
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                             1 
ที่  กษ 0401.4/236                            วันที ่ 5  มิถุนายน  2563                                0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มถินุายน 2563                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี 
(หลังนอก)  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที ่11 เรื่อง ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบ 

ดิจทิลั และแนวปฏบิัตใินการรับ – สง่หนังสอืราชการทางอิเลก็ทรอนกิสร์ะหว่างสว่นราชการที่เปน็นติบิคุคล 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐาน 

ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ดังน้ี 

ข้อเสนอ รายละเอยีด 
1. การปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา
ระบบการออกเอกสารหลักฐาน
ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
เน่ืองจากการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสใ์นระบบราชการ 
(Government Certification 
Authority) มคี่าใช้จ่ายสูง 

1.1 เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
     การดําเนินการในระยะเร่งด่วน : ให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน )  (สพร . )  ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการ
ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารที่ออกให้ของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัลโดยให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องใช้เ งินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมมาดําเนินการตามแนวทางที่เสนอในกรณีมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น 
     การดําเนินการในระยะต่อไป : ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. 
และ  สพธอ .  ศึกษาความ เ ป็นไปไ ด้ ในการอ นุมั ติ  อนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ โดยให้ผู้มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตเพียง
คนเดียว 
1.2 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมประเด็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ  
การพัฒนาการให้บริการและการออกเอกสารหลักฐานในรูปแบบดิจิทัล
ของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานนําร่อง [ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(นร . )  และหน่วยงานของ รั ฐ อ่ืน  ๆ  ( เ ช่น  โ ร งพยาบาล ศิริ ร าช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ] และแจ้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
มาตรา 34 วรรคหน่ึง (2) รวมท้ังแจ้งให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับ
กฎหมายที่จําเป็นต้องแก้ไขดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 11 ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการท่ีเป็นนิติบุคคล

12 การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์ และสํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                      เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 
 
  วันน้ี (2 มิถุนายน  2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล                    
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ีซึง่สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา)  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดกลุ่ม  
    สถาบันอุดมศึกษาและการกําหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ 
    กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  
    รวม 4 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือ 
    ทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตขายหรือ 
    จําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน 
    ใบอนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึง่ยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสั่งหรือนําเข้ามาใน 
    ราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพ่ือใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือ
    วิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธและการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลติอาวุธหรือ
    อาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  10.  เรื่อง  (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ 
  11.  เรื่อง  ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
    และแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วน 
    ราชการที่เป็นนิติบุคคล 
  12.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
    สหกรณ์ และสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ) 
  13.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการ 
    รถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ …)  
  14.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 
 15.   เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปี 
    การศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
    (COVID-19) 
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   16.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
     ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค 

    ตะวันออก 
  17.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 3 
  18.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ 
  19.  เรื่อง  รายงานสัดส่วนหน้ีสาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
    คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
  20.  เรื่อง  การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับ 
    แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาล 
    ประเทศคู่ภาคี 

ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
    แม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 (The 23rd GMS Ministerial   
    Conference) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
 22.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัย
    พิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วย 
    โรคโควิด-19 
   

แต่งต้ัง 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่าง
    รัฐและเอกชน  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
    หลักทรัพย์  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่
รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาที่ต้ังขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สําหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564   
   ทั้งน้ี กค. เสนอว่า   
  1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ขอให้ กค. พิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 681) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ออกไปอีก เพ่ือให้เป็นการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียขอให้
พิจารณายกเว้นภาษีสําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันฯ โดยให้อยู่ในรายช่ือเดียวกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตราภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา   
   2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National 
e-Payment จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ดังกล่าวซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 681) พ.ศ. 2562 และ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 
691) พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรวบรวมมาตรการภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558 (พ.ศ. 2556), ฉบับที่ 616 (พ.ศ. 2559), ฉบับที่ 681 (พ.ศ. 2562), 
ฉบับที่ 654 (พ.ศ. 2561) และ ฉบับที่ 691 (พ.ศ. 2563)) ทั้งน้ี ภายใต้หลักการและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 
ดังน้ี   
   2.1 กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่
รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตาม
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สามารถนําเงินที่บริจาคมา
หักเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจํานวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายสําหรับการบริจาคตามพระ
ราชกฤษฎีกาอ่ืน ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ 
แล้ว   
   2.2 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา
ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นใน
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ประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สามารถ
นําเงินหรือทรัพย์สินมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายในการจัดสร้างและ
บํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน หรือของราชการและรายจ่ายสําหรับการบริจาค
ตามพระราชกฤษฎีกาอ่ืน ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือ
การสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 (ตรี) แห่งประมวลรัษฎากร  
   2.3 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า 
หรือสําหรับการกระทําตราสาร อันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้น โดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษี
เงินได้นิติบุคคล   
   2.4 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น มีผลใช้บังคับสําหรับการบริจาค
ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2564   
  3. กค. ได้ดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บ
ภาษีลดลง จํานวน 440 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการน้ีจะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ของรัฐบาลในด้านการศึกษาได้อีกทางหน่ึง ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังน้ี   
   3.1 จูงใจภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต้ังแต่ด้านหลักสูตร ครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแบบครบ
วงจร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐอย่างต่อเน่ือง   
   3.2 ดําเนินมาตรการภาษีด้วยความต่อเน่ืองเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการศึกษาของ
ประชาชน    
   3.3 ยกระดับสถาบันการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญสู่
ความเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างย่ังยืนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับโลก   
   
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกําหนด
มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกําหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรร
งบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ อว. รับความเห็นของสํานัก
งบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   อว. เสนอว่า โดยที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การจัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ ต้องกําหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มน้ันย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี การจัด
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สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม รวมทั้งการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว อว. จึงได้
ยกร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรการส่งเสริมดังกล่าว เพ่ือให้การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษามีความก้าวหน้าบนพื้นฐานของการสร้างศักยภาพ                
ต่าง ๆ ที่จําเป็น และมีมาตรฐานระดับสูงเป็นสากลและอยู่ในระดับช้ันนํา ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญ
ในทุก ๆ ด้าน  
  การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมีการเน้นยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งไปแตกต่างกัน              
อันจะทําให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางตามจุดมุ่งหมาย พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดําเนินการที่ผ่านมาของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้การส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนํามาซึ่ง
ประสิทธิผลในการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาของประเทศชาติ ทั้งน้ี ในคราวประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีแล้ว เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดมาตรการ
ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีพันธกิจหลักในการศึกษาอบรมทักษะที่มุ่งยุทธศาสตร์ และการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษ ดังน้ี   
  1. กําหนดนิยามคําว่า “ประเภทสถาบันอุดมศึกษา” “กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา” “ภารกิจ”                
“พันธกิจ” และ “พันธกิจหลัก”   
   2. กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และให้รัฐมนตรีประกาศกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไว้เพ่ือจัด
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มที่ประกาศน้ัน โดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการ
ดําเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดเข้าไว้ในแต่ละกลุ่มประกอบการพิจารณาในการกําหนดกลุ่มให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ทั้งน้ี รัฐมนตรีจะประกาศทุกกลุ่มไปพร้อมกัน หรือจะประกาศแต่เพียงบางกลุ่มก่อนก็ได้   
  3 .  กําหนดหน้าที่ และอํานาจในการดําเ นินภารกิจ  รวมท้ังพันธกิจหลักของแต่ละกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา   
  4. กําหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศกําหนดตัววัดศักยภาพองค์กรและตัววัดผลการ
ดําเนินงานตามแต่ละกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ และให้สํานักงานปลัดกระทรวงดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการศึกษาและประเมินศักยภาพการ
ดําเนินงาน   
  5. ให้สํานักงานปลัดกระทรวงจัดทําสรุปข้อมูลและจัดทําแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาจัดกลุ่มให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สํานักงานปลัดกระทรวงได้เสนอ
ข้อมูล และให้สํานักงานปลัดกระทรวงส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
หากสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา การพิจารณาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้เป็นที่สุด   
  6. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือหลายกลุ่มให้มีพันธ
กิจหลักในการให้การศึกษาอบรมทักษะอาชีวะช้ันสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้
กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์กลุ่มน้ันได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
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  7. กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินนโยบายและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดให้การประเมินคุณภาพและกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา โดยสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละกลุ่ม   
  8. ให้รัฐมนตรีดําเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และ
การกําหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ทุก ๆ 5 ปี    
  9. การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษานั้น ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์และให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษอ่ืนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่ให้การศึกษาอบรมทักษะอาชีวะช้ันสูงและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สามารถดําเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ
ต้องดําเนินการโดยสอดคล้องกับผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาลขณะนั้นด้วย    
  10. ให้สํานักงานปลัดกระทรวงดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จของ
งาน ตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และรายงานให้รัฐมนตรีทราบผ่านคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีงบประมาณ  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ สธ. รับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    
    1.1 กําหนดให้แก้ไขบทนิยามคําว่า “โรงพยาบาลท่ัวไป” “โรงพยาบาลเฉพาะประเภท
ผู้ป่วย” และเพ่ิมบทนิยามคําว่า “โรงพยาบาลผู้สูงอายุ” “โรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ”  
   1.2 กําหนดลักษณะโดยทั่วไปของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟู
ผู้สูงอายุ และกําหนดหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริม
ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ รวมทั้งกําหนดบทเฉพาะกาลรองรับโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพตาม
ลักษณะเฉพาะประเภทผู้สูงอายุ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะ
ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    
   กําหนดให้เพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะ
เฉพาะที่จําเป็นแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจํานวนเหมาะสม และเพียงพอของโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ    
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าบริการอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
   3.1 กําหนดให้การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ ให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว    
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   3.2 กําหนดให้โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพตาม
ลักษณะเฉพาะประเภทผู้สูงอายุซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ต้องดําเนินการจัดให้มีช่ือสถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงกําหนดชื่อสถานพยาบาล และ
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ….   
   กําหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุต้องจัดให้มีผู้ประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยมีจํานวนขั้นตํ่าตามจํานวนเตียงที่ขออนุญาตเปิดทําการตามท่ีกําหนดไว้
ในตารางท้ายกฎกระทรวง รวมทั้งเพ่ิมตารางท้ายกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพให้ครอบคลุม
โรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ   
  ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า โดยท่ีประเทศไทยกําลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพยืนยาวและมีภาวะโรคเร้ือรัง บางรายเป็นผู้ป่วยติด
เตียงจําเป็นต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด แต่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกําหนดให้โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วย และกําหนดให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาล
ทั่วไป ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุที่มีเฉพาะด้าน จําเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลส่งเสริม
ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา
จัดทํากฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องดังกล่าว  
    
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสิง่อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ิการหรอืทุพพลภาพและคนชรา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไป
พิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   1. กําหนดนิยาม “สิ่งอํานวยความสะดวก” “พ้ืนที่หลบภัย” และ “มาตรฐาน”  
   2. กําหนดอาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปน้ี ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 
    2.1 อาคารที่ให้บริการสาธารณะ เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด 
อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม 
    2.2 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการ
สาธาณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
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    2.3 อาคารท่ีทําการของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 

ฯลฯ 
    ทั้งน้ี กรณีที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพ้ืนที่หลบภัย (Area of 
Refuge) ระบบการเตือนภัย และการขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐาน หากระดับพ้ืนภายในอาคาร 
หรือระดับพ้ืนภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคาร มีความต่างระดับกันเกิน 1.3 
เซนติเมตร ให้มีทางลาดระหว่างพ้ืนที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันต้ังแต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 
เซนติเมตร ต้องปาดมุมพ้ืนที่ส่วนที่ต่างระดับกันให้มีอัตราส่วนความชัน 1 : 2  
    กรณีที่มีบันได พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น มีราวมือจับบันไดทั้งสองข้าง ในกรณีที่
พ้ืนมีความต่างระดับกันต้ังแต่ 60 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยให้ราวมือจับและขั้นบันไดแต่ละช่วงมีลักษณะตามท่ีกําหนด 
    กําหนดให้อาคารดังกล่าวต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ดังน้ี 

ที่จอดรถยนต์ทั้งหมด (จํานวน/คนั) ที่จอดรถยนต์สําหรบัคนพิการและผูสู้งอายุ (จํานวน/คนั) 
ไม่เกิน 25 ไม่น้อยกว่า 1

ต้ังแต่ 26 แต่ไม่เกิน 50 ไม่น้อยกว่า 2
ต้ังแต่ 51 แต่ไม่เกิน 75 ไม่น้อยกว่า 3
ต้ังแต่ 76 แต่ไม่เกิน 100 ไม่น้อยกว่า 4
ต้ังแต่ 101 แต่ไม่เกิน 150 ไม่น้อยกว่า 5
ต้ังแต่ 151 แต่ไม่เกิน 200 ไม่น้อยกว่า 6

     ทั้งน้ี ให้เพ่ิมขึ้นอีก 1 คันต่อจํานวนที่จอดรถยนต์ทุก 100 คัน ที่เพ่ิมขึ้น เศษของ 100 คัน 
ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน นอกจากน้ี ที่จอดรถยนต์สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออก
อาคารให้มากที่สุด มีพ้ืนผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปคนพิการน่ังวีลแชร์ (wheelchair) อยู่บน              
พ้ืนของที่จอดรถ หากมีธรณีประตู ความสูงและความกว้างของธรณีประตูให้เป็นไปตามที่กําหนด 
   3. กําหนดให้ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอํานวยความสะดวก ป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงทิศทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวก ต้องมองเห็น สมัผัส รับรู้ มีความชัดเจน อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ทําให้
สับสน และเป็นไปตามมาตรฐาน 
   4. กําหนดลักษณะทางลาด ดังน้ี 
    4.1 ให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีเป็นทางลาดแบบ 2 ทางสวนกัน
ให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
    4.2 ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 9 เมตร ในกรณีที่ทาง
ลาดยาวเกิน 9 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
    4.3 ทางลาดด้านที่ ไม่มีผนัง ก้ันให้ยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไม่ น้อยกว่า                 
15 เซนติเมตร และต้องมีราวมือจับและราวกันตกตามมาตรฐาน 
    4.4 ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวมือจับทั้งสองด้าน และทางลาด
ที่มีความกว้างต้ังแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับมือห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร โดยราวมือจับให้มีลักษณะทําด้วยวัสดุ
เรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับ มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า                 
3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร หรือมีลักษณะอ่ืนตามมาตรฐาน สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
90 เซนติเมตร ราวมือจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่       
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวมือจับต้องเป็นผนังเรียบหรือเป็นไปตามมาตรฐานราวมือจับต้องยาว
ต่อเน่ืองกันหรือให้มีระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ใช้ของคนพิการทางการเห็น และปลายของราวมือจับให้เป็นไปตามที่กําหนด 



 

 

 

9 

   5. กําหนดลักษณะห้องลิฟต์สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.35 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร มีระบบชุดไฟฟ้าสํารองเพ่ือป้องกันกรณี
กระแสไฟฟ้าปกติดับ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศซ่ึงสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ในกรณีไฟฟ้าปกติดับ 
   6. กําหนดให้สถานีบริการน้ํามันและเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงต้อง  
จัดให้มีห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลาทําการอย่างน้อย 1 ห้อง               
มีโถส้วมชนิดน่ังราบ สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และที่ปล่อยนํ้าเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือ
ชนิดอ่ืนที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวก 
   7. กําหนดให้โรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพ้ืนที่สําหรับวีลแชร์ (wheelchair) อย่างน้อย
จํานวน 2 ที่น่ัง ต่อจํานวนที่น่ังไม่เกิน 100 ที่น่ัง และเพ่ิมขึ้น 1 ที่น่ัง ต่อจํานวน 50 ที่น่ัง เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ในตําแหน่ง
ที่เข้าออกได้สะดวก 
   8. กําหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกช้ัน ช้ันละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 
สําหรับโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคารช้ันเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง            
ต่อจํานวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง และเพ่ิมขึ้นอีก 1 ห้อง ต่อจํานวนห้องพักทุก 10 ห้อง โดยห้องพักดังกล่าวต้องอยู่
ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง ต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและ               
แสงและระบบสั่นสะเทือน 
   9. กําหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักหรืออาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด จัดสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางตลอดจนพ้ืนที่บริการสาธารณะ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านอาหาร สําหรับศาสนสถานหรือฌาปนสถานอย่างน้อยต้องมีทางลาดหรือลิฟต์หรืออุปกรณ์ขึ้นลงทางด่ิงที่ทุกคน
สามารถเข้าใช้ได้ 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่
บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
อนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอและใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  กห. เสนอว่า 
  1. ปัจจุบนัยุทธศาสตรช์าติและการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรฐับาลกําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบติัภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการที่จะปรับ
ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานให้มีประสทิธิภาพ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนของรัฐและระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน 
  2. โดยท่ีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนญุาตขายหรือจําหนา่ย
อาวุธให้แก่บคุคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. 2554 กําหนดให้การขายหรอืจําหน่ายอาวุธนัน้ ให้
ขายหรือจําหน่ายได้เฉพาะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ้ือ มี ใช้ ค้า หรือจําหน่ายด้วย
ประการใดๆ ซึง่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปนื วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รบัใบอนญุาตให้มีได้ซ่ึงยุทธภัณฑ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยุทธภัณฑ์ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการขายหรือจําหน่ายอาวุธระหว่างกันของผู้รบัใบอนุญาต
เก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ กิจการโรงงานประกอบอาวุธ กิจการโรงงานซ่อมแซมอาวุธ และกิจการ
โรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ 



 

 

 

10 

  3. ในการขายหรือจําหน่ายซ่ึงอาวุธตามข้อ 2. ดังกล่าว ซึ่งเป็นการขายหรือจําหน่ายใน
ราชอาณาจักรน้ัน ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ้ือ มี ใช้ ค้า หรือจําหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึง่อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรอืวัตถุระเบิด ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืผู้ได้รับใบอนญุาตให้มีได้ซ่ึงยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยยุทธภัณฑ์ 
กฎกระทรวงตามข้อ 2. ได้กําหนดให้ต้องขายหรือจําหน่ายอาวุธใหเ้สรจ็สิ้นภายในเก้าสิบวันนบัแต่วันที่รัฐมนตรี
อนุญาต 
  4. นอกจากน้ี ในการขายหรือจําหน่ายซึ่งอาวุธให้แก่บุคคลตามข้อ 3.น้ัน กฎกระทรวงตามข้อ 2. 
กําหนดให้ผู้รบัใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขายหรือจําหน่ายอาวุธ หรือการแจ้งการสง่มอบภายหลังที่ได้ขายหรือ
จําหนา่ยอาวุธ ต้องย่ืนคําขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอ ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
  5. กห. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวไม่สามารถขายหรือจําหน่ายอาวุธ
ระหว่างกันได้ ทําให้ไม่สามารถนําวัตถุดิบภายในประเทศไปใช้ได้ ไม่ก่อให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง และสูญเสียรายได้ทาง
เศรษฐกิจ เช่น ผู้รับใบอนุญาตบางรายสามารถผลิตปลอกกระสุนได้ แต่ก็ไม่สามารถขายปลอกกระสุนให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืนได้ จึงต้องสั่งปลอกกระสุนจากต่างประเทศ และการกําหนดระยะเวลาการขายหรือจําหน่ายอาวุธ
ตามข้อ 3. ไมส่อดคล้องกับระยะเวลาที่กําหนดในใบอนญุาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน ตามกฎหมายว่าด้วย
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งกําหนดให้มีอายุหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่รัฐมนตรีกําหนด ดังน้ัน จึงเหน็สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 2. เพื่อให้มีการขายหรือจําหน่าย
อาวุธผูร้ับใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ กิจการโรงงานประกอบอาวุธ กิจการโรงงาน
ซ่อมแซมอาวุธ และกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ ระหว่างกันได้ และเห็นสมควรขยายระยะเวลาการขาย
หรือจําหน่ายอาวุธ จากเดิม ให้เสรจ็สิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต เป็น ให้เสร็จสิน้ไม่เกินหนึ่งรอ้ย
แปดสิบวันนับแต่รัฐมนตรีอนุญาต 
  6. สภากลาโหม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เห็นชอบร่าง
กฎกระทรวงในเรื่องน้ีแล้ว 
  7. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเหน็ชอบให้นําเรื่องนีเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคล
อ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตขายหรือจําหน่าย
อาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
  1. กําหนดให้เพิ่มการขายหรือจําหนา่ยอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 โดย
ให้ขายหรือจําหน่ายให้แก่ผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 
ได้  
  2. กําหนดให้เพิ่มวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการย่ืนคาํขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่
บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 
  3. กําหนดระยะเวลาขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 ใหเ้สร็จ
สิ้นไม่เกินหนึง่ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รฐัมนตรีอนุญาต 
  4. กําหนดให้เพิ่มวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการแจ้งการส่งมอบอาวุธที่ขายหรือจําหน่ายอาวุธ
ให้แก่บุคคลอ่ืน นอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการย่ืนคําขอ
และการแจ้งเรือ่งดังกล่าว 
  5. แก้ไขแบบหนังสืออนุญาตให้ขายหรือจําหนา่ยอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตาม
มาตรา 7 ในราชอาณาจักร (แบบ อ.17) ใหส้อดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ  
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนญุาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นาํเข้ามา 
ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลติ หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) 
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และใหก้ระทรวงกลาโหมรับ
ความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  กห. เสนอว่า 
  1. ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาลกําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนของรัฐและระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
  2. โดยที่กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้า
มา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ได้
กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ผู้ใดประสงค์จะขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต คําขอ
ต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตดังกล่าว ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน โดย
ไม่ได้กําหนดสถานท่ีและวิธีการย่ืนคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรกําหนดการปฏิบัติในการย่ืนขอ
อนุญาตทางระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการย่ืนขอรับใบอนุญาต
ติดต่อสื่อสาร และการดําเนินกิจกรรมทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามท่ีกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ประกาศกําหนด  
  3. กห. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจ ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ การอํานวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 2. โดยย่ืนคําขอ ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม หรือโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. สภากลาโหม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เห็นชอบร่าง
กฎกระทรวงในเรื่องน้ีแล้ว 
  5. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามา 
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้า
มา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555 โดยกําหนดสถานที่และวิธีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่อ
อายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ รวมท้ังเอกสารหรือ
หลักฐาน โดยให้ย่ืนคําขอ ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
กห. หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงวัตถุ
หรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธและการขนย้ายวัตถุหรือ
อาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสั่งหรือ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพ่ือใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือวิจัยเก่ียวกับการผลิต
อาวุธและการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ ใ ช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ . . ) พ .ศ . . . . . ตามที่
กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  กห. เสนอว่า 
  1. ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาลกําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนของรัฐและระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
  2. โดยท่ีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธและ
การขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้การขออนุญาตสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรือ
อาวุธเพ่ือใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือวิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธ การแจ้งการสั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ การย่ืนคําขออนุญาตขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บและการแจ้งการส่งมอบวัตถุหรืออาวุธน้ัน ผู้ขออนุญาตดังกล่าวต้องย่ืนคําขอ
อนุญาต ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลตามข้อ 1. 
  นอกจากน้ี การขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานและ
สถานที่เก็บน้ัน กฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นได้กําหนดระยะเวลาไว้เก้าสิบวัน ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการกําหนด
ระยะเวลาใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่กําหนดให้มีอายุหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต กําหนดระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวจึงอาจไม่เพียงพอต่อการดําเนินการของผู้ขออนุญาต 
  3. กห. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจ ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ การอํานวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงตามข้อ 2. โดยให้เพ่ิมการย่ืนคําขออนุญาตสั่ง
หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกวิธีหน่ึง และขยายกําหนด
ระยะเวลาการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธดังกล่าว จากเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต เป็น ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต 
  4. สภากลาโหม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เห็นชอบร่าง
กฎกระทรวงในเรื่องน้ีแล้ว 
  5. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรือ
อาวุธเพ่ือใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือวิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธและการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ใน
การผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้การย่ืนคําขออนุญาตสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพ่ือใช้ใน
การผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพ่ือวิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธสําหรับส่วนราชการของ กห. สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ หรือส่วนราชการอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในการมีและใช้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด วิธีการแจ้งการสั่ง
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หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ การแจ้งการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่
ผลิตขึ้นออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ รวมทั้งการแจ้งการส่งมอบวัตถุหรืออาวุธสามารถย่ืนโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย นอกจากน้ี ได้กําหนดสถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธภายในโรงงานหรือสถานที่ตามที่กําหนดไว้ใน
หนังสืออนุญาต 
  2. ขยายกําหนดระยะเวลาการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออก
จากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ต้องขนย้ายภายในราชอาณาจักรหรือโดยส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นจาก
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาตเป็นไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรงัสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  อว. เสนอว่า 
  1. อว. โดยสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ดําเนินการตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์) ดังน้ี 
   1.1 ได้ประชุมร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา
ประเด็นตามข้อเสนอของทันตแพทยสภา ซึ่งไม่ขัดข้องในการกําหนดให้เครื่องกําเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่
เกิดขึ้นไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่อุปกรณ์กําเนิดรังสีภายในทํางานที่ความต่างศักย์ไม่เกิน 
5 กิโลโวลต์ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
   1.2 สําหรับทันตแพทยสภานั้น ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยทันตแพทย
สภาไม่คัดค้านการยกเว้นการควบคุมเคร่ืองกําเนิดตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว แต่มีข้อเสนอให้พิจารณา
หลักเกณฑ์การยกเว้น (exemption) ตามที่กําหนดใน General Safety Requirements Part 3 ในข้ออ่ืนๆ ที่
ระบุไว้ และให้พิจารณาประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ              
พ.ศ. 2559 ที่กําหนดให้กฎกระทรวงอย่างน้อยต้องระบุรายช่ือเครื่องกําเนิดรังสี ระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะ            
การใช้งานด้วย 
  2. อว. โดยสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้พิจารณาข้อเสนอของทันตแพทยสภาตามข้อ 1.2 แล้ว เห็น
ว่าตาม GSR Part 3 ได้กําหนดเกณฑ์ยกเว้นเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมไว้ 2 ลักษณะ คือ  
   2.1 เครื่องกําเนิดรังสีในสภาพการใช้งานปกติ ไม่ทําให้มีปริมาณรังสีโดยรอบหรือที่ได้รับ
โดยตรงเกิน 1 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ที่ระยะ 0.1 เมตร จากพ้ืนผิวที่สามารถเข้าถึงได้ หรือ 
   2.2 พลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ต้องไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ จากเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้กําหนดว่าเครื่องกําเนิดรังสีที่ก่อให้เกิดรังสีที่มีพลังงานตํ่ากว่า 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ จะได้รับ
การยกเว้นโดยอัตโนมัติ การที่ร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีกําหนดยกเว้นให้เครื่องกําเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่
เกิดขึ้นไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่อุปกรณ์กําเนิดรังสีภายในทํางานที่ความต่างศักย์ไม่เกิน 
5 กิโลโวลต์ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2.1 
   สําหรับเกณฑ์ตาม GSR Part 3 น้ัน ประเทศสมาชิกสามารถเลือกมาปรับใช้เป็นกฎหมาย
ภายในของประเทศตนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของประเทศตน แต่สําหรับในกรณีนําเกณฑ์ที่กําหนดให้
พลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์มาเป็นเกณฑ์ยกเว้นการกํากับดูแลเครื่องกําเนิด
รังสี จะเป็นการเพิ่มภาระผู้ประกอบการนําเข้าเครื่องกําเนิดรังสีในการพิสูจน์ว่า การใช้งานเครื่องกําเนิดรังสีน้ันจะ
ไม่ทําให้มีปริมาณรังสีโดยรอบหรือที่ได้รับโดยตรงเกิน 1 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ที่ระยะ 0.1 เมตร จากพ้ืนผิวที่
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สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการพิสูจน์น้ันอาจต้องใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นใบรับรองจากประเทศผู้ผลิต และหากการใช้งาน
เครื่องกําเนิดรังสีผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบรับรอง ก็จะไม่อาจพิสูจน์ทราบได้เลยว่า เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ได้รับยกเว้นน้ัน
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ 
   2.3 การกําหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลายประเทศ 
เช่น COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM ของสหภาพยุโรปที่ออกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ในเรื่อง 
basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation 
ซึ่ง Directive ฉบับดังกล่าวบังคับใช้กับ 28 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากน้ีไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์
ในด้านใด ๆ หากเคร่ืองกําเนิดรังสีมีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายทางรังสีจะน้อยมากจนสามารถกําหนดยกเว้นจากการกํากับดูแลได้ จึงไม่จําเป็นต้องระบุรายชื่อ
เครื่องกําเนิดรังสี รวมท้ังเทคโนโลยีและการใช้งาน เครื่องกําเนิดรังสีมีหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปในกฎกระทรวงอาจไม่ยืดหยุ่นและเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขกฎกระทรวงบ่อยคร้ัง 
  3. คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาประเด็นเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า เกณฑ์ในการยกเว้นเครื่องกําเนิดรังสีเป็นไปตามมาตรฐานของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: 
International Basic Safety Standards (GSR Part 3) แล้ว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้เครื่องกําเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือ
เครื่องกําเนิดรังสีที่อุปกรณ์กําเนิดรังสีภายในทํางานที่ความต่างศักย์ไม่เกิน 5 กิโลโวลต์ เป็นเครื่องกําเนิดรังสีที่ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
 
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. เ ห็นชอบการลดภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ตามมาตรา 55 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากประกอบเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่ทิ้ง
ไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ สําหรับปีภาษี พ.ศ. 2563 
  2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ฎ. 
ลดภาษีที่ดินฯ) ที่กําหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 สําหรับปีภาษี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามนัยข้อ 5. 1) ร่าง 
พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่กําหนดให้ลดภาษีเฉพาะในปีภาษี พ.ศ. 2563  
  สาระสําคัญและข้อเท็จจริง 
  1. หลักการและสาระสําคัญของร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ สรุปได้ ดังน้ี 
      1) เน่ืองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
ทําให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจําเป็นทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 
      2) ให้บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
      3) ให้ลดจํานวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่คํานวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 
95 แล้วแต่กรณี (หรือสําหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2563) สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปน้ี 
   (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
   (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
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   (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) และ (2)  
   (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
      4) การลดภาษีข้างต้นไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 และมาตรา 97 
แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ 
      5) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
  2. ข้อเท็จจริง 
      1) พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ได้มีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
13 มีนาคม 2562 และได้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ดําเนินการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ แล้ว โดยได้ทําการสํารวจ จัดทําบัญชีและ
ประเมินภาษีตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ อปท. มีเวลาดําเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น มท. จึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายระยะเวลาดําเนินการ
ของ อปท. เป็นการทั่วไปเป็นระยะเวลา 4 เดือนสําหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ. 2563 
จากเดิมที่ต้องชําระภาษีภายในเดือนเมษายนเป็นเดือนสิงหาคม   
      2) กฎหมายลําดับรองจํานวน 18 ฉบับตามที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ได้กําหนดให้จัดทําน้ัน กค. และ 
มท. ได้ดําเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจํานวน 18 ฉบับ โดยในจํานวนน้ีเป็นพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดภาษีเพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างบางประเภทท่ีมีภาระภาษีเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นที่เกิดจากการนําหลักการภาษีทรัพย์สินมาใช้ 
      3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยได้เริ่มต้นต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 
เป็นต้นมา ส่งผลกระทบแก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ ดังน้ัน กค. และ มท. จึงได้มีการประชุม
หารือและเห็นควรกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบโดยการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และในการประชุมที่รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
ได้มีมติเห็นควรเสนอลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ที่กําหนดให้ลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างบางประเภทเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่ง
ท้องที่ 
      4) ประมาณการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับปี 2563 คาดว่าจะจัดเก็บได้จํานวน 
39,420 ล้านบาท และเมื่อมีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ อปท. ทั่ว
ประเทศที่จะนําไปดําเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีการลดภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของ อปท. จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรการบรรเทาผลกระทบที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ดําเนินการไปแล้ว 
      5) การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลให้
ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของ
จํานวนภาษีที่คํานวณได้ โดยการคํานวณการลดภาษีข้างต้นเป็นไปตามตัวอย่าง ดังน้ี 
   (1) กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินฯ ได้กําหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีแต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล 
สําหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 10 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม 
ร้อยละ 0.01 คิดเป็นภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่เสนอแล้ว จะชําระภาษีเพียง 100 
บาท  
   (2) กรณีที่อยู่อาศัย สําหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดา
และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท กรณีเป็นเจ้าของสิ่ง
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ปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน สําหรับบ้านหลังอ่ืน หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา
ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่เสนอแล้ว จะชําระ
ภาษีเพียง 100 บาท 
   (3) กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิช
ยกรรมหรืออุตสาหกรรม มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 4 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้
ประโยชน์อ่ืน ร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 12,000 บาท แต่เมื่อลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่เสนอแล้ว จะ
ชําระภาษีเพียง 1,200 บาท เป็นต้น  
  ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ เป็นการลดภาษีซึ่งจะต้องดําเนินการตามนัยบทบัญญัติมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้
ประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับปี 2563 จํานวน 39,420 ล้านบาท และในการ
เสนอลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ตามร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ 2 กรณี จะสูญเสียรายได้ ดังน้ี 
  1. กรณีที่ 1 กําหนดลดภาษีเฉพาะในปีภาษี พ.ศ. 2563 จะทําให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ลดลงประมาณ 35,450 ล้านบาท 
  2. กรณีที่ 2 ไม่กําหนดระยะเวลาในการลดภาษี จะทําให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างลดลงปีละประมาณ 35,450 ล้านบาท จนกว่าจะมีการออกกฎหมายยกเลิกร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ 
  ทั้งน้ี การลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะช่วยบรรเทา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่ขาดรายได้ เน่ืองจากไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย 
  กค. พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา กค. ได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น มาตรการเลื่อนเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ นําส่ง และชําระ
ภาษี มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า 
โครงการสินเช่ือเพ่ือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและมีรายได้ดังเช่นปกติ ทําให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความสามารถในการชําระภาษีในปีถัดไป 
ตลอดจนไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของ อปท. ในระยะยาวจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกล่าว  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
10. เรื่อง (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ 
  2. มอบหมายให้ อว. โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) ดําเนินการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายอวกาศและหน่วยงานที่ดูแลการรับ
จดแจ้งวัตถุอวกาศ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อว. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยยังไม่ได้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1975 และ             
ไม่มีกฎหมายและหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องวัตถุอวกาศอย่างเป็นระบบ แต่ประเทศไทยมีดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบันและ
ที่หมดอายุการใช้งานแล้วไม่น้อยกว่า 11 ดวง และมีแผนที่จะส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี                 
ต่อจากน้ีเป็นจํานวนมาก ได้แก่ ดาวเทียม Royal Thai Air Force 1 – 2 (RTAF sat) ดาวเทียมของโรงเรียน
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กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC Sat) และดาวเทียมในโครงการ THEOS  - 2 จํานวน 2 ดวง รวมถึงดาวเทียมวง
โคจรระดับตํ่าอ่ืน ๆ ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมการดําเนินกิจการอวกาศให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักสากลและสอดคล้อง
กับมติประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติที่ร้องขอให้รัฐที่ปล่อยวัตถุขึ้นสู่อวกาศนําส่งข้อมูลของวัตถุนั้นโดยทันทีให้แก่ 
COPUOS ผ่านสํานักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Outer Space 
Affairs: UNOOSA) ประเทศไทยจึงต้องมีแนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ความรับผิดชอบและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการดําเนินกิจการอวกาศต่อไป ในการนี้ สทอภ. ใน
ฐานะหน่วยประสานงานกับ COPUOS จึงได้จัดทํา (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ เพ่ือให้ประเทศไทย             
มีแนวปฏิบัติในการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศสําหรับใช้ไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าว  
  2. (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 แล้ว โดยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ได้มี
ข้อคิดเห็นสรุปได้ ดังน้ี 
      2.1 ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการขอมติจากคณะรัฐมนตรีในประเด็น (1) ในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการ             
จดทะเบียนวัตถุอวกาศ ให้ สทอภ. ดําเนินการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศไปพลางก่อนตามแนวปฏิบัติของ UN ทั้งน้ี ในทาง
ปฏิบัติแม้รัฐเจ้าของโครงการดาวเทียมจะมิได้เป็นผู้จดทะเบียนแต่ให้รัฐต่างประเทศผู้ส่งดาวเทียมเป็นผู้จดทะเบียน 
แต่รัฐผู้ส่งก็สามารถกําหนดเง่ือนไขให้รัฐเจ้าของโครงการอวกาศต้องรับภาระเรื่องการจัดทําประกันภัยเพ่ือจัดการ
ปัญหาเรื่องความรับผิดของรัฐผู้ส่งวัตถุอวกาศ และ (2) อนุญาตให้ใช้แนวปฏิบัติน้ีเป็นกฎเกณฑ์เพ่ือปรับใช้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ้งแม้ไม่สามารถบังคับใช้โดยตรงกับภาคเอกชน แต่ในทาง
ปฏิบัติภาคเอกชนต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วในการดําเนินโครงการและยังอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและเพ่ือประโยชน์ของประเทศ  
      2.2 สํานักงานพระธรรมนูญทหาร กระทรวงกลาโหมไม่มีข้อขัดข้อง ยกเว้นในส่วนของขอบเขต
การบังคับใช้ ที่ควรยกเว้นกิจการอวกาศท่ีอยู่ในราชการทหารเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันประเทศ 
      2.3 กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เห็นว่า โดยรวมแล้วไม่ขัดข้องและเห็นชอบตามที่กําหนดให้
มีการดําเนินการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ และแจ้งไปยัง กต. เพ่ือให้ กต. ประสานงานไปยัง UN เพ่ือจดทะเบียนวัตถุ
อวกาศ 
      2.4 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) โดยรวมแล้วไม่ขัดข้อง แต่ในแง่ของการบังคับใช้ 
มีความเห็นว่าแนวปฏิบัติน้ีมีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติโดยความสมัครใจ เน่ืองจากไม่มีบทลงโทษในกรณีละเมิดหรือไม่
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี 
      2.5 สทอภ. ได้ปรับปรุง (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศตามมติที่ประชุมดังกล่าวก่อน
นําเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศให้ความเห็นชอบและมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าแนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่แนวปฏิบัติตาม
หลักความสมัครใจ เนื่องจากสามารถใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐที่กํากับการดําเนินงานด้านกิจการอวกาศของ
เอกชน เพราะกิจกรรมด้านอวกาศเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากระบวนการบังคับใช้ให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
  3. (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับจดแจ้งวัตถุอวกาศมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้  
      3.1 ขอบเขต แนวปฏิบัติน้ีให้ใช้แก่การจดแจ้งวัตถุอวกาศซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจการอวกาศ 
ดังต่อไปน้ี (1) การดําเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจักร (2) การดําเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรหรือใน
อวกาศโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยหรือได้จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย และ 
(3) การดําเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรโดยใช้พ้ืนที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือโดยใช้เรือ อากาศยาน 
หรือวัตถุอวกาศซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
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   เว้นแต่กิจการอวกาศท่ีอยู่ในราชการทหารเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการป้องกันประเทศ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติกําหนด (ตามความเห็นของสํานักงานพระธรรมนูญ
ทหาร กระทรวงกลาโหม) 
      3.2 แนวปฏิบัติการจดแจ้งวัตถุอวกาศ ได้แก่ (1) ดําเนินการจดแจ้งวัตถุอวกาศหลังจากที่ได้
ปล่อยวัตถุอวกาศข้ึนสู่อวกาศแล้ว โดยส่งข้อมูลในรูปแบบที่ UNOOSA กําหนด (2) สทอภ. ดําเนินการรับจดแจ้งวัตถุ
อวกาศ และแจ้งไปยัง กต. เพ่ือให้ กต. ประสานงานไปยังสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือจดทะเบียนวัตถุ
อวกาศ และ (3) UN แจ้งผลการจดทะเบียนวัตถุอวกาศหรือการรับจดทะเบียนวัตถุอวกาศผ่านช่องทางการทูต 
      3.3 ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเกิดปัญหารัฐสามารถอ้างสิทธิไล่เบ้ียในกรณีวัตถุอวกาศตกหล่น             
การช่วยเหลือและส่งคืนวัตถุอวกาศ ในขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐตามมาในฐานะรัฐผู้ส่ง
กระสวยให้กับประเทศไทย (Launching State) หากวัตถุอวกาศของไทยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศอ่ืน 
 
11. เรื่อง ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติใน
การรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่าน
ระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ดังน้ี 

ข้อเสนอ รายละเอียด 
1. การปรับปรงุเพ่ือการพัฒนา
ระบบการออกเอกสารหลักฐาน
ของทางราชการผา่นระบบดิจิทัล 
เน่ืองจากการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสใ์นระบบราชการ 
(Government Certification 
Authority) มคี่าใช้จ่ายสูง 

1.1 เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
     การดําเนินการในระยะเร่งด่วน : ให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารที่ออกให้ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลโดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมา
ดําเนินการตามแนวทางที่เสนอในกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
     การดําเนินการในระยะต่อไป : ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. และ 
สพธอ. ศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์แบบรวม
ศูนย์ โดยให้ผู้มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตเพียงคนเดียว 
1.2 ให้สํานักงาน ก .พ .ร . รวบรวมประเด็นกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อ  
การพัฒนาการให้บริการและการออกเอกสารหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลของ
หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานนําร่อง [ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
คมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
(เช่น โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น)] และแจ้งคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (2) รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎหมายที่จําเป็นต้องแก้ไขดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
1.3 ให้ สพร. เร่งรัดพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดยเร็ว 
โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดําเนินการให้
แล้ ว เส ร็จภายใน  90 วัน  ภายหลั งจากคณะรัฐมนตรีมีม ติ เ ห็นชอบ  
หากหน่วยงานใดดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงาน 
ก.พ.ร. รายงานให้นายกรฐัมนตรีทราบด้วย

2.  แนวปฏิบั ติ ในการ รับ  – ส่ ง 
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างส่วนราชการที่ เ ป็น นิ ติ
บุคคล 

ให้ส่วนราชการภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลให้มีการรับ 
– ส่งหนังสือระหว่างส่วนราชการในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
รวมถึงกรณีหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ยังคงให้ทําเป็นหนังสือ
ราชการ และจัดส่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ดังกล่าวต่อไป ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกล่าวให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
การ จัดการระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์และการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังของหน่วยงานของรัฐ
ของ สพธอ . โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

 
12. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ               
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.)  และสํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) รวมทั้งสิ้น 138 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  9 เมษายน 2563 ตามที่สํานักงาน ก.พ. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ ดังน้ี 
  1. กษ. (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) จํานวน 44 อัตรา 
  2. นร. [สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.)] จํานวน 94 อัตรา  
  สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าวให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด  
 
13. เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ …)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุน
ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ …) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาต่อไป  
  คค. เสนอว่า   
  1. สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 กรกฎาคม 2539) เห็นชอบมาตรการกําหนดให้รัฐวิสาหกิจ
จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและแนวทางการโอนเงินกองทุนบําเหน็จตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้
เร่งรัดดําเนินการให้เสร็จภายในปี 2540   
   2. ต่อมา กค. ได้เสนอเร่ือง การแก้ไขระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐวิสาหกิจ ต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การท่าเรือแห่ง
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ประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไท (รฟท.) และธนาคารออมสิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (18 พฤษภาคม 2547) 
เห็นชอบในหลักการการแก้ไขระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐวิสาหกิจตามที่ กค. เสนอ  
  3. การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามข้อ 2. รฟท. จึงต้องจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น ซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว แต่ข้อบังคับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 เมษายน 2528 ยังมีผลบังคับ
ใช้กับผู้ปฏิบัติงานของ รฟท. ที่บรรจุก่อนวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จึงทําให้ รฟท. ต้อง
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามกองทุนผู้ปฏิบัติงานของ รฟท. ดังกล่าว  
  4. รฟท. เห็นว่า เพ่ือไม่ให้การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อ 3. เกิดความซ้ําซ้อนกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ของ รฟท. ที่บรรจุก่อนวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการบรรจุเข้า
ทํางานใน รฟท. นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเพ่ือให้ผลของการจัดต้ัง
กองทุนสํารองเล้ียงชีพบังคับใช้เฉพาะกับผู้ปฏิบัติงานท่ีจะบรรจุใหม่ของ รฟท. เท่าน้ัน จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับดังกล่าว โดยกําหนดไม่ให้นําข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งเก่ียวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์สําหรับผู้ปฏิบัติงาน รฟท. 
มาใช้กับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน รฟท. นับต้ังแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพของ รฟท. และให้การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รฟท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
  5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รฟท. จะบรรจุพนักงานใหม่ จํานวน 1,330 อัตรา เพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุ จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ …)  ภายในเดือน
มิถุนายน 2563  
  6. คณะกรรมการ รฟท. ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เห็นชอบ
แผนการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและแผนรับพนักงานใหม่ จํานวน 1,330 อัตรา โดยให้ดําเนินการคู่ขนานตามท่ี
ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รฟท. และเห็นชอบร่างข้อบังคับในเรื่องน้ี  
จึงได้เสนอร่างข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ …)  มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างข้อบังคับ 
  เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 34/1 แห่งข้อบังคับ รฟท. ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของ รฟท. ลง
วันที่ 19 เมษายน 2528  
  “ข้อบังคับน้ีไม่ให้ใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานใน รฟท. นับต้ังแต่วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รฟท.  
  ในการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รฟท. ให้ รฟท. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง”   
 
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2563 
  2. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเร่งรัดให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ของ
กรมการปกครอง หรือ สพร. โดยเร็ว 
  3. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องนํามาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะไปปฏิบัติ เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เน้นเปิดเผยชุดข้อมูลที่ยกระดับอันดับการเปิดเผยข้อมูลของประเทศไทย (Open Data 
Ranking) 
  4. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ร่วมกับ 
สพร. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐในการนําประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ไปปฏิบัติและดําเนินการเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐตามประกาศฯ ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สพร. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่                 
12 มีนาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญ ดังน้ี 
  1. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และให้ 
สพร. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ต่อสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือให้
ความเห็นตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 ก่อนที่จะมีการเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 
  มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ             
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
          2) เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง/กรม นํามาตรฐานและหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะไปปฏิบัติเพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เน้นเปิดเผยชุดข้อมูลที่ยกระดับอันดับการเปิดเผย
ข้อมูลของประเทศไทย (Open Data Ranking)  
          3) เห็นชอบและให้ ดศ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สพร. ให้การ
สนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐในการนํา (ร่าง) ประกาศฯ ไปปฏิบัติและดําเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล             
เปิดภาครัฐตามประกาศฯ ต่อไป 
  3. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ําและเศรษฐกิจฐานราก 
  มติที่ประชุม ให้ สพร. ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม พร้อมรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลที่เสนอแนวทางดําเนินโครงการบูรณาการข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ําและเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยให้หารือกับเจ้าของแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ด้วย พร้อมกําหนดนโยบายและมาตรฐานการใช้ข้อมูลเช่าพ้ืนที่และ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานสําคัญ เช่น สศช. ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน อสม. เพ่ือให้รัฐบาลสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ไปดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
  4. ความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และให้ สพร. เสนอความก้าวหน้า           
การเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   
15. เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานเสนอ ดังน้ี  
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 1. รับทราบ แนวทางการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา/การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทางไกล การวัดประเมินผล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมเติม) ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบ้ีย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                
(COVID-19)  
 3. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการสําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ กรณียังไม่สามารถเปิดให้บริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ตามปกติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ โรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณีจัดการเรียน  การสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เรื่องเดิม 
 1. มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่เก่ียวข้อง 
  1.1 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติรับทราบการปรับการเปิด
ภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดย
กระทรวงศึกษาธิการ จะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปี
การศึกษา 2563 
  1.2 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้มีมติรับทราบ การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา 2563 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รายงานการเตรียมความพร้อม ในเรื่องปฏิทินการรับ
นักเรียน และเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและอุปกรณ์ทางการสื่อสาร  ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 การเตรียมความพร้อม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม – 30 เมษายน 2564) และ
ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564) และเรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับ
ครู 
 2. ผลการดําเนินการที่ผ่านมา  
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ในระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมสําหรับครูในด้านการจัดทําคู่มือและให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ 
เทคนิคและวิธีการ เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และได้เริ่มระยะที่ 2 โดยเปลี่ยนช่ือเป็น การตรวจสอบ
ความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง แม้แต่ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่คลี่คลายหลังเปิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมทั้งกําหนด   แนวทางการดําเนินงานสําหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจากการตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ของการ
ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พบว่า สาธารณชนให้ความสนใจในการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นอย่างย่ิง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เร่งดําเนินการด้านต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ซึ่งจะสนับสนุนการดําเนินการข้างต้นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงขึ้น และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป
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ด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นควรนําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบถึงการดําเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสามารถขับเคลื่อนได้ทัน
การณ์ ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 สาระสําคัญ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นสมควรกําหนดแนว
ทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี  
  1. ประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 การนับเวลาเรียน  ให้เริ่มนับเวลาเรียน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563    เป็นต้นไป 
และนับรวมเวลาเรียนที่สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือเปิดสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ก่อนเริ่มเรียนตามตารางสอนทางไกลในแต่ละวัน ให้มีการรายงานตัวว่ามีความพร้อมที่จะเรียนในแต่ละวิชา ตาม
วิธีการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งต้องมีการช้ีแจงและนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจ และการนับจํานวนเวลา
เรียนของแต่ละวิชา ให้นับจํานวนช่ัวโมงที่เรียนจริงตามตารางสอนและกิจกรรมหรืองานใด ๆ หากจะนับเป็นเวลา
เรียน ต้องกําหนดในตารางสอน หรือเอกสารอ่ืนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 
   1.2 การสอนชดเชย การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะต้องมีการสอนชดเชยสืบเน่ืองจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียน สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการได้ตามบริบท และความเหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหน่ึง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น หากจัดการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน อาจเพ่ิมจํานวนเวลาเรียนในแต่ละวัน และหรือเพ่ิมการเรียนในวันหยุด หากจัดการเรียนการ
สอนทางไกล ต้องกําหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพ่ือนํามานับช่ัวโมงการเรียนได้ และเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริง คํานึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง หรือเป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมที่ผสมผสานหลายช่องทาง หรือหลากหลายวิธีสอน จะต้องกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับเวลาในตารางสอน เช่น มอบหมายให้นักเรียนทําโครงงาน หรือแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย แล้วส่ง
ไฟล์งานทางออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่สะดวก การจัดการเรียนการสอน โดยครูกําหนดประเด็นหรือหัวข้อให้
นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้า พร้อมทั้ง ให้แหล่งข้อมูล จากน้ัน นัดหมายเวลามาอภิปราย ถกแถลง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  อาจจะมาพบกันที่โรงเรียนหรือผ่านออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก นอกจากน้ี สามารถนําการเรียนการสอน 
ในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อม หรือการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ของนักเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้ 
   1.3 การอนุมัติการจบการศึกษา/การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน  และเกณฑ์การจบแต่ละระดับ ให้อนุมัติการจบการศึกษา ภายใน
วันที่ 9 เมษายน 2564 กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษาสอนซ่อมเสริม และ
ดําเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 
  2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็น 4 ระยะ  ขณะน้ีได้ดําเนินการระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และได้เริ่มการ
ดําเนินการระยะที่ 2 การตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 
2563 ซึ่งจะนําผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป โดยในระยะที่ 2 น้ีทดลองจัดการเรียน
การสอนทางไกลใน 2 รูปแบบ คือ เรียนผ่านทีวี (On-Air) และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (Online)  
โดยมีการเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้ เ ก่ียวข้อง 
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนําช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือนํา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือการดําเนินการในระยะที่ 3 (1 กรกฎาคม – 30 เมษายน 2564) สําหรับ 2 
สถานการณ์ ดังน้ี 
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  สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน ระบบดิจิทัล ระบบดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี และระบบ IPTV จํานวน 15 ช่อง ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ Youtube ช่อง DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และเว็บไซต์ OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อีกช่องทางหน่ึง 
  สถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และ
มีแผนเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
  3. การวัดผลและประเมินผล กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ไม่คลี่คลาย การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน ควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   3.1 การวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัย ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุย การ
ซักถาม การตรวจสอบช้ินงาน เป็นต้น ครูผู้สอนจําเป็นต้องจัดทําแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  แบบตรวจสอบรายการ 
และแบบประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
พัฒนาการหรือพฤติกรรมของผู้เรียนย้อนกลับให้ครูผู้สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถไป
ตรวจเย่ียมบ้านของเด็ก เพ่ือประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้อีกด้วย 
   3.2 การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
ผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงาน และการทดสอบ เป็นต้น ครูผู้สอนจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  เป็นผู้ส่งข้อมูล
สารสนเทศ ผลการประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอน  ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผู้เรียน สามารถไปตรวจเย่ียมบ้านของผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียน มีการ
จัดทําตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินผล การทํากิจกรรมร่วมกัน มีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ใน
การวัดและประเมินผู้เรียนตามความเหมาะสม ในแต่ละระดับช้ัน 
   3.3 การวัดและประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
ผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติการประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงาน และการทดสอบ อาจมีทั้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบและกระดาษคําตอบ การทดสอบโดยใช้ระบบการ
สอบออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เป็นต้น  ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับการบริหารจัดการ
ทดสอบและประเมินผู้เรียน ดังน้ันในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนสามารถจัดระบบให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อมูล
สารสนเทศ ผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเองไปให้ครูผู้สอน โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือช่อง
ทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน สามารถไป
ตรวจเย่ียมบ้านของผู้เรียนเพ่ือประเมินและตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน จัดทําตารางนัดหมายผู้เรียน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือทํากิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการวัดและประเมินผล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน 
  4. แนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน ประกอบด้วย 1) กิจกรรมวิชาการ 2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี               
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ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 3) กิจกรรมทัศนศึกษา และ 4) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 
การส่ือสาร (ICT) แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทําให้
สถานศึกษาหลายแห่งไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้  และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักเรียนได้
เรียนรู้พัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร จึงเห็นควรปรับแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (เพ่ิมเติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เพ่ิมเติมแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เพ่ิมเติม) คือ ให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดและค่าใช้จ่ายในการติดตามและเย่ียมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
  5. การบริหารจัดการสําหรับนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   5.1  นักเรียนพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ประจํา นักเรียนไป-กลับ ซึ่งระบุรายการในเอกสารงบประมาณว่าเป็น งบ
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ โดยจัดสรร
ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอาหารสําหรับเด็กพิการท่ีมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 
แห่ง ใน 77 จังหวัด แบบประจํา และไป-กลับ และหน่วยบริการ แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทําให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่สามารถให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ และที่หน่วยบริการได้ จึงไม่สามารถจัดอาหารให้แก่
นักเรียนประจํา และนักเรียนไป-กลับของศูนย์การศึกษาพิเศษได้ ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ กรณียังไม่สามารถเปิดให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้
ตามปกติ ให้ปฏิบัติดังน้ี 1) ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ดําเนินการจ่ายเงินสดให้แก่
ผู้ปกครอง โดยมีหลักฐานคือ ใบสําคัญรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) 2) กรณีนักเรียน
ประจํา จ่ายเป็นเงินสด จํานวน 90 บาท (มื้อละ 30 บาท / 3 มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ออกไปติดตาม ประเมินผล และเย่ียมบ้านนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 3) กรณีนักเรียนไป-กลับ จ่าย
เป็นเงินสด จํานวน 30 บาท (1 มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อครู บุคลากรทางการศึกษา ออกไปติดตาม 
ประเมินผล และเย่ียมบ้านนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
   5.2 นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรร
งบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน) ซึ่งระบุรายการในเอกสารงบประมาณว่าเป็น งบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 51 โรง 
และ โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 48 โรง เพ่ือจัดอาหารสําหรับนักเรียนพิการ และด้อยโอกาสท่ีเรียนอยู่ใน
สถานศึกษา แบบประจํา และไป-กลับ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน มื้อละ 30 บาท แต่เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการจัดการเรียน การสอนที่บ้านแบบผสมผสานใน 3 
รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education) เรียนรู้เสริมผ่านดิจิทัล (Online Education) และ 
เรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ (Interactive Education) โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริบทพ้ืนที่ของสถานศึกษา จึงไม่สามารถจัดอาหารให้แก่นักเรียนประจํา 
และนักเรียนไป-กลับ ที่โรงเรียนได้ ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกําหนดแนวทางการบริหาร
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จัดการสําหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ให้ปฏิบัติดังน้ี 1) ให้สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ดําเนินการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง โดยมี
หลักฐานคือ ใบสําคัญรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) 2) กรณีนักเรียนประจํา จ่ายเป็นเงิน
สด จํานวน 90 บาท (มื้อละ 30 บาท /  3 มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3) กรณีนักเรียน ไป-กลับ 
จ่ายเป็นเงินสด จํานวน 30 บาท (1 มื้อ) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
  ผลกระทบ 
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลเชิงบวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถ
จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมีผลกระทบต่อผู้ปกครองที่จะต้องเพ่ิม
บทบาทและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้นเช่นกัน  
  ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง โครงการ 
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
 คณะมีมติรับทราบอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หาก
ไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ. 
 2. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจทีจ่ัดต้ังขึ้นโดยเอกชนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก เพ่ือให้เป็นไปตามมติ กพอ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  
 3. อนุมัติให้กองทัพเรือดําเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงาน
โครงการก่อสร้างทางว่ิงที่ 2 และทางขับไปพลางก่อนระหว่างรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่จะยังลงนามในสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกไม่ได้จนกว่า รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 4. รับทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรอบวงเงิน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้าน
บาทถ้วน) ของกองทัพเรือ สําหรับโครงการพัฒนาการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ดําเนินการปี พ.ศ. 2564-2566 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ                
พ.ศ. 2561  
 5. รับทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น พ.ศ. 2563 กรอบวงเงิน 31,200,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ของกองทัพเรือ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการรื้อย้ายระบบสายไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
 6. รับทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรอบวงเงินไม่เกิน 468,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบ
แปดล้านบาทถ้วน) ของกองทัพเรือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนําสายไฟลงใต้ดินเพ่ือส่งเสริมสภาพพื้นที่สําหรับเมือง                 
การบินภาคตะวันออก  
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 สาระสําคัญ  
 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีมติที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก ดังน้ี 
 1. ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
   1.1 การดําเนินงาน 
    1) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีคําสั่งที่ 1/2561 สั่ง 
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) ตามข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ) 
    2) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 ได้เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งมีเน้ือหา
ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ และ ทร. ได้ดําเนินการประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 
2561 โดยมีผู้ซื้อเอกสารการคัดเลือกฯ จํานวนทั้งสิ้น 42 ราย จาก 8 ประเทศ 
    3) คณะกรรมการคัด เลือกฯ  ไ ด้ กํ าหนดวันเ ปิดใ ห้มีการ รับซองข้อ เสนอ  
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติขยายระยะเวลาการย่ืนข้อเสนอเป็นวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. 
เน่ืองจากมีเอกชนจํานวนมากขอให้มีการพิจารณาขยายการย่ืนข้อเสนอ เพ่ือให้เอกชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการ
จัดทําข้อเสนอให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐมากที่สุด 
    4) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เปิดให้เอกชนย่ืนข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 21 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีผู้ย่ืนข้อเสนอทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่  

(1) กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) (กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบี
เอส) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (Lead Firm) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยเสนอ Narita International 
Airport Corporation เป็นผู้รับจ้างในการบริหารสนามบิน 

(2) กลุ่ม Grand Consortium ประกอบด้วย บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี  
เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) (Lead Firm) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จํากัด โดยเสนอ GMR Airport Limited (GAL) เป็นผู้รับจ้างในการบริหารสนามบิน 

(3) กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลด้ิง จํากัด และพันธมิตร (กลุ่มกิจการค้า
ร่วมธนโฮลด้ิงฯ) ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลด้ิง จํากัด (Lead Firm) บริษัท Orient Success International 
Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม 
จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลด้ิง จํากัด โดยเสนอ Fraport AG เป็นผู้รับจ้างในการบริหารสนามบิน 
   1.2 การประเมินข้อเสนอ 

1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เพ่ือประเมินข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไป ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้าน
ราคาของเอกชนทั้ง 3 ราย ตามข้ันตอนของประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ สรุปผลดังน้ี 
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การประเมิน
ข้อเสนอ 

คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ มีมติ
เม่ือ 

ผลการประเมิน 
(1) กลุ่มกิจการร่วม
ค้าบีบีเอส 

( 2)  ก ลุ่ ม  Grand 
Consortium 

(3)  กลุ่ ม กิจการค้ า
ร่วมธนโฮลด้ิงฯ 

ข้อเสนอซองท่ี 1 
ด้ านคุณสมบั ติ
ทั่วไป 

ป ร ะ ชุ ม ค ร้ั ง ที่ 
11/2562 วันที่ 2 
ก.ค. 2562 

ผ่านการประเมิน ผ่านการประเมิน ผ่านการประเมิน 

ข้อเสนอซองท่ี 2 
ด้านเทคนิค 

ป ร ะ ชุ ม ค ร้ั ง ที่ 
16/2562 วันที่ 9 
ต .ค .  2562 และ
ป ร ะ ชุ ม ค ร้ั ง ที่ 
1/2563 วันที่ 14 
ม.ค. 2563 

ผ่านการประเมิน ผ่านการประเมิน ผ่านการประเมิน 
 
 
 

ข้อเสนอซองท่ี 3 
ด้านราคา 

ป ร ะ ชุ ม ค ร้ั ง ที่ 
2/2563 วันที่ 30 
ม.ค. 2563 

เ ส นอจํ า น วน เ งิ น
ประกันผลตอบแทน
ค่าเช่าและส่วนแบ่ง
รายได้ขั้นตํ่าให้แก่รัฐ 
ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 
1 

เ ส น อ จํ า น ว น เ งิ น
ประกันผลตอบแทนค่า
เช่าและส่วนแบ่งรายได้
ขั้นตํ่าให้แก่รัฐ 
ดีเป็นอันดับที่ 3 

เ ส น อ จํ า น ว น เ งิ น
ประกันผลตอบแทนค่า
เช่าและส่วนแบ่งรายได้
ขั้นตํ่าให้แก่รัฐ 
ดีเป็นอันดับที่ 2 

ข้อเสนอซองท่ี 4 
ข้อเสนออื่น ๆ  

ป ร ะ ชุ ม ค ร้ั ง ที่ 
6/2563 วันที่ 13 
เม.ย. 2563 

รั บ ท ร า บ แ ล ะ ไ ม่
นํามาพิจารณา 

ไม่เปิดซอง 4 เน่ืองจาก
ไม่ผ่ านการประเมิน
ซอง 3 

ไม่เปิดซอง 4 เน่ืองจาก
ไม่ผ่ านการประเมิน
ซอง 3 

2) การประเมินข้อเสนอซองท่ี 3 ด้านราคา ในการประชุมคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 30 
มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสเป็นผู้ผ่านการประเมินเน่ืองจากเป็นผู้ที่
เสนอจํานวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นตํ่าให้แก่รัฐดีที่สุดซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ได้
เสนอราคาเป็นจํานวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นตํ่ารายปีรวมตลอดอายุสัญญาร่วมทุน                
เมื่อคํานวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ณ ปี 2561 โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 3.76 เท่ากับ 
305,555,184,968 บาท ซึ่งคํานวณจากมูลค่าที่เป็นตัวเงิน (Nominal Value) รวมเป็นเงิน 1,326,000,000,000 
บาท โดยเอกชนคู่สัญญาจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่รัฐรายปี แล้วแต่จํานวนใดสูงกว่า ระหว่างจํานวนเงินประกัน
ผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นตํ่า หรือจํานวนผลรวมของรายได้ที่คํานวณจากร้อยละ 5 ของรายได้ของ
เอกชนคู่สัญญา (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ค่าเช่าพ้ืนที่โครงการ และรายได้ของผู้ได้รับสิทธิช่วง (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้น
จริง 

ข้อเสนอจํานวนเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้น ตํ่า 
รายปี ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส มีรายละเอียดดังน้ี 

             หน่วย : ล้านบาท 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 1* ปีที่ 2* ปีที่ 3* ปีที่ 4 ปีที่ 5 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 100 100 100 1,300 1,400 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 1,600 1,900 2,000 2,100 2,300 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 2,600 2,800 3,000 3,400 3,500 



 

 

 

29 

ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 3,800 3,800 4,000 4,300 4,700 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 4,900 5,300 5,500 5,700 19,700 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 26 ปีที่ 27 ปีที่ 28 ปีที่ 29 ปีที่ 30 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 23,000 24,300 25,200 22,500 24,800 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 31 ปีที่ 32 ปีที่ 33 ปีที่ 34 ปีที่ 35 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 29,900 27,200 29,200 30,900 41,100 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 36 ปีที่ 37 ปีที่ 38 ปีที่ 39 ปีที่ 40 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 42,400 45,700 48,900 53,000 55,700 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 41 ปีที่ 42 ปีที่ 43 ปีที่ 44 ปีที่ 45 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 63,800 65,400 66,700 66,700 69,400 
ปีการร่วมลงทุน ปีที่ 46 ปีที่ 47 ปีที่ 48 ปีที่ 49 ปีที่ 50 
เงินประกันขั้นตํ่าราย 71,000 72,500 74,600 78,200 84,000 

หมายเหตุ : *เอกชนร่วมลงทุนเหมาจ่ายค่าเช่าที่ดินช่วงพัฒนาโครงการฯ 
   1.3 ผลการเจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุนกับผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการประเมิน 

1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีมติให้ สกพอ. แต่งต้ังคณะทํางานเจรจา 2 ชุด เพ่ือ
สนับสนุน ให้การดําเนินการช่วงเจรจากับผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการประเมินเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
ประกอบด้วย (1) คณะทํางานเจรจารายละเอียดด้านเทคนิค และ (2) คณะทํางานเจรจาเง่ือนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน 
โดยคณะทํางานเจรจาฯ ทั้ง 2 คณะ ได้มีการประชุมเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ภายใต้
กรอบของเอกสารการคัดเลือกเอกชนฯ หลักการโครงการที่ กพอ. ได้เห็นชอบไว้ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จนกระทั่ง
แล้วเสร็จ และได้นําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการเจรจาตามลําดับ 

2) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 
มีมติ เห็นชอบผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่ม กิจการร่วมค้า บี บี เอส  โดยมอบหมายให้ 
ที่ปรึกษากฎหมายไปปรับแก้ไขร่างสัญญาร่วมลงทุนตามผลการเจรจา และได้มีมติให้เปิดข้อเสนอซองที่ 4 ข้อเสนอ  
อ่ืน ๆ ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ซึ่งได้มีการเปิดข้อเสนอซองที่ 4 ข้อเสนออ่ืนๆ ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสใน
วันที่ 10 เมษายน 2563  

3) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 
ได้พิจารณาข้อเสนอซองที่ 4 (ข้อเสนออ่ืนๆ) ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ซึ่งมีข้อเสนอจํานวน 11 ข้อ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขในการ
คัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติรับทราบข้อเสนอซอง 4 (ข้อเสนออ่ืนๆ) และไม่นําข้อเสนอซอง 4 (ข้อเสนอ
อ่ืนๆ) มาเป็นส่วนหน่ึงของร่างสัญญาร่วมลงทุน  

ต่อมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ให้เอกชนเข้ามาเจรจาจนได้ข้อยุติยอมรับผล
การเจรจาแล้ว และมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน และให้ ทร. ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมจัดส่งผลการคัดเลือก ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา  ให้สํ า นักงานอัยการสู งสุด เ พ่ือตรวจพิจารณาต่อไป  ตามข้อ  16 แห่งประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ  

ทั้งน้ี การดําเนินการโครงการน้ีได้ดําเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) โดยตลอดกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการเชิญผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
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(ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกในทุกกระบวนการ 
ตามโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม  
   1.4 การพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

1) ทร. ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กห 0509/1105 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  
ถึงสํานักงานอัยการสูงสุด เ พ่ือให้พิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ แล้ว โดยตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ สํานักงานอัยการสูงสุดต้องแจ้งผลการตรวจพิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวประกอบไปด้วยหลักการของโครงการฯ 
ซึ่งเป็นไปตาม RFP โดยมีหัวข้อที่เป็นสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

(1) คํานิยาม การตีความ และลําดับความสําคัญ 
(2) โครงการฯ (ความเป็นมา วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการฯ 

รูปแบบการร่วมลงทุน ข้อตกลงร่วมลงทุน กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ใช้ใน
การดําเนินโครงการฯ ระยะเวลาโครงการฯ แหล่งเงินทุนและการลงทุนใน
โครงการฯ มาตรการสนับสนุนโครงการฯ และการบริหารและการ
ตรวจสอบโครงการฯ) 

(3) ขอบข่ายของงาน และสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
(4) เง่ือนไขบังคับก่อน สําหรับการเริ่มต้นนับระยะเวลาโครงการฯ 
(5) คํารับรองและคํารับประกัน 
(6) ที่ปรึกษา 
(7) การดําเนินโครงการฯ ในส่วนหน่วยงานของรัฐ 
(8) หน้าที่และข้อผูกพันของเอกชนคู่สัญญา 
(9) การดําเนินโครงการฯ ในงานส่วนของเอกชนคู่สัญญาที่โครงการฯ (การ

พัฒนาและการให้บริการและบํารุงรักษาในงานหลักและงานสนับสนุน
ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) 

(10) การให้สิทธิช่วง การให้เช่าพ้ืนที่โครงการฯ การเช่าช่วง และการดําเนิน
กิจการทางพาณิชย์ 

(11) รายได้ของรัฐ และรายได้ของเอกชนคู่สัญญา 
(12) การทําประกันภัย 
(13) เหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผัน 
(14) เหตุผิดสัญญาในสาระสําคัญและการเลิกสัญญา 
(15) การโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินที่ ใ ช้ในการดําเนิน

โครงการฯ 
(16) การเปลี่ยนแปลงงาน 
(17) การใช้อํานาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(18) การเข้าทําและการสิ้นสุดสัญญาที่เข้าทําโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน 
(19) ข้อตกลงกระทําการ 
(20) ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย 
(21) การระงับข้อพิพาท 
(22) การว่าจ้าง การเปลี่ยนการว่าจ้าง และการยกเลิกสัญญาจ้าง 
(23) ข้อกําหนดทั่วไป 
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2) สํานักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ อส 0005/7760 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563 แจ้งผลการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ มายัง ทร. โดยมีข้อสังเกตต่อร่างสัญญา 
ดังน้ี 

(1) สกพอ. จะลงนามเป็นคู่สัญญากับเอกชนผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการพัฒนา
สนามบิน อู่ตะเภาฯ  สกพอ .  ชอบที่ จะ ต้องดํา เ นินการตาม ข้ันตอนเ พ่ือให้คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติ ให้  
สกพอ. เป็นคู่สัญญาในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ด้วย 

(2) สกพอ. จะต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้พ้ืนที่จาก ทร. ก่อนลงนามในสัญญา 
เน่ืองจาก สกพอ. ต้องมีหน้าที่ส่งมอบพ้ืนที่โครงการฯ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ ทร. เพ่ือให้การปฏิบัติตามสัญญา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 53 

(3) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ เก่ียวข้องกับโครงการอ่ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน สกพอ. จึงควรมีมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงกองทัพเรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง ในกรณีการดําเนินการใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินโครงการฯ จะต้องมีการหารือร่วมกันกับ สกพอ. ก่อนที่จะดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือมิให้ สกพอ. ตกเป็นฝ่าย
ผิดสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ น้ี 

(4) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ มีความเกี่ยวข้องกับการเดินอากาศของ
ประเทศตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ดังน้ัน สกพอ. จึงควรมีมาตรการที่
กําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเอกชนคู่สัญญา ให้ความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารจัดการสนามบิน 
อู่ตะเภาทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศอย่างถูกต้องและ
เคร่งครัด  

(5) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เก่ียวกับเรื่องยกเลิกหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้การส่งมอบสินค้าปลอดอากรผ่านจุดส่งมอบสินค้า สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า ประเด็นการเจรจาเร่ือง
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้การส่งมอบสินค้าปลอดอากรผ่านจุดส่งมอบสินค้า (Pick Up Counter) น้ัน เป็น
ประเด็นทางธุรกิจซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่า สมควรกําหนดเป็นเหตุผ่อนผันหรือไม่ โดยหาก
คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเป็นเหตุผ่อนผัน ก็ชอบที่จะระบุในร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ ให้ชัดเจนตามผล
การเจรจาซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไม่มีข้อขัดข้อง 

(6) เน่ืองจากโครงการฯ ประกอบด้วยทางว่ิงที่สอง ซึ่งกองทัพเรือมีหน้าที่ต้อง
ออกแบบและก่อสร้างและเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการ
และเน่ืองจากอายุข้อเสนอจะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 กันยายน 2563 ดังน้ัน หาก สกพอ. จําเป็นที่จะต้องให้มีการลงนาม
ในร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และ ร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้หลักประกันซองของผู้ย่ืนข้อเสนอสําหรับการคัดเลือกเอกชนของโครงการฯ สิ้นสุดสภาพบังคับทาง
กฎหมาย และเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ัน การที่ สกพอ. จะกําหนดเง่ือนไขบังคับก่อนว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่
ผูกพันที่จะให้สิทธิร่วมลงทุนแก่เอกชนคู่สัญญาจนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของทางว่ิงที่
สองจะได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้มีการลงนามในร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ ได้ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการคัดเลือก
เอกชนดังกล่าว สํานักงานอัยการสูงสุดก็ไม่มีข้อขัดข้อง 

(7) การกําหนดเลขข้อ การอ้างอิงเลขข้อ หรือการใช้คํานิยาม (ข้อความตัวหนา) ในที่
ต่าง ๆ ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย เน่ืองจากมีข้อความบางแห่งที่อ้างอิงเลขข้อ หรือระบุคํานิยามไว้ไม่ถูกต้อง
ตรงกัน รวมทั้งให้ตรวจสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่ใช้อ้างอิงให้มีความถูกต้องด้วย 
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(8) สกพอ. ต้องตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในประเด็นทางด้านเทคนิค ด้าน
การเงินและทางธุรกิจ ในร่างสัญญาและในเอกสารแนบท้ายสัญญาต่างๆ รวมทั้งควรพิจารณาตรวจสอบเง่ือนไขในร่าง
สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา มิให้ขัดหรือแย้งกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการฯ หรือที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ และเอกสารข้อแนะนําผู้ย่ืนข้อเสนอในสาระสําคัญ
ด้วย 

3) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้
เชิญกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีต่อร่างสัญญาร่วม
ลงทุน เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ ก่อนลงนามในร่างสัญญาร่วมลงทุน เป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วน ซึ่งกลุ่ม
กิจการร่วมค้าบีบีเอส ตกลงยอมรับร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดและเจรจาเพ่ิมเติมแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนครบถ้วนตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

4) ทร .  มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กห 0509/1369 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
นําส่งผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการ
สูงสุดต่อ สกพอ. เพ่ือเสนอต่อ กพอ.   
  1.5 การพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ของ กพอ.  

1) สกพอ. ได้ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาของสํานักงาน
อัยการสูงสุดและคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ เพ่ือให้กรรมการ กพอ. พิจารณาให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุม กพอ. มีกรรมการตอบมาทั้งหมด 18 ท่าน โดยประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย ขอไม่รับเอกสารและไม่พิจารณาร่างสัญญาฯ เน่ืองจากอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งน้ี มีกรรมการให้ความเห็นเพ่ิมเติม 8 ท่าน ซึ่ง สกพอ. ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้จัดทํา
คําช้ีแจงความเห็นเพ่ิมเติมดังกล่าวทุกข้อแล้ว  

2) กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติ
เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
สํานักงานอัยการสูงสุด ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยให้ สกพอ.  
นําความเห็นของกรรมการต่อร่างสัญญาและความเห็นในที่ประชุมในส่วนที่เก่ียวข้องกับร่างสัญญาไปดําเนินการ
ปรับปรุงร่างสัญญา พร้อมทั้งดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามมาตรา 
11 แห่ง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และเห็นชอบให้ สกพอ. ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ
นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยเอกชนที่ได้รับคัดเลือก ตามที่นําเสนอในข้อ 2 โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม. 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3) สกพอ. ได้นําความเห็นของกรรมการ กพอ. ต่อร่างสัญญาและความเห็นในที่
ประชุม กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับร่างสัญญาไป
ดําเนินการปรับปรุงร่างสัญญาแล้ว (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 
 2. ภารกิจของฝ่ายรัฐที่จะต้องดําเนินการตามหลักการโครงการฯ  
   2.1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ตามมติของ กพอ. และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
   2.2 สกพอ. ทร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนงานและ                 
การจัดเตรียมงบประมาณ สําหรับโครงการและกิจกรรมสําคัญ 9 เรื่อง ได้แก่ (1) การก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และการ
จัดทํารายงาน EHIA (2) การก่อสร้างทางเช่ือมโครงข่ายทางถนนสุขุมวิทและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7              
(3) การดําเนินการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (4) การกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุเขตส่งเสริม
เมืองการบินฯ (5) การทําข้อตกลงการใช้ประโยชน์สนามบินอู่ตะเภาทั้งหมดร่วมกัน (JUA) (6) การก่อสร้าง
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หอบังคับการบินแห่งใหม่ (7) การจัดหาผู้ประกอบการสาธารณูปโภค (8) การร้ือย้ายศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานอู่
ตะเภาของการบินไทย และ (9) การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต ซึ่ง กพอ. ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดังน้ี 

1) เห็นชอบให้กองทัพเรือดําเนินกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างเพ่ือมาก่อสร้างทาง
ว่ิงที่ 2 และทางขับไปพลางก่อนระหว่างรอผลการพิจารณารายงาน EHIA แต่จะยังไม่ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับผู้รับ
จ้างที่ได้รับการคัดเลือก จนกว่ารายงาน EHIA จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งน้ี เมื่อ 
กพอ. เห็นชอบแล้ว ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป และให้กองทัพเรือร่วมกับ สกพอ. เร่งจัดทํา
รายงาน EHIA เพ่ือเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา  

2) เห็นชอบให้กรมทางหลวง เร่งดําเนินการก่อสร้างทางยกระดับเช่ือมถนน
สุขุมวิทกับอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ และให้กรมทางหลวงดําเนินการศึกษา วางแผนงานและวางแผนกรอบ
งบประมาณสําหรับการก่อสร้างทางยกระดับเพ่ือเช่ือมโยงอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่โดยตรงกับทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข 7 ให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีคณะทํางานบูรณาการการก่อสร้างกําหนด และให้กองทัพเรือ
สนับสนุนในเรื่องพ้ืนที่สําหรับการก่อสร้าง  

3) เห็นชอบให้กองทัพเรือเป็นผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินประจําสนามบินอู่
ตะเภา เพ่ือนําเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงินไม่เกิน 390 ล้านบาท สําหรับดําเนินการปี 2564-2566 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ                
พ.ศ. 2561 

4) เห็นชอบให้มีการกําหนดค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์การเช่าที่ราชพัสดุเขต
ส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี โดยให้แบ่งชําระ
เป็นงวดทุก 10 ปี โดยงวดที่ 1 ชําระในปีที่เริ่มการเช่า ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สิน คูณ 10 ปี งวดถัดๆ ไป
ให้คิดเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี จากค่าธรรมเนียมที่ชําระในงวดที่ 1  

5) รับทราบการทําข้อตกลงการใช้ประโยชน์สนามบินอู่ตะเภาทั้งหมดร่วมกัน 
(Joint Use Agreement: JUA) ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยกองทัพเรือ 

6) รับทราบการก่อสร้างหอบังคับการบินแห่งใหม่ โดยบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด  

7) รับทราบการจัดหาผู้ประกอบการสาธารณูปโภค โดยกองทัพเรือ ทั้งน้ี การ
คัดเลือกผู้ประกอบการระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวถือเป็นการเช่าตาม มาตรา 53 วรรค 4 แห่ง พ.ร.บ. เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดย ทร. ไม่ถือว่าเป็นการร่วมลงทุน โดยผู้ประกอบการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
ตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า และ สกพอ. จะเป็นผู้ให้เช่าที่ดินที่ราชพัสดุในเขตส่งเสริมฯ แก่ผู้ประกอบการท้ัง 2 ราย 
ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและนํ้าเย็น และระบบประปาและระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

8) รับทราบการรื้อย้ายศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานของการบินไทย โดยบริษัท               
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง สกพอ. อยู่ระหว่างดําเนินการประสานงานกับการบินไทยเพ่ือจัดทําแผนการ 
รื้อย้ายศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาและย้ายอากาศยานปลดระวางที่จอดอยู่ในพ้ืนที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2563 ทั้งน้ี สกพอ. และ ทร. จะสนับสนุนการดําเนินงานในระหว่างการรื้อย้ายแก่การบินไทยตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

9) รับทราบการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานอนุมัติ อนุญาตต่างๆ เช่น                
การอนุมัติเก่ียวกับด้านสิ่งแวดล้อม โดย สผ. การอนุมัติเก่ียวกับใบรับรองต่างๆ ตามกฎหมายการเดินอากาศ ทั้งน้ี สก
พอ. จะเป็นผู้ประสานงาน ติดตาม กํากับดูแล เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ สําเร็จตามเป้าหมายและกําหนดเวลา 
  3. ภารกิจเสริมที่จําเป็นในการดําเนินการโครงการฯ 



 

 

 

34 

เน่ืองจากโครงการพัฒนาสนามบินฯ เก่ียวข้องกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และกระทบต่อความ
เป็นอยู่เดิมของประชาชนและกําลังพลของ ทร. ดังน้ันเพ่ือให้โครงการสามารถพัฒนาไปได้อย่างสร้างสรรค์และเป็น
มิตรต่อชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติดังน้ี 

1) เห็นชอบให้การร้ือย้ายสายไฟฟ้าของกิจการสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม
สามสนามบิน  ใ ช้ งบประมาณราย จ่ายงบกลางรายการ เ งินสํ า รองจ่ าย เ พ่ื อกรณีฉุ ก เฉินหรื อจํ า เ ป็น  
พ.ศ. 2563 วงเงิน 31,200,000 บาท โดยกองทัพเรือ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

(1) มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติแผนการส่งมอบพ้ืนที่สําหรับการ
ดําเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทนกลับ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน พร้อมกรอบ
งบประมาณดําเนินการจํานวน 4,103,608,000 บาทท่ีหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคในพ้ืนที่โครงการรถไฟ
ความ เ ร็ ว สู ง เ ช่ื อมสามสนาม บินจํ า เ ป็ น ต้อ ง ไ ด้ รั บก า รจั ดส ร ร งบประมาณสํ าหรั บกา ร ดํ า เ นิน ง าน 
รื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทดแทน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจํานวน 4,069.408 
ล้านบาท กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กระทรวงกลาโหม) จํานวน 31.2 ล้านบาท และค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ (กระทรวงศึกษาธิการ) จํานวน 3 ล้านบาท  

(2) ทร. ได้รับผลกระทบต้องรื้อย้ายสาธารณูปโภคเน่ืองจากโครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน โดยจากการสํารวจร่วมกันระหว่าง ทร. และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเช่ือมสาม
สนามบิน จํากัด พบตําแหน่งสายไฟฟ้าที่กีดขวางพ้ืนที่โครงสร้างทางว่ิงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสาม
สนามบิน ภายในเขตทางรถไฟเดิมซึ่งต้องรื้อย้าย 10 จุด โดยมีรายละเอียดที่ต้องดําเนินงานสําหรับการรื้อย้ายคิดเป็น
กรอบวงเงินงบประมาณ 31,200,000 บาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ แต่มีภารกิจจําเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องดําเนินการและต้องใช้จ่ายโดยเร็วเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการส่งมอบพ้ืนที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสาม
สนามบินในปี 2564 

(3) กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจึงมีความจําเป็นขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการ 
รื้อย้ายสายไฟฟ้าดังกล่าว วงเงิน 31,200,000 บาท โดยมีแผนเร่ิมจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2563 และ
ดําเนินการร้ือย้ายสายไฟฟ้าดังกล่าวระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 (ระยะเวลาก่อสร้าง 6 เดือน) 

2) เห็นชอบการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพ่ือส่งเสริมสภาพพ้ืนที่สําหรับเมืองการบิน พร้อม
การขอรับจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงินไม่เกิน 468 ล้านบาท ของ ทร. เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้พ้ืนที่ของ ทร. 
บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบที่เช่ือมโยงกับสนามบินเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

3) รับทราบแผนการดําเนินงานสํารวจและเยียวยาประชาชนในพ้ืนที่รอบสนามบินอู่
ตะเภาที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นเสียงของโครงการฯ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ โดย 
สกพอ. อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสํารวจประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงแนวทางเยียวยา และ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

4) รับทราบวัตถุประสงค์การบริหารกองทุนสวัสดิการกองทัพเรือ ดังน้ี 
(1) เพ่ือช่วยเหลือกําลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง 

การบินภาคตะวันออก 
( 2 )  เ พ่ื อส่ ง เส ริมการศึ กษาให้ แ ก่ บุคคลในครอบค รัวกองทัพ เรื อมี ความรู้ 

เพียงพอที่จะประกอบอาชีพในพ้ืนที่เมืองการบินภาคตะวันออก 
(3) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกองทัพเรือ 
(4) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านสุขภาพ สุขอนามัย และสวัสดิการ ให้แก่กําลัง

พลของกองทัพเรือและครอบครัว  
(5) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และการกุศล 
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(6) เพ่ือบริหารจัดการโครงการและงานตามข้อ (1) – (5) ที่ดําเนินการโดยใช้เงินส่วน
แบ่งรายได้ที่กองทัพเรือได้รับ 

ทั้งน้ี การบริหารกองทุนสวัสดิการจะมีระเบียบกองทุน และข้อกําหนดในการใช้เงิน
ส่วนแบ่งรายได้น้ีให้มีความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยมีหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ โดย
มีผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นประธานกองทุน เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายในการบริหารเงินกองทุนได้อย่าง
เหมาะสม 
  4. การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการช่วงการก่อสร้าง 
เพ่ือบูรณาการการดําเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ และโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ให้
สอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการประสานโครงการและบริหารสัญญาให้สอดคล้องกัน 
กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติดังน้ี 
   1) เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่วมประสานงานโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม
สามสนามบิน และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยให้ทํางานภายใต้กํากับของ
คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) และให้รายงานผลต่อ กบอ. เพ่ือทราบเป็น
ระยะ และให้ กบอ. รายงานต่อ กพอ. เพ่ือพิจารณาต่อไป  
   2) รับทราบการแต่งต้ังคณะทํางานบูรณาการการก่อสร้างภายใต้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ และการจัดต้ังสํานักงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ ของ สกพอ. โดย
ความร่วมมือกับกองทัพเรือ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบประสานงานบริหารโครงการก่อสร้างกับฝ่ายต่างๆ ภายใน ทร. 
และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอแนะและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับปัญหาด้าน
เทคนิค ควบคุมระยะเวลาให้สอดคล้องกันทุกโครงการ และจัดทําแผนการก่อสร้างแบบบูรณาการ 
 
17. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 3 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 3 ตามท่ีสาํนักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที ่27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการรายงานในคร้ังน้ี สํานักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม ในการรายงานข้อมูลเพ่ิมเติม จํานวน 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย รวมจํานวนส่วนราชการทั้งหมดในระบบ
รายงาน 147 ส่วนราชการ โดยในครั้งน้ี มสี่วนราชการที่รายงาน 145 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 98 ของส่วน
ราชการทั้งหมด (147 ส่วนราชการ) ดังน้ี 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังของส่วนราชการ (Work From Home) 
   ส่วนราชการร้อยละ 100 (145 ส่วนราชการ) มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ต้ังของส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 20 (29 ส่วนราชการ) และส่วนราชการที่มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังของส่วนราชการได้ร้อยละ 50 ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 57 (83 ส่วนราชการ) โดยมีการ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต้ังของส่วน
ราชการวันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในสัปดาห์
ที่ผ่านมา พบว่ามีส่วนราชการที่กําหนดให้มจีํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานทีต้ั่งร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้น 7 ส่วนราชการ (เดิม 76 ส่วนราชการ) 
   2. การเหลื่อมเวลาในการทาํงานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ 



 

 

 

36 

    2.1 ส่วนราชการกําหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อ
จําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 55 กําหนดการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
เป็น 3 ช่วงเวลา คือ 7.30 – 15.30 น.เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.  
    2.2 ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ คือ งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งาน
ในห้องปฏิบัติการ งานรับ – สง่เอกสารราชการ งานจัดเก็บภาษี และบางตําแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง เป็นต้น 
   3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
    3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน ส่วนราชการร้อยละ 100 กําหนดให้มีระบบ
รายงานผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีร่ายงานความก้าวหน้าของงาน
ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ผา่น Application LINE ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form 
    3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการใช้ Application LINE ร้อยละ 99 
Application Zoom ร้อยละ 64 Microsoft Team ร้อยละ 32 Cisco Webex ร้อยละ 25 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่
ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นเดียวกับข้อมูลในสัปดาหท์ี่ผ่านมา 
   4. ข้อจํากัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ การขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ปฏิบัติงานและสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง การขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีและ Application ในการ
ปฏิบัติงาน ความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานในกรณีเร่งด่วน งานเก่ียวกับเอกสารราชการที่
ยังคงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
   5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ ควรจัดให้มี
อุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 
18. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานท่ีต้ังของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work from 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
   สาระสาํคญั 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 56 แห่ง โดยผลสัมฤทธ์ิฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 
พฤษภาคม 2563 สรุปสาระสาํคัญได้ ดังน้ี 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามท่ี
รัฐวิสาหกิจกําหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังและมีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ให้พนักงานกลับมา
ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามปกติแล้ว เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563) 
ทั้งน้ี จากจํานวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน 300,174 คน มีพนักงานและลูกจา้งปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังจํานวน 77,212 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26 
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   2. การปฏิบัติงาน ณ สถานทีต้ั่งของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจ 33 แห่ง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563) 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง รัฐวิสาหกิจมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเภทของงานซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญม่ีการ
กํากับ ติดตาม และบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นรายวันผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
การติดตามงานและการลงเวลาปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มา
สนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด ทั้งน้ี รฐัวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังว่า ควรเตรียม
อุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานทีต้ั่งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากน้ี ควรพิจารณาลักษณะงานที่จําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังเท่าน้ัน เช่น การ
ให้บริการประชาชน และสําหรับงานอ่ืนที่ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังแทน 
 
19. เรื่อง รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 ณ วันที ่31 มีนาคม 2563  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสัดส่วนหน้ีสาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
   สาระสาํคญั 
   สัดส่วนหน้ีสาธารณะที่เกิดขึ้นจริงในรอบหกเดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหน้ีสาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ กําหนด โดยข้อมูล ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังน้ี 

กรอบการบรหิารหนีส้าธารณะตามมตรา 50 กรอบที่กําหนด สัดส่วนหนี ้
ที่เกิดขึ้นจริง 

(1) สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 60 41.69 
(2) สัดส่วนภาระหน้ีของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณ 

ไม่เกินร้อยละ 35 28.26 

(3) สัดส่วนหน้ีสาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหน้ี
สาธารณะทั้งหมด 

ไม่เกินร้อยละ 10 2.73 

(4) สัดส่วนภาระหน้ีสาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อ
รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 

ไม่เกินร้อยละ 5 0.18 

 
20. เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทํางานตามข้อตกลงท่ีรัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ทั้งน้ี 
มิให้นํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว โดย
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
  1 .  กระทรวงมหาดไทย  อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา  17  แห่ งพระราช บัญญั ติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศ ดังน้ี 
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       1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่าง
ด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้
เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานกรณีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่.. พ.ศ. .... เพ่ือผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 
สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งเข้ามาทํางานตาม MoU ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ต่อไป ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
       1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่าง
ด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่.. พ.ศ. .... เพื่อผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยใช้
บัตรผ่านแดนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ต่อไป ต้ังแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  2 .  กระทรว งแร ง ง าน  อาศ ัย อํานาจตามความ ในมาตรา  1 4  แห ่งพระราช กําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่......  เพ่ือผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถ
ทํางานไปพลางก่อนได้ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม 
จับกุมดําเนินคดีนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญ 
  1 .  เ น่ืองจากการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานไปพลางก่อนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่มาตรการใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง
และมีแนวโน้มว่ามาตรการดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อเน่ืองไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 
เห็นชอบให้การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคเป็นวาระแห่งชาติดังกล่าวจําเป็นต้องดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนทั้งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคสิ้นสุดลง ซึ่งจะต้องฟ้ืนฟูประเทศใน
มิติต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนด้วย โดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกองคาพยพของประเทศ 
  2. กระทรวงแรงงานได้ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กอง
การต่างประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 สรุปผลการประชุม กล่าวคือ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันในการขยายระยะเวลาผ่อนปรนการอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับ
รัฐบาลประเทศคู่ภาคี ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ . 2563 และร่วมกันพิจารณายกร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี        
  3. กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นควรมีแนวทางการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวและการทํางานให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 
มีดังน้ี 
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       3.1 กลุ่มเป้าหมาย : เป็นคนต่างด้าว 2 กลุ่ม คือ 
     1 )  คนต่ าง ด้ าวสัญชา ติ กั ม พู ชา  ลาว  และเมี ยนมา  ซึ่ งถื อห นั งสื อ เ ด ิน ท า ง 
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่วาระการจ้างงานครบสี่ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือในวันที่ 31 กรกฎาคม พ .ศ . 
2563 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

     2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งถือบัตรผ่านแดน ตามมาตรา 13 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการอนุญาตให้พํานักในเขต
พื้นที ่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ ้นสุด และไม่สามารถเดินทางออก  นอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
       3.2 ลักษณะการดําเนินการ : เป็นการขยายระยะเวลาการผ่อนปรนให้คนต่างด้าวที่ เข้ามา
ทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานได้
ต่อไป 
       3.3 ระยะเวลา : อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทํางาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
       3.4 หลังสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม  พ .ศ .  2563 แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางออกจาก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวข้อง 
  ผลกระทบ 
  1 .  ก า ร ข ย า ย ระยะเวลาการผ่ อนปรนก า ร อ ยู ่ใ น ร า ช อ าณ า จ ัก ร เ ป ็น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว 
และการทํ างานให้ กับคนต่างด้าวที่ เข้ ามาทํางานตามข้อตกลงท่ีรั ฐบาลไทยได้ลงนามกับรั ฐบาลประเทศ 
คู่ภาคี เป็นการลดความเส่ียงการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ใหม่ จากแรงงานท่ี
เดินทางเข้ามาใหม่ และเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลี่คลายลง 
  2 .  ก า ร ข ย า ย ระยะเวลาการผ ่อ น ป ร น ก า ร อ ยู ่ใ น ร า ช อ าณ า จ ัก ร เ ป ็น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว 
และการทํางานให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี เป็น
การลดความสุ่มเสี่ยงที่แรงงานบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากวาระการจ้างงานครบกําหนดแต่ไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เป็นการลดสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการนายจ้าง ที่
ยังคงมีความต้องการและมีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเหล่าน้ันต่อไปแต่ไม่สามารถดําเนินการตามกระบวนการ
ปกติได้ในสถานการณ์ที่มีภัยคุกคาม  
  3 .  ก า ร ข ย า ย ระยะเวลาการผ ่อ น ป ร น ก า ร อ ยู ่ใ น ร า ช อ าณ า จ ัก ร เ ป ็น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว 
และการทํางานให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี เป็น
มาตรการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน เป็นการลดความวิตก
กังวลและความต่ืนตระหนกในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงยังเป็นไปตามพ้ืนฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากเป็นการดําเนินการช่ัวคราวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
  ทั้งนี้ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและ
ทํางานไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวง
แรงงาน ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ใน
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ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนาม
กับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ดังน้ี 
  1. คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ในช่วงเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 44,222 คน (กัมพูชา 19,199 คน ลาว 4,541 คน เมียนมา 
20,482 คน) 
  2. คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือ
แบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบ
วาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พํานักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตส้ินสุดในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 2563 ประมาณ 64,364 คน (กัมพูชา 36,738 คน เมียนมา 27,626 คน) 
  คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 
4 ปี ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 39,800 คน (กัมพูชา 12,965 คน ลาว 3,868 คน 
เมียนมา 22,967) และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เข้ามาทํางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนใน
ลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2561 ซึ่งวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พํานักในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลงในช่วงเดือน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 28,208 คน (กัมพูชา 16,336 คน เมียนมา 11,872 คน) 
 

ต่างประเทศ 
21. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ 
(GMS) ครั้งที่ 23 (The 23rd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน                 
ลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และรับทราบข้อเสนอแผนการ
ดําเนินงานในระยะเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินแผนงาน GMS และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไป
ดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป ตามท่ีสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)  ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับ
รัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง                 
6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ภายใต้หัวข้อหลักคือ “เพ่ือ
การบูรณาการที่ขยายเพ่ิม มุ่งลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ือความย่ังยืนในอนุภูมิภาค GMS” สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1. สาระสําคัญของการประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและ
รับทราบเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
   เห็นชอบ 
   1. แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS  
   2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ในระยะปี 2573 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็น                 
อนุภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญรุ่งเรือง และมุ่งกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม”  
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   3. แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนร่างกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ฯ โดยเน้น 3 หัวข้อหลัก คือ             
(1) การผลิตเชิงอุตสาหกรรม และบทบาทของ GMS ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (2) บทบาทของเมืองในภูมิภาคเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน GMS และ (3) การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และนัยต่อการพัฒนา GMS ในอนาคต 
   4. รายงานความก้าวหน้าและการปรับปรุงครั้งที่ 2 กรอบการลงทุนของภูมิภาค                
ปี 2565 ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการลงทุนในอนุภูมิภาค GMS จํานวน 255 โครงการ มูลค่ากว่า 92.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.87 ล้านล้านบาท) โดยของประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 89 โครงการ มูลค่ารวม 22.4 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.95 แสนล้านบาท) เช่น โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ในประเทศ โครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
   5. รับทราบยุทธศาสตร์สาขาความร่วมมือด้านสุขภาพปี 2562-2566 โดยเสนอให้จัดต้ัง
สาขาความร่วมมือใหม่ในแผนงาน GMS ด้านสาธารณสุขเพ่ือมุ่งเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดสําหรับ                 
การพัฒนาในด้านสาธารณสุขมากย่ิงขึ้น 
   รับทราบ 
   1. ความก้าวหน้าการดําเนินงานในสาขาความร่วมมือต่างๆ เช่น การเริ่มออกใบอนุญาต
ขนส่งสินค้าจํานวน 500 คัน ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS 
Cross-Border Transport Agreement: CBTA) การเสริมสร้างความเข้มแข็งความม่ันคงทางอาหาร การมุ่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรองและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการมุ่งสร้างเสริมระบบสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อ 
   2. รายงานของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง 
ประกอบด้วย 
    2.1 รายงานของภาคีหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา โดย (1) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาโครงการต่างๆ ผ่านการจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ (2) ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย (3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและการค้าออนไลน์ และ                
(4) ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การดําเนินโครงการต่างๆ  
    2.2 รายงานของสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง โดยประเด็นที่มีพลวัตมาก
ที่สุด คือ เร่งส่งเสริมการขนส่งข้ามพรมแดน และมุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ
เท่าเทียมกัน (2) การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ และ (3) การส่งเสริมมาตรฐานการขนส่งใน
กลุ่มประเทศ GMS  
   3. การประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 
2564 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 24 และเวที
หารือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2. ข้อเสนอแผนการดําเนินงานในระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการดําเนินแผนงาน GMS ได้แก่ 
การดําเนินงาน 
  - เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในทุกรูปแบบ พัฒนาด่านพรมแดนโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงาน และเร่งพัฒนาเน้ือหาและแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  
  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  - เร่งรัดดําเนินงานในระยะแรกเริ่มภายใต้ความตกลง CBTA รวมทั้งเร่งเจรจากับประเทศเพ่ือน
บ้านในเรื่องการเพ่ิมจํานวนเส้นทางจุดผ่านเข้าออกของคนและสินค้าภายใต้ความตกลง CBTA  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง 
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  - เตรียมความพร้อมเพ่ือเชื่อมโยงและขยายฐานการผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และมุ่ง
กระจายผลประโยชน์เน่ืองมาจากการพัฒนาพ้ืนที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และการพัฒนาโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เสริมสร้างขีดความสามารถของ SMEs  
  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  - จัดการผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเสี่ยงและป้องกัน
ผลกระทบเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ และร่วมหารือในเร่ืองการป้องกันการค้ามนุษย์และการเคลื่อนย้าย
แรงงานผิดกฎหมาย  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน 
  - ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น รวมทั้งประสานและผลักดันการพัฒนาเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงมหาดไทย 
  - ขับเคลื่อนคณะทํางานสาขาความร่วมมือด้านสุขภาพ เช่น เร่งหารือร่วมกับประเทศสมาชิกเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวกับโรคอุบัติใหม่ ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อเช้ือโรคอุบัติ
ใหม่ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงสาธารณสุข 
  - ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินงานของไทยในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด-19 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
ความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19   และ ร่าง
ถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว  ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์เสนอ 
 สาระสําคัญ  
   กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเอกสารจํานวน 2 ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 ดังน้ี 
   1. ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19  มีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการ
ตาม “ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)” ออกโดย
ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มอบหมายให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาแนวทางใน
การรักษาไว้ซึ่งความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทาน  โดยแผนปฏิบัติการฮานอยฯ ประกอบด้วยเน้ือหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 
(1) ขอบเขตความร่วมมือ - ดําเนินความร่วมมือเพ่ือให้มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าที่จําเป็น รวมท้ัง อาหาร ยา 
เครื่องมือทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นไปอย่างราบร่ืน และมีการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวกับมาตรการด้านการค้าในสินค้าและอุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างกัน   (2) การส่งเสริมความ
เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็ง - สร้างความมั่นใจว่าการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ให้
ความสําคัญเพียงแต่การดําเนินการระยะสั้น แต่รวมถึงความพยายามท่ีจะมุ่งส่งเสริมความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานให้
เข้มแข็งในระยะยาว   (3) กลไกเชิงสถาบัน – แต่งต้ังผู้ติดต่อประสานงานระดับประเทศเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฮานอยฯ 
   2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เป็นการนําถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัย
พิเศษ เรื่อง โควิด-19 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มาหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งร่างถ้อยแถลงฯ เน้น
ยํ้าถึงความสําคัญของตลาดการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้าง และสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นอุปสรรคกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน จะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
โปร่งใส ช่ัวคราว สอดคล้องกับกฎขององค์การการค้าโลกและไม่ก่อให้เกิดข้อจํากัดทางการค้าในภูมิภาคโดยไม่จําเป็น
หรือส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจําเป็นในภูมิภาค นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการแสวงหามาตรการอํานวย
ความสะดวกที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวจากวิกฤตนี้ สนับสนุนภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการค้า
ดิจิทัล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันภายในภูมิภาค 
 
 

แต่งต้ัง 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง 
นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จํานวน 5 คน ตามมาตรา 13 วรรคหน่ึง                
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562) 
ดังน้ี 1. นายอนุชิต อนุชิตากูล 2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกําจร 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ              
5. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป   
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ใน
ฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
จํานวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2563 เน่ืองจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 
   1.1 ศาสตราจารย์เฉลิม หาญพาณิชย์ 
   1.2 ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  
   1.3 พลโท ศาสตราจารย์คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ 
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   1.4 ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ  
   1.5 ร้อยตํารวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ 
  2. สาขาต่างประเทศ ความม่ันคง และการเมือง 
   2.1 นายดนัย มู่สา 
   2.2 นายบรรสาน บุนนาค 
   2.3 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ 
   2.4 พลโท สุขสันต์ สิงหเดช 
  3. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร  
   3.1 นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช 
   3.2 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี 
   3.3 นายวีรพงศ์ ไชยเพ่ิม 
   3.4 ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ  
    3.5 นายอดิทัต วะสีนนท์ 
  4. สาขาเศรษฐกิจและการคลัง 
   4.1 นายเกริกพงษ์ เกสรทอง 
   4.2 นางชลิดา พันธ์กระวี 
   4.3 นางดวงตา ตันโช 
   4.4 นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ 
   4.5 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
  5. สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย 
   5.1 พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ 
   5.2 นางสาวจันทจิรา เอ่ียมมยุรา 
   5.3 นายเชิดศักด์ิ เจนวรากุล 
   5.4 นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 
   5.5 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 
   5.6 นายนที ทับมณี 
   5.7 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์  
   5.8 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
   5.9 นายธนกฤต วรธนัชชากุล 
   5.10 พลตํารวจตรี ประสิทธ์ิ เฉลิมวุฒิศักด์ิ 
   5.11 นายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ 
   5.12 นายพีระศักด์ิ ศรีรุ่งสุขจินดา 
   5.13 นายมานะ วีระอาชากุล 
   5.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ติระสังขะ 
   5.15 พลตํารวจโท วราวุธ ทวีชัยการ 
   5.16 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส 
   5.17 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ิ 
   5.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์ 
   5.19 ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ 
   5.20 นางอัจฉรา อุณหเลขกะ 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
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26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายเจริญ แซ่เต็ง 
และ นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ 
ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป   
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายพิชิต อัคราทิตย์ ให้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นไป   

.......................................... 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 


