดาน
การแพทยโดยเปนคาใชจายทางกายภาพบําบัดไมเกินวันละ 200 บาท และคาใชจายทางกิจกรรมบําบัดไมเกินวันละ 
100 บาท แตรวมแลวไมเกิน 24,000 บาท   
     (2) คาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานไมเกิน 40,000 บาท   
     (3) คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟูหนวยละไมเกินอัตราตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด แตรวมแลวไมเกิน 160,000 บาท   
      (4) คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพใหจายไดเฉพาะที่เปน
การฝกตามหลักสูตรที่หนวยงานของสํานักงานประกันสังคมเปนผูดําเนินการ ไมเกิน 24,000 บาท  
   2.3 คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพตามขอ 2.2 (4) ใหจายไดตาม
หลักสูตรและอัตราที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
    2.4 กําหนดใหคําขอรับคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ไดยื่นไวตามกฎกระทรวง
กําหนดการจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. 2558 ใหถือเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  
   3. รางกฎกระทรวงเงินคาทําศพ พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางเปน
จํานวน 40,000 บาท  
 


