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  วันนี้ (1 ตุลาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 34 เรื่อง ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ 
   กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ 2562  
 2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงเชียงใหมกับกําหนดเขต 
   อํานาจและวันเปดทําการของศาลแขวงเชียงดาว ในจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ….  
   (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงเชียงดาว วันที่ 1 เมษายน 2563)  
 3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ 
    ยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงิน 
    เฉพาะกิจของรัฐ)  
 4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มี
    ขึ้นนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
 5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ….  
 6.  เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ….  
 7.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสง 
    สินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….  
 8.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเสนเสริม
    คอนกรีตหรือเหล็กแทงเล็กสําหรับเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกทองที่ ใน 
    ราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
 9.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาและรางกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดจากการ
    ลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม  
 10.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
    พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
    (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  11.  เรื่อง   แนวทางการกําหนดราคาน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักรและราง 
    ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการ
    กําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  12.  เรื่อง  ขอเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
  13.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบการกูเงินในประเทศเพ่ือเปนเงินลงทุนสําหรับการลงทุนใน 
    แผนงานระยะยาวใหม ป 2562 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
  14.  เรื่อง   รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 
    ปการผลิต 2562/63 
  15.  เรื่อง   มาตรการบรรเทาภาระคาใชจายแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 



 
 

 

�

  16.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ "การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง" 
 17.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินและ
   จําเปน โครงการสงเสริมการทองเที่ยว “ถึงเวลาทัวร ใหทั่วไทย” สําหรับ 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562 
 18.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562 งบกลาง  
   รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98  
   ลานบาท เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที ่
   ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 24 จังหวัด) ของกรมทางหลวง 
   และกรมทางหลวงชนบท 
  19.  เรื่อง  การลงทุนโครงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (โครงการพัฒนาทาเรือ
    อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3) 
  20.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากพายุโซนรอนโพดุล  
    พายุโซนรอน  คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต  
 

ตางประเทศ 
 
 21.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมวาดวยการสงเสริมการแลกเปลี่ยนและ
   ความรวมมือดานสื่อมวลชนอาเซียน – จีน  
 22.   เรื่อง   (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการ
   ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
   ภูมิอากาศ สมัยที่ 25 
 23.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบตอรางคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงวาดวย
   ความไรรัฐ 
 24.   เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดําเนินงานโครงการ   
   Strengthening Regional Experiences on Sustainable Peatland  
   Management (ASEAN-REPEAT) ภายใตโครงการใชประโยชนปาพรุอยางยั่งยืน
   และบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze 
   Mitigation in ASEAN : SUPA) 
 25.   เรื่อง  ขออนุมัติการรับรอง (ราง) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางดานกีฬา 
   ฟุตบอลระหวางอาเซียนกับสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 
 

แตงตั้ง 
 26.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม) 
  27.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาดในคณะกรรมการ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
  28.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
  29.  เรื่อง  การโอนขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                            
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  30.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  31.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  
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  32.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย)  
  33.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแหงชาต ิ 
 34.  เรื่อง  รายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและสวน 
    ราชการตาง ๆ เพิ่มเติม (จํานวน 5 ราย)  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ 
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได  
  สาระสําคัญของรางประกาศ   
 เปนการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร                    
(ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2530  
 ทั้งนี้ รางประกาศฯ เปนการยกเลิกหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงออกสินคากุงและปลาหมึกแชเย็น
หรือแชแข็ง และผลิตภัณฑอาหารที่มีกุงผสม ที่สงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เปนสินคาที่ตองมีหนังสือ
รับรองดานสุขอนามัย และผูสงออกตองเปนสมาชิกสมาคมผูคาผลิตภัณฑสัตวน้ําและอาหารแชเยือกแข็งไทย 
เนื่องจากกระทรวงพาณิชยเห็นวาปจจุบันมีการตรวจสอบดานสุขอนามัยในการสงออกสินคาดังกลาว ซึ่งอยูในอํานาจ
ของกรมประมงตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
ไมขัดของตอการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวหากภาครัฐกํากับดูแลผูประกอบการได  


