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  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่13 เรือ่ง  เรื่อง มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยากรณไีดร้ับผลกระทบจากเชื้อ 

ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม ่(โควดิ-19) แพรร่ะบาด 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับ 

ผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาดตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาด  
ในหลายประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนานส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และภาคการเกษตร 
รวมถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19     
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 ซึ่งกรมธนารักษ์รับผิดชอบในส่วนของมาตรการด้านอ่ืน ๆ 
คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตอบแทนในการ
ให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือบรรเทาภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโควิด-19 และ
มติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กําหนดให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทํามาตรการ/แผนงาน/โครงการเยียวยา
และบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพ่ือช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้เศรษฐกิจยังสามารถขับเคล่ือนต่อไปได้ ใน
การน้ีกรมธนารักษ์จึงได้กําหนดมาตรการเพ่ือตอบสนองมาตรการของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและช่วยเหลือ 
เยียวยาผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที ่15 ขออนมุัตใิชง้บประมาณรายจา่ยประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการ  
เงนิสํารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจําเป็น เพื่อป้องกนัโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร 

สาระสาํคญั คอื คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 523,244,500 บาท ดังน้ี 

1. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทําลายโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
มาตรา 13 (4) ประมาณ 77,578 ตัว เป็นเงิน 381,772,500 บาท  

2. ค่าใช้จ่าย... 
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2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัยและทําลายเชื้อโรค/ซากสัตว์ 
ได้แก่ ค่าจ้างเหมาในการขนส่งและขุดหลุมฝังกลบทําลายซาก ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ และค่าวัสดุ
เวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 99,852,000 บาท  โดยให้ถัวจ่ายกันได้ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ รวม 4 รายการ เป็นเงิน 41,620,000 บาท ประกอบด้วย 
    3.1 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 7 ชุด ชุดละ 

400,000 บาท เป็นเงิน 2,800,000 บาท  
 3.2 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนที่แบบอินฟราเรด (Thermal Imaging System) 
จํานวน 108 เครื่อง เครื่องละ 40,000 บาท เป็นเงิน 4,320,000 บาท  

    3.3 รถขนซากสัตว์ติดเช้ือระบบปิด จํานวน 3 คัน คันละ 7,900,000 บาท เป็นเงิน 23,700,000 บาท  
3.4 รถสามล้อพ่นยาฆ่าเช้ือ จํานวน 27 คัน คันละ 400,000 บาท เป็นเงิน 10,800,000 บาท  

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า  
 1. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการระบาดใน 29 ประเทศ หลายภูมิภาคท่ัวโลกซึ่งเป็นทวีปยุโรป
จํานวน 12 ประเทศ ทวีปแอฟริกาจํานวน 6 ประเทศ และทวีปเอเชียจํานวน 11 ประเทศ โดยมีรายงานการ
ระบาดครั้งแรกของทวีปเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประเทศล่าสุด
ในทวีปเอเชียที่พบการระบาดของโรค คือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รวมท้ังพบการ
ระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 2. ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงย่ิงขึ้นที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะแพร่ระบาดเข้าสู่
ประเทศ เน่ืองจากปัจจัยหลายประการ ดังน้ี  

 2.1 การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านยังมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นและขยายเป็นวงกว้าง 
  2.2 ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา  
ในสุกรมีความยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่าน
ตามแนวชายแดน 
 2.3 การลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ติดตัวมากับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มี
การระบาดของโรค รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยท่ีมีจํานวน
มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งจากการตรวจยึดการลักลอบการนําซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร มีจํานวน 2,708 ครั้ง 
ตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร จํานวน 343 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2563) 

3. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลก 
และหากมีการระบาดของโรคน้ีในประเทศแล้วจะกําจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน   
และยาที่รักษาโรค และเช้ือไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะ
เป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต และยิ่งกว่าน้ันโรคน้ีเป็นโรคที่มีความรุนแรง ทําให้สุกรที่ติดเช้ือมีการตายเฉียบพลัน
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แม้โรคน้ีจะไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์อ่ืนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง 
จากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตายจากโรค จนถึงขั้นหมดอาชีพ และยังกระทบต่อ 
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อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้า
เวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง 
ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมไม่ตํ่ากว่า 150,000 ล้านบาท อีกทั้งยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูอาชีพให้กับ
เกษตรกร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจํานวนมากและใช้เวลานาน จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภค
อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกด้วย 
นอกจากน้ียังทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสในการส่งออกสุกรมีชีวิต เน้ือสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกรไป
จําหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปี  

4. ประเทศไทยประสบจากผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2547 สามารถควบคุมและกําจัดโรคได้ในปี พ.ศ. 2551 จนเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ  
จึงมีประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการป้องกันและกําจัดโรคที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในการป้องกัน คือ การค้นพบโรคเร็ว     
การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว การตรวจวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา รวมไปถึงการทําลายสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงจะ
เป็นการป้องกันและกําจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคเอกชนโดย
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้นําองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ 8 จังหวัด     
19 อําเภอ ในเกษตรกรรายย่อย 794 ราย จากเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด 6,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ทําลายสุกร
จํานวน 12,841 ตัว จากจํานวนสุกรทั้งหมด 91,004 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 14.11 พบว่าสามารถป้องกันโรคได้ และทําให้
ต้ังแต่มีการพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และแพร่ระบาดมายังประเทศเพ่ือน
บ้าน จนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังคงปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ดังน้ัน เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงปลอดโรคต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว จึงมีความ
จําเป็นต้องลดจํานวนประชากรของสุกรที่มีความเส่ียงสูงในพ้ืนที่ ในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยง  
เชิงพ้ืนที่ โดยใช้วิธี Spatial Multi – criteria Decision Analysis พบว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง คือ จังหวัดที่มี
ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน และได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งหมด        
27 จังหวัด 108 อําเภอ จํานวนเกษตรกร 43,230 ราย จํานวนสุกร 517,188 ตัว ดังน้ัน การลดความเสี่ยงที่
อัตราร้อยละ 15 คิดเป็นเกษตรกรประมาณ 6,485 ราย สุกรประมาณ 77,578 ตัว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
381,772,500 บาท โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) 
และกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทําลายอันเน่ืองจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็น
โรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือ
ซากสัตว์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด  โดยการชดใช้
ราคาสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย สัตวแพทย์ 1 คน 
พนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 

5. การลดจํานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีวิธีการทําลายซากสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิด
การปนเป้ือนของเช้ือโรคในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน แหล่งนํ้าสาธารณะ นํ้าใต้ดิน และไม่กระทบต่อพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร อีกทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือในการทําลายซากสัตว์ต้องสามารถ
เคลื่อนย้าย  เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และต้องสามารถทําลายสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ 
สัตว์ปีก สุนัข และแมว เป็นต้น เพ่ือความคุ้มค่าในการควบคุมป้องกันโรคในภาคปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง เพ่ือการค้นพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว 
จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรคให้มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงสูง    
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณในการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้าน
สัตวแพทย์สําหรับการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว จํานวน 300 อัตรา ซึ่งยังไม่เพียงพอ รวมท้ังต้องมีการตรวจวินิจฉัยโรค
เบ้ืองต้นอย่างรวดเร็วและแม่นยําในพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

7. การทําลาย... 
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 7. การทําลายเช้ือโรคในสถานที่ เลี้ยงสัตว์ และบริเวณโดยรอบโรงฆ่าสัตว์ ยานพาหนะ           
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และสถานประกอบการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการผลิตสุกร จําเป็นต้องใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือที่มีคุณสมบัติ
ทําลายเช้ือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ  จึงจะสามารถฆ่าเช้ือโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อ 
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ รับทราบ และอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลัง 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการที่เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ดังน้ี  
      1.1 มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
     1.2 มาตรการเสริมความรู้  
     1.3 มาตรการด้านภาษี  
      1.4 มาตรการด้านการเงิน  
      1.5 การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะต่อไป  
   2. รับทราบมาตรการ   
       2.1 มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีของสถานบริการ      
ที่ประกอบกิจการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
      2.2 มาตรการขยายเวลาการชําระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้านํ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน  
  3. อนุมัติวงเงินงบประมาณมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวน 45,000 ล้าน
บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  4. อนุมัติวงเงินงบประมาณมาตรการเสริมความรู้ วงเงินงบประมาณจํานวน 4,380.16 ล้านบาท 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น  
  5. อนุมัติงบประมาณมาตรการด้านการเงิน วงเงินรวม 30,946 ล้านบาท จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีต่อ ๆ ไป 
  6. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร จํานวน 2 ฉบับ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี จํานวน 1 ฉบับ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  
การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 (ฉบับที่ ..) จํานวน 1 ฉบับ    
 

7. เห็นชอบ... 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 13 มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด
15 ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือป้องกัน
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

16 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่อเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางอ้อม ระยะท่ี 2 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันน้ี (24 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล             
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference   
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ
    การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วน 
    ราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย 
    พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
    การส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ 
    ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของ 
    โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) 
    (COVID-19))  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการสร้างความเช่ือมั่นในระบบตลาดทุน)  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  9.  เรื่อง   ขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
  10.  เรื่อง  การขอปรับโครงสร้างกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1)  
  11.  เรื่อง  การเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
    ไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
  12.  เรื่อง  รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
    ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําปี 2561 
  13.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

   พันธ์ุใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด 
  14.  เรื่อง  การผ่อนปรนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  15.  เรื่อง   ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการ 

    เงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  16.  เรื่อง  มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจ
    ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2  
 
 
 



 

 

 

2 

ต่างประเทศ 
  17.   เรื่อง   ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวง
    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ง
    ประเทศฮังการี ประจําปี ค.ศ. 2020 – 2022 
 18.   เรื่อง   เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์  
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ  
   ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

แต่งต้ัง 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักงบประมาณ)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน                 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 
1. องค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือรองรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนโรงงานหรือชาวไร่อ้อยหรือมีไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด เพ่ือให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ีอยู่

2. การรองรับการปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธาน
กรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย และ
กําหนดให้นําบทบัญญัติ
ดังกล่าวมาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย โดย
ให้รองประธานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานได้ และกําหนดให้นําบทบัญญัติดังกลา่ว
มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการนํ้าตาลทราย รวมทั้ง เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการ
เลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการนํ้าตาล
ทราย ทั้งน้ี เพ่ือให้บทบัญญัติมีความครบถ้วนสมบูรณ์  

3. หน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย  

แก้ไขหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการจําหน่ายนํ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกําหนด
ราคานํ้าตาลทรายออก เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การการค้าโลกที่เก่ียวกับการ
กําหนดปริมาณการผลิตและการจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายโดยภาครัฐ  

4. ที่มาของเงินกองทุน
อ้อยและน้ําตาลทราย  

แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายโดยตัดการกู้เงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
คงเหลือเพียงเงินกู้ และตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
องค์การการค้าโลกในส่วนที่เก่ียวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ 

5. การส่งเงินเข้ากองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร  

ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเข้ากองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เน่ืองจากไม่ปรากฏว่ามีการนําส่ง
เงินให้แก่กองทุนดังกล่าว ประกอบกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจที่เก่ียวข้อง
กับอ้อยและน้ําตาลทราย 

6. หลักเกณฑ์การนําเข้า
นํ้าตาลทราย 

กําหนดให้สามารถนําเข้านํ้าตาลทรายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดองค์การการค้าโลก เดิมห้ามมิให้นําเข้านํ้าตาลทราย  

7. การกําหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจาํหน่าย
นํ้าตาลทรายขั้นต้น  

แก้ไขเพ่ือกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น
ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น โดยการกําหนดตัวเลขเพ่ือเป็นเพดานในการกําหนดราคาไว้ให้ราคา
อ้อยและผลตอบแทนการผลิตขั้นต้นและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 95 ของประมาณการรายได้ที่คํานวณได้  

8. หลักเกณฑ์การหัก
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณี
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ

แก้ไขโดยตัดบทบัญญัติที่กําหนดให้กองทุนต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่าง
ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้น
สุดท้ายตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น โดยกําหนดให้นําส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปหักจากราคาอ้อย
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ผลตอบแทนการผลิต
และจําหน่ายนํ้าตาล
ทรายขั้นสุดท้ายตํ่ากว่า
ราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิต
และจําหน่ายนํ้าตาล
ทรายขั้นต้น  

ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ในฤดูการผลิตปีถัดไป 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับข้อกําหนดขององค์การการค้าโลกในสว่นที่เก่ียวกับการอุดหนุนจาก
ภาครัฐ 

9. บทเฉพาะกาล  เพ่ือรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบัให้
คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับน้ี จนกว่าจะมีระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งใหม่ใช้บังคับ พร้อมทั้งกําหนดให้การออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติน้ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่
สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และสอดรับกับการเร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ตามหลกัการ
ของพระราชบัญญัติหลกัเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 

 
2. เรื่อง ร่างกฎหมายลําดับรองซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรวม 8 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  3. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเร่งดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2562 โดยเร็ว   
  4. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกฉบับเพ่ือดําเนินการ
ออกกฎหมายลําดับรองให้ทันภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย     
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคาเบ้ืองต้นสําหรับที่ดินที่เวนคืน  
พ.ศ. .... กําหนดให้ในการกําหนดราคาเบ้ืองต้นสําหรับที่ดินที่เวนคืน ให้คํานึงถึงสภาพและทําเลที่ต้ัง เหตุและ
วัตถุประสงค์ในการเวนคืน ประกอบกับราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ราคาประเมินที่ดินของทางราชการท่ี
กําหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยให้คณะกรรมการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบ้ืองต้น และเงินค่าทดแทนเป็นผู้กําหนด   
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดราคาสูงขึ้นหรือลดลงของ
ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการกระทําการให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. ....   
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    2.1 กําหนดลักษณะของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนในกรณีที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลง   
   2.2 กําหนดให้ราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน หมายถึง ผลต่างของ
ราคาที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนแปลงหน่ึงแปลงใด ระหว่างราคาก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนกับราคา
หลังจากการเวนคืน ทั้งน้ี ให้คํานวณราคาในวันที่ได้มีการกําหนดราคาเบื้องต้นในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน หรือในวันที่ได้มีการกําหนดค่าทดแทนในกรณีที่มีพระราชบัญญัติเวนคืนโดยไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณราคาสูงขึ้นหรือลดลง   
   2.3 กําหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเวนคืนในแนวพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน กระทําอย่างใดให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในลักษณะที่จะทําให้เกิดความเสียหาย 
หรือไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินน้ัน หลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนใน
กรณีไม่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผลใช้บังคับ และกําหนดมาตรการในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่
ถูกเวนคืนแปลงใดได้กระทําการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว   
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การชดใช้เงินค่าทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็น
พิเศษเนื่องจากการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... กําหนดให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้
เข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน แล้วทําให้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ                
ให้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงน้ี 
โดยให้เจ้าหน้าที่แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและประเมินความเสียหาย   
   4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าโรงเรือน              
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และ
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าเสียสิทธิจากการใช้อสังหาริมทรัพย์และค่าเสียหายอ่ืนอันเกิดจากการ               
ที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ....   
   4.1 กําหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นดังน้ี    
     4.1.1 ค่าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ค่ารื้อถอน ขนย้าย ปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างใหม่ และอสังหาริมทรัพย์อ่ืนอันติดอยู่กับที่ดิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอนุโลม   
    4.1.2 ค่าออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าธรรมเนียมขออนุญาตรื้อถอนและหรือปลูกสร้างให้กําหนดตามอัตราที่ส่วนราชการ
เรียกเก็บ และค่าป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ให้ใช้วิธีสืบราคาเหมาจ่าย    
     4.1.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการร้ือย้ายและติดต้ังเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ให้กําหนดตามอัตราที่จ่ายจริงที่หน่วยงานเรียกเก็บ   
    4.1.4 กรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างถูกปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรมให้หักค่าเสื่อม
ราคาวัสดุก่อสร้างตามตารางที่กําหนดท้ายกฎกระทรวง  
    4.2 กําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ค่าเสียสิทธิจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์ ค่าเสียหายอ่ืนอันเกิดจากเจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน ค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการ
ประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย ค่าเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซึ่งต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้
ประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายกรณีขาดรายได้จากการประกอบกิจการ ค่าทดแทนความ
เสียหายจากการที่ต้องใช้จา่ยในการติดต่อกับทางราชการที่เก่ียวข้องกับการเวนคืน   
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจําหน่ายหรือทําลายโรงเรือน  สิ่งปลูก
สร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... กําหนด
หลักเกณฑ์ในการจําหน่ายหรือทําลายโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องรื้อถอนโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์และ
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วิธีการในการคิดมูลค่าทรัพย์สินและค่าแรงรื้อถอนก่อนจําหน่ายหรือทําลาย รวมท้ังการสั่งจ้างรื้อถอน จําหน่าย และ
ทําลาย  
   6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสํานักงาน
วางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์             
พ.ศ. .... กําหนดให้เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนในกรณีมีประกาศเข้าครอบครอง และใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการ
เวนคืนเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และเจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด กรณี
เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายและผู้มีสิทธิไม่มารับเงินภายใน
กําหนดเวลา กรณีที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ เพราะมีปัญหาเก่ียวกับ
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนหรือมีปัญหาเก่ียวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้เน่ืองจากมีการ
โต้แย้งสิทธิและไม่อาจตกลงกันได้ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการวางเงินและรับเงินค่าทดแทน    
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
การเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท พ.ศ. .... กําหนดให้เจ้าของที่ดินหรือทายาทผู้มีสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ถูก
เวนคืนมีสิทธิย่ืนคําร้องขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มิได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนด หรือเหลือจากการใช้ประโยชน์ โดยไม่รวมถึงที่ดินที่ได้จากการซื้อขาย ที่ดินที่มีการซื้อขายซึ่งรวมเป็น
แปลงเดียวกันกับที่ดินที่ไม่ได้มีการซื้อขายแต่มีการขอคืน และเจ้าหน้าที่ยังมิได้นําที่ดินน้ันไปใช้ประโยชน์ และที่ดินที่
ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ใช้บังคับและไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนหรือเหลือจากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอคืนที่ดิน การโอนคืน
ที่ดินและการคืนเงินค่าทดแทน   
  8. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. ....  
   8.1 กําหนดให้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเข้าใช้ต้องเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการ
เวนคืน และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์น้ันไม่ทําให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ในการใช้น้ันเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเหตุในการเวนคืนได้   
   8.2 กําหนดให้ผู้ขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือที่มี
สิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ  
   8.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการย่ืนคําขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์               
การสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง การอนุมัติ และการส่งคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ขอเข้าใช้ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงฯ ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ เป็นการยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ 
เป็น ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
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สําหรับอัตรากําลัง จํานวน 80 ตําแหน่ง ใช้วิธีปรับโอนและปรับเกลี่ยนตําแหน่งจากส่วนราชการเดิม จํานวน 66 
ตําแหน่ง ส่วนตําแหน่งที่เพ่ิมขึ้น จํานวน 13 ตําแหน่ง ใช้วิธีการตัดโอน และ/หรือปรับตําแหน่งจากหน่วยงานอ่ืนใน
สังกัดกองบัญชาการศึกษา และตําแหน่งผู้บังคับการ จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้ตัดโอนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติไป
เป็นตําแหน่งดังกล่าว  
   สาระสําคัญของร่างกฎหมาย  
  1. กําหนดให้ยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ (หน่วยงานระดับกองกํากับการ) เป็น “ศูนย์ฝึกยุทธวิธี
ตํารวจกลาง” (หน่วยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบด้วย ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายสนับสนุนการฝึก ฝ่ายวิทยบริการ 
และฝ่ายควบคุมการฝึก    
   2. กําหนดให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี   
   2.1 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่ว
ประเทศ โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล   
   2.2 ดําเนินการเก่ียวกับงานฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางยุทธวิธีให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
   2.3 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชน  
 
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมี
เหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ....            
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. กําหนดให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
  2. แก้ไข คํานิยาม “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า อัคคีภัย  วาตภัย อุทกภัย  ธรณีพิบิติภัย หรือภัย
อันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น  ซี่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดผู้ประกันตนไม่สามารถทํางาน
ได้หรือนายจ้างไม่สามาถประกอบกิจการได้ตามปกติ  
  3. กําหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 
79/1 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราเต็มจํานวนของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาท่ี
ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง  หรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย  ทําให้
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
  4. กําหนดให้กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค  ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนท่ีไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ตามมาตรา 79/1 ในอัตราเต็มจํานวนของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ
ตามคําสั่ง ไม่เกินหกสิบวัน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการชดเชยกําลังซื้อที่ลดลงจากการไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างการหยุดการ
ประกอบกิจการ 
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5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กก. เสนอว่า  
  ด้วยปัจจุบันการกําหนดจํานวนเงินวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร              
ที่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องวางต่อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดําเนินการ
ภายใต้กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แต่เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดความชะงักงัน             
ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระยะเร่งด่วน จึงเห็นควรลดภาระ
ในการวางเงินหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
ลงช่ัวคราว เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวสามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและพนักงานในความดูแลไปได้ในช่วงระยะเวลา
วิกฤตินี้ และเพ่ือให้การกําหนดจํานวนเงินวางหลักประกันเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงฉบับน้ี 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  (1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 
  (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ณ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางหรือสาขาท่ีมีอํานาจหน้าที่
ครอบคลุมสํานักงานของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 
   2.1 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทเฉพาะพ้ืนที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนเงิน
สามพันบาท 
   2.2 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทภายในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนเงิน
หน่ึงหมื่นห้าพันบาท 
   2.3 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนําเที่ยวจากต่างประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็น
จํานวนเงินสามหมื่นบาท 
   2.4 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภททั่วไป ต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนเงิน             
หกหมื่นบาท 
 
6. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและ
การนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบ
รายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน
เสนอ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญ คือ (1) ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกําหนดเวลาย่ืน
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ดังน้ี ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ย่ืนแบบรายการแสดงการนําส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบ 
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ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้ย่ืนแบบรายการแสดงการนําส่งเงิน
สมทบและนําส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ย่ืนแบบ
รายการแสดงเงินนําส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 (2) ให้ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
มาตรา 39 วรรคสาม ดังน้ี เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เงินสมทบงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2563 
 
7. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงิน
สมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019) (COVID-19))  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญ คือ 1) ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละสี่ เพ่ือไม่ให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์ และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละหนึ่ง ของค่าจ้างของผู้ประกันตนเพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับ
ประโยชน์โดยตรงทันที 2) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตรา
เดือนละสองร้อยสิบเอ็ดบาท 3) ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามประกาศน้ี ให้นายจ้างหรือ
ผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ย่ืนคําร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการสร้างความเช่ือม่ันในระบบตลาดทุน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการสร้างความเช่ือมั่นในระบบตลาดทุน) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการสร้างความเช่ือมั่นในระบบตลาดทุน) มีหลักการเป็นการกําหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหัก
ลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF  ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ตามที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกต่างหากจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ใน
เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมของเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ               
เบ้ียประกันชีวิตแบบบํานาญ และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ดังกล่าวต้องถือ
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หน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีเช่นเดียวกันกับการซื้อหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด    
   2. เมื่อกฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับแล้ว จะได้ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ดังน้ี   
   2.1 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใน SSF ตาม 1. ได้โอนการลงทุนไปยัง SSF อ่ืน SSF ที่รับโอน
ต้องมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ 
NAV เท่าน้ัน    
    2.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เช่นเดียวกันกับการลงทุนใน SSF ปกติ  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
9. เรื่อง  ขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ดําเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นอาคาร สูง 11 ช้ัน และมีช้ันใต้ดิน 2 ช้ัน ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย
รวม 40,800 ตารางเมตร  ซึ่งมีความสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณซึ่ง
อาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (1) โดยขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะรัฐมนตรี 
และข้อ 3 วรรคสาม (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550  
  2. รับทราบเรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
  สธ. รายงานว่า  
 1. โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาล ขนาด 1,200 เตียง นอกจากภารกิจด้านบริการรักษาในโรค 
ทั่วไปเน้นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนแล้ว ยังมีภารกิจด้านวิชาการ คือ วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนการ
สอนและฝึกปฏิบัติของพทย์ทั้งในระดับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ผู้เช่ียวชาญระดับต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากร
การแพทย์ สหวิชาชีพ โดยตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึก EMS) ของโรงพยาบาลราชวิถีที่ใช้งานในปัจจุบันเป็นตึกที่อยู่
ด้านหลังของอาคารอํานวยการทําให้ระยะทางจากจุดจอดส่งของผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงพ้ืนที่ของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทั้งหมดที่อยู่ในตึก EMS มีระยะทางไกลมาก  ซึ่งกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ควรจะได้รับการรักษา ณ ห้องฉุกเฉิน  
(resuscitation)  ที่อยู่ใกล้กับจุดจอดรถสําหรับส่งผู้ป่วยที่รวดเร็ว เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยให้มากที่สุด  
และเป็นมาตรฐานหน่ึงที่สําคัญของการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปัจจุบัน เน่ืองจากตึก EMS เริ่มสร้างต้ังแต่ 
พ.ศ. 2532 และได้ใช้  เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินต้ังแต่  พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบัน และ
นอกจากน้ี สถิติผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถีมีจํานวน 80,000 ราย/ปี ทําให้การให้บริการผู้ป่วย
ไม่สะดวกและแออัดเกินไป  
 2. สธ. ได้จัดทําโครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หลังใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) เพ่ิม
ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นศูนย์ความเช่ียวชาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัยและ
ครบวงจร (2) ลดความแออัดของผู้รับบริการ เพ่ิมความรวดเร็วในการรักษาหรือผ่าตัดฉุกเฉินเพ่ือให้ประชาชนทุกคน
ได้มีสิทธ์ิเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที (3) พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ  
มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนแพทย์แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และ (4) เป็นโมเดล
ต้นแบบในการสร้างตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินยุคใหม่ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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หัวข้อ สาระสาํคญั 
ลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สูง 11 ช้ัน  โดยมีช้ันใต้ดินอีก 2 ช้ัน รวม 13 ช้ัน 

ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 40,800 ตารางเมตร และ
สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 190 เตียง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
เน้ือที่ 42,200 ตารางเมตร  ซึ่งสถานที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวต้ังอยู่บริเวณอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ  โดยอยู่ภายในรัศมี 200 เมตร  จากจุดศูนย์กลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สธ. ได้ทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ดังกล่าวแล้ว  และได้ส่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงไปยัง สผ. เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างผลการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. 

ระยะเวลาดําเนินการ 1,450 วัน/ปีงบประมาณ 2564-2567 
งบประมาณ/แหล่งเงิน สธ.ได้จัดส่งขอไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคาร
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพาบาลราชวิถี จํานวนทั้งสิ้น 980,000,000 บาท 

  3. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างต้ังอยู่ภายในบริเวณที่มี
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2522 ใช้
บังคับ ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามบุคคลใดปลูกสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร ภายในรัศมี 200 เมตร จากจุด
ศูนย์กลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและอาคารที่มีความสูงเกิน 24 เมตร  ภายในรัศมีเกิน  200 เมตร แต่ไม่เกิน 300 เมตร 
จากจุดศูนย์กลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงพยาบาลราชวิถีก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ดังกล่าว และหากอาคารท่ีก่อสร้างดังกล่าวเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
ผู้ดําเนินการต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง  
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 จํานวน 2 ชุด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทําการก่อสร้างไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่อย่างไรก็ตาม 
หากโรงพยาบาลราชวิถีมีความจําเป็นต้องก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ให้มีความสูง
เกินกว่าที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดก็สามารถขออนุญาตคณะรัฐมนตรีให้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ตามข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 และเน่ืองจากอาคารที่จะก่อสร้างดังกล่าว เป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เช่น ต้องมีถนนที่มีผิวการจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 
เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพ่ือให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก  และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมนคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ด้วย 
 
10. เรื่อง การขอปรับโครงสร้างกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองท่ี 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 [เรื่อง การจัดต้ังกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund)] และคณะกรรมการที่แต่งต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีดังล่าว ยกเว้นกองทุนย่อยกองที่ 1 ที่ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้จัดต้ังแล้ว ให้ดําเนินการต่อไป โดยปรับปรุง
โครงสร้างและหลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองท่ี 1) ให้ลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)/ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  ที่มีศักยภาพสูงหรือที่ใช้
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เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งน้ี ต้องเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ โดยร่วมลงทุนได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายและร่วมลงทุนแต่ละ
รายไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของกิจการ  และให้มีคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุนทําหน้าที่
กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนและกํากับดูแลการลงทุนของกองทุน  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
 1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (16 ธันวาคม 2557) เห็นชอบการจัดต้ังกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ซึ่งมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดประเภททรัสต์ และเป็นการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ขนาดของกองทุน 10,000-25,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐ             
ร้อยละ 10-50 ส่วนที่เหลือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมลงทุน โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ๆ และ
เรียกระดมทุนครั้งละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ต่อกองทุนย่อย และกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะมีนโยบายในการลงทุน
ตามแต่ละประเทท/กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก และมีคณะกรรมการ
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังเป็นผู้กําหนดนโยบายการบริหารงาน
ของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs โดยแหล่งเงินลงทุนในส่วนของภาครัฐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในฐานะภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเริ่มแรกเป็นจํานวน 500 ล้านบาท ซ่ึงต่อมา 
ธพว. ได้จัดต้ังกองทุนย่อยกองที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท (ธพว. 490 ล้านบาท และบริษัท ไทยเอชแคปปิตอล 10 
ล้านบาท) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวนกิจการที่ผ่านการอนุมัติ
ร่วมลงทุนแล้ว จํานวน 8 กิจการ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 98 ล้านบาท และมีกิจการที่ได้ร่วมลงทุนแล้ว 2 กิจการ 
วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 39 ล้านบาท 
  2. จากการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาต้ังแต่ปลายปี 2558 ธพว. พบว่า หลักการการจัดต้ัง
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ข้างต้น มีข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของ ธพว. ดังน้ี 1) การกําหนดวงเงินลงทุนหรือสัดส่วนการ
ลงทุนสําหรับ SMEs แต่ละรายขาดความยืดหยุ่นและไม่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บาง
กิจการที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กําหนด หรือกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่ได้กําหนดไว้ จะไม่สามารถเข้าร่วมลงทุนได้ 2) ผู้จัดการทรัพย์สินหรือ/ผู้จัดการทรัสต์จะคัดเลือกเฉพาะกิจการ
ที่ได้ผลตอบแทนดีหรือคัดเลือกตามที่ผู้จัดการทรัสต์สนใจ  กิจการที่ดีแต่ไม่อยู่ในความสนใจจึงไม่ถูกคัดเลือกมา
นําเสนอ 3) การบริหารจัดการกองทุนขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน นอกจากน้ี  หากพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  (กองทุนย่อยที่ 1) วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีการ
ร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เพียง 2 กิจการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 39 ล้านบาท อีกทั้ง หากเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนย่อยกองที่ 1 กับกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs อ่ืน ซึ่งจัดต้ังโดยสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เช่น 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่าหลักการลงทุนมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
เป้าหมายมากกว่า จึงมี SMEs ที่ได้เข้าร่วมลงทุนค่อนข้างมาก  ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของ ธพว. และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการลงทุนเพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ 
กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2557  [เรื่อง 
การจัดต้ังกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) และคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยกเว้นกองทุนย่อยกองท่ี 1 ที่ ธพว. ได้จัดต้ังแล้ว วงเงิน 500 ล้านบาท ให้ดําเนินการ
ต่อไป  โดยปรับปรุงโครงสร้างและหลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองท่ี 1) ให้มี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน  และรูปแบบกองทุนให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการร่วมลงทุนใน
ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (คณะ
กรรมการฯ) ได้มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างกองทุนย่อยกองที่ 1 ดังกล่าวแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
25/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยสรุปการปรับปรุงโครงสร้างและหลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs  (กองทุนย่อยกองท่ี 1) ได้ ดังนี้  
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โครงสร้าง หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ตามนัย

มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที ่16 ธันวาคม 2557 
หลักการกองทนุร่วมลงทุนในกิจการ 

SMEs ที่ปรับปรุงใหม่ 
การบริหาร
จัดการกองทุน 

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย          
2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายการ
ลงทนุ (Investment Committee)  ทําหน้าที่กําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ในการคดัเลือก SMEs  
2) คณะกรรมการผู้ให้คําปรกึษาวิสาหกิจร่วมทุน 
(Advisory Committee) สําหรับแต่ละกลุม่
อุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการที่เก่ียวข้อง 

โดยคณะกรรมการพิจารณานโยบาย
การลงทุน (Investment Committee) 
ทําหน้าที่กําหนดกรอบนโยบายลงทุน
แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสต์ 

กิจการเป้าหมาย
และวงเงินลงทุน
สําหรบั SMEs 
แต่ละราย 

1) SMEs ระยะเริ่มต้น (Seed & Start-Up Stage) 
เงินลงทุนแรกเร่ิมไม่ควรเกิน 5 ล้านบาทต่อรายหรือมี
สัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน  
2) SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Second & 
Third Stage) เงินลงทุนแรกเริ่มไม่ควรเกิน 30  
ล้านบาทต่อรายหรือมีสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

1) ลงทุนใน SMEs หรือ Startup ที่มี
ศักยภาพสู งหรือใช้ เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตหรือให้บริการหรอือยู่
ในกลุ่มธุร กิจที่ มีประโยชน์ ต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และต้องเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้  
2) ร่วมลงทุนได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ต่อราย

คุณสมบัติและ
หน้าทีข่อง
ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน 
(Asset 
Manager)  

1) เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย  
2) มีส่วนร่วมลงทุนใน SMEs  ที่ดูแล อย่างน้อย           
ร้อยละ 5  
3) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการเงิน
และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ และกํากับให้  
SMEs ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ 
มีประสิทธิภาพ  
4) ช่วยดูแลควบคุมการนําเงินร่วมลงทุนที่ SMEs ได้รับ
ไปใช้อย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์การลงทุน 
5) กํากับดูแล SMEs ในการบริหารจัดการธุรกิจและ
ระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป 
6) ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินทุนหรือเงินกู้
เพ่ิมเติมให้แก่กิจการตามความเหมาะสม

1) เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย  
2 )  มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ประสบการณ์ด้านการเงิน หรือการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ
และสามารถกํากับให้ SMEs ดําเนิน
ธุ ร กิ จ  ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ  
3) ดูแลควบคุมการนําเงินร่วมลงทุนที่ 
SMEs ไ ด้รับไปใ ช้อย่างถูก ต้องตาม
วัตถุประสงค์การลงทุน  
4) กํากับดูแล SMEs ในการบริหาร
จัดการธุรกิจและระบบควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป

สัดส่วนการร่วม
ลงทุน 

ร่วมลงทุนแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน 
จดทะเบียนของกิจการ 

ร่วมลงทุนแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนของกิจการ

 
11. เรื่อง การเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ
ยูเนสโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
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  2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารนําเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศ
ไทย เพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วธ. รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 มีนาคม 2560 และ 12 มีนาคม 2562) เห็นชอบเอกสาร
นําเสนอโขน นวดไทย และโนราขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก
แล้ว วธ. ได้ดําเนินกระบวนการเสนอเอกสารดังกล่าวให้ยูเนสโกพิจารณา ซึ่งต่อมาโขนและนวดไทยเป็นรายการของ
ประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ตามลําดับ สําหรับโนราขณะน้ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพ่ือขึ้นบัญชีฯ ภายในปี พ.ศ. 2564  
  2. การย่ืนเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ รัฐภาคีจะต้องดําเนินการย่ืนต่อฝ่าย
เลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และต้องใช้เวลาในการพิจารณารายการอีกอย่าง
น้อย 1 ปี เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Committee - IC) เพื่อพิจารณาใน
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยข้อ 1.15 ของเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ [Operational Directives for the implementation of the 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage] ทั้งน้ี คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการขึ้น
ทะเบียนได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2565  
  3. วธ. (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการนําเสนอสงกรานต์ใน
ประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก โดยร่วมมือกับนักวิชาการ
และชุมชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําเอกสารตามแบบฟอร์มที่ยูเนสโกกําหนด [UNESCO (แบบ ICH – 02)] เพ่ือเตรียม
เสนอสงกรานต์ในประเทศไทยข้ึนทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ
ยูเนสโก โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 
ชื่อการนาํเสนอ (ข้อ B) สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand) 

ชื่อชุมชน/คณะ/กลุ่มบคุคล
หรือปัจเจกบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

(ข้อ C) 

กลุ่มคนไทยทั่วประเทศซึ่งนับถือพุทธศาสนาและตระหนักในความกตัญญูและการ
สืบสานประเพณี ประกอบด้วย 

ชุมชน รายละเอียด 
กลุ่มคนไทย 

ในภูมิภาคต่างๆ 
ได้แก่ กลุ่มคนไทยล้านนา กลุม่คนไทยอีสาน 
กลุ่มคนไทยในภาคกลาง กลุ่มคนไทยพุทธใน
ภาคใต้

กลุ่มคนไทยทีม่ีเช้ือสาย
ชาติพันธ์ุต่าง ๆ

ได้แก่ กลุ่มคนไทยเช้ือสายมอญ กลุม่คนไทย
เช้ือสายลาว กลุ่มคนไทยเช้ือสายเขมร 

กลุ่มผูส้ืบทอด 
ความรู้เฉพาะด้าน 

ได้แก่ กลุ่มนักโหราศาสตร์ กลุ่มช่างฝีมือ (เช่น 
ช่างแกะสลัก ช่างทําเคร่ืองหอม ช่างทําตุง) 
กลุ่มผู้ประกอบอาหาร

กลุ่มผู้เข้ารวมประเพณี ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และเอกชนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

พื้นที่และขอบเขต 
อาณาบริเวณ 

ของเรื่องที่นาํเสนอ  
(ข้อ D) 

ประเพณีสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตามภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน โดยมีพื้นที่ที่โดดเด่นสําคัญ ได้แก่ 
ชุมชนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนไทยในจังหวัดขอนแก่น ชุมชนไทยใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ชุมชนไทยมอญในจังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนชาว



 

 

 

15 

ไทยพุทธในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อย่างไรก็ตาม นอกจากพ้ืนที่ในประเทศไทยแล้ว สงกรานต์ยังมีการปฏิบัติในพ้ืนที่
อ่ืนด้วย ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศจีน [ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2563 มีมติให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดําเนินการศึกษาและ
จัดทําข้อมูลในกรณีที่จะเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกร่วมกับต่างประเทศ (ประเทศ
ลุ่มแม่นํ้าโขงและประเทศจีน)]

หลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ
ยูเนสโก สรุปได้ ดังน้ี 

เกณฑ์ R.1 ประเทศผู้เสนอแสดงให้เห็นว่า “เรื่องที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญา            
              ทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ” 
สงกรานต์ในประเทศไทยสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 4 ลักษณะ คือ (1) ธรรมเนียมและการ
แสดงออกทางมุขปาฐะ รวมทั้งภาษาที่ใช้สื่อในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (2) การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
งานเทศกาล (3) ความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล และ (4) งานช่างฝีมือด้ังเดิม  

หลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
ต่อยูเนสโก สรปุได้ ดังน้ี

เกณฑ์ R.2 ประเทศผูเ้สนอพงึแสดงให้เห็นว่า “การขึน้ทะเบียนเรื่องทีเ่สนอนี้จะเป็นคุณประโยชนต่์อการ    
              สร้างความม่ันใจว่า ความสาํคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนัน้จะเป็นที่ประจักษ์           
              และตระหนักรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันแสดงถึงความหลากหลาย 
              ทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์” 
การข้ึนทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยจะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศท่ีมี
ความเช่ือที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มคนได้เข้าร่วมประเพณีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
กัน นําไปสู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ เกิดการสืบทอดอย่างย่ังยืน ทําให้เกิดการฟ้ืนฟูกิจกรรมในบางท้องถิ่นที่ใกลสู้ญหาย รวมถึงการ
สร้างสรรค์ประยุกต์ประเพณีให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลีย่นแปลงไป
เกณฑ์ R.3 ประเทศที่นําเสนอพึงแสดงให้เห็นถึง “มาตรการสงวนรักษาอย่างละเอียดที่สามารถจะคุ้มครอง 
              และส่งเสริมเรื่องที่นําเสนอนั้น” 
มาตรการสงวนรักษาประเพณีสงกรานต์ มีแนวทางสําคัญดังน้ี 1) การสร้างความตระหนักรู้ในสาระคุณค่าของ
ประเพณีสงกรานต์ที่ถูกต้อง 2) การพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องกับประเพณี
สงกรานต์ เช่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ 3) การบริหารจัดการประเพณีสงกรานต์ 
โดยการบริหารการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเพณีสงกรานต์ให้มีความร่วมสมัย และยังคงคุณค่าสาระของ
ประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดกันมา 
เกณฑ์ R.4 ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “ชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกบุคคลที่เก่ียวข้อง (หากมี)  
              ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการนําเสนอ โดยได้รับการบอกแจ้ง    
              ล่วงหน้า ทั้งได้ให้ความเห็นชอบและยินยอมพร้อมใจ” 
ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนจาก 5 จังหวัดหลักที่มีการปฏิบัติประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่น คือ 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคกลาง) จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) จังหวัดขอนแก่น (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิ
ปัญญา พระสงฆ์ นักวิชาการ ครูอาจารย์ เยาวชน ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในฐานะผู้สืบทอด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเข้าร่วมประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการเพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นําท้องถิ่นในการประสานงานอย่างเข้มแข็ง แสดง
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ถึงความจริงใจและการยินยอมพร้อมใจในการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งน้ี
เกณฑ์ R.5 ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “เรื่องที่นําเสนอนั้นอยู่ในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
              ของประเทศผู้เสนอ” 
สงกรานต์ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปี พ.ศ. 2554 สาขาแนว
ปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554
  4. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2562 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการการจัดทําข้อมูลรายการ “สงกรานต์” โดยใช้ชื่อว่า “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in 
Thailand) เพื่อเสนอต่อยูเนสโก โดยให้เสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อมวล
มนุษยชาติ ให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2563  
  5. วธ. แจ้งว่า การนําเสนอสงกรานต์ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนฯ เป็นการดําเนินการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประกอบกับการดําเนินการในเร่ืองน้ีจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและพัฒนาการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของชนกลุ่มน้อยและชุมชนระดับนานาชาติอีก
ด้วย 
 
12. เรื่อง รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว                
พ.ศ. 2550 ประจําปี 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําปี 2561 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. เสนอว่า โดยท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
มาตรา 17 บัญญัติให้ พม. จัดทํารายงานประจําปีแสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจํานวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบปี
ละคร้ัง ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว พม. จึงได้จัดทํารายงานตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําฯ ประจําปี 2561 ประกอบด้วยเน้ือหา 3 ส่วน ดังน้ี 
  1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวปี 2561        
ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ศูนย์พ่ึงได้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) สํานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3) สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 4) ศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลตํารวจ 5) ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม 1300 6) บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7) สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
ประเทศไทยฯ 8) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 9) ศูนย์บริการปรึกษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 10) สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ 11) มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)                
12) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 13) มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย 14) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 15) กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งน้ี ข้อมูลที่ พม. ใช้อ้างอิงในการ
ดําเนินงานมาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
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หน่วยงาน รายละเอียด 

1. กระทรวงสาธารณสุข - ผู้ถูกกระทําความรุนแรง เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่ง
ได้ในโรงพยาบาล จํานวน 440 แห่ง หรือจํานวน 
14,237 ราย ในจํานวนน้ี ผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรง
มากที่สุดเป็นเพศหญิง จํานวน 13,248 ราย 
รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 972 ราย และเพศ
ทางเลือก จํานวน 17 ราย โดยมีค่าเฉลี่ยผู้ถูกกระทํา
ความรุ นแรง  จํ านวน  39  ราย ต่อ วัน  ข้ อมู ล
สถานการณ์ความรุนแรงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
ข้อมูลจากสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แสดง
ประเภทความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว สําหรับจํานวนผู้ ถูกกระทําความ
รุนแรงมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ความ
รุนแรงทางร่างกาย จํานวน 1,290 ราย รองลงมา 
คือ ความรุนแรงทางจิตใจ 91 ราย และความ
รุนแรงทางเพศ จํานวน 85 ราย ของจํานวน
ผู้ถูกกระทําความรุนแรงทั้งหมด

2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม.  - ตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
คว ามรุ น แ ร ง ใ นค รอบครั ว  ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.violence.in.th แสดงจํานวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวที่ เข้ าสู่ กระบวนการตาม
พระราชบัญญัติฯ โดยจําแนกตามความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา ช่วงอายุ ประเภท 
สาเหตุ และสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่บันทึกในปี 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 
1,299 เหตุการณ์ ซ่ึงจังหวัดที่มีการบันทึกในระบบ
ม า กที่ สุ ด  5  จั ง ห วั ด แ ร ก  ไ ด้ แ ก่  ร า ช บุ รี 
กรุงเทพมหานคร น่าน กาญจนบุรี และเชียงใหม่ 
ทั้งน้ี จังหวัดที่มีการรายงานจํานวนรายกรณีเข้ามา
มาก เน่ืองจากในจังหวัดมีทีมสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง
หรือมีเครือข่ายที่ร่วมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง 
บางจังหวัดมีการรายงานข้อมูลน้อย เน่ืองจากมี
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นจํานวนน้อยหรือมี
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากแต่ไม่มี
การรายงานเข้าสู่ระบบ

  2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้แก่ จํานวนคดีความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ จํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจํานวนการยอมความ โดยเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
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ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงาน 
และแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

รายละเอียด 

1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้อง 3 
หน่วยงาน 

    - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีจํานวนคดีการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว 198 คดี คําสั่ง
กําหนดมาตรการฯ 27 คําสั่ง มีการละเมิดคําสั่ง
กําหนดมาตรการ 19 คําสั่ ง การยอมความช้ัน
สอบสวน 30 คําสั่ง 
   - สํานักงานอัยการสูงสุด มีจํานวนคดีสั่งฟ้อง 
150 เรื่อง ไม่ฟ้อง 4 เรื่อง ยุติคดี 9 เรื่อง และใช้
มาตรการ 2 เรื่อง 
   - สํานักงานศาลยุติธรรม มีคดีฟ้องต่อศาล 48 
คดี

2. ข้อมูลคดีตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ 
www.violence.in.th 

   ในปี 2561 จํานวน 461 คดี ในจํานวนน้ี มีคดีอยู่
ในช้ันไกล่เกลี่ยของตํารวจมากที่สุด จํานวน 146 คดี 
และที่อ ยู่ระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยในช้ัน
พนักงานเจ้าหน้าที่ 91 คดี และคดีที่ศาลส่ังลงโทษ 
จํานวน 72 คดี และที่ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ 
จํานวน 93 คดี

3. ข้อมูลตามบันทึกการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น
ตามแบบรายงานการดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

   ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 มีการให้
ความช่วยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 1,804 ความช่วยเหลือ 
ได้แก่ การระงับเหตุและสอบถามผู้กระทําความ
รุนแรงในครอบครัว / ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว จํานวน 540 ราย รองลงมา คือ การ
จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว เข้า
รับคําปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนัก
สังคมสงเคราะห์มากที่สุด คือ จํานวน 468 ราย และ
การให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ จํานวน 284 ราย 
เช่น การไกล่เกลี่ยทําบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสอง
ฝ่าย ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือ/
ดําเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว และ
ให้คําแนะนําเ ก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ . 
2550

  3. ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
และข้อเสนอแนะเชิงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและต่อการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในปี 2561 สําหรับข้อเสนอแนะ   
เชิงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่  
  3.1 การพัฒนาระบบงานต้นแบบในพ้ืนที่ ดําเนินการเก่ียวกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและเครือข่าย
ชุมชนในการสร้างต้นแบบระบบงานป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง 
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  3.2 การบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง 
  3.3 การพัฒนาระบบงานการคุ้มครองช่วยเหลือ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
สหวิชาชีพ องค์กรเครือข่ายทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับระบบการ
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวในการปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครอง กรณีความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเป็น
ระบบ  
  3.4 การดําเนินการเสริมสร้างความตระหนักในปัญหาความรุนแรง การขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตามวาระที่เหมาะสม และผลิตสื่อและเอกสารวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 
  3.5 การพัฒนากฎหมายฉบับใหม่ ๆ ในการคุ้มครองบุคคลในครอบครัว โดยส่งเสริมให้มีกลไก
ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและคุ้มครองสถาบันครอบครัวจากความรุนแรง 
  
13. เรื่อง มาตรการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)  
แพร่ระบาด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัส           
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาดตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และภาคการเกษตร รวมถึงภาคธุรกิจและ
แรงงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ระยะที่ 1 ซึ่งกรมธนารักษ์รับผิดชอบในส่วนของมาตรการด้านอ่ืน ๆ คือ มาตรการบรรเทาภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือ
ชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตอบแทนในการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือบรรเทา
ภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโควิด-19 และมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กําหนดให้
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทํามาตรการ/แผนงาน/โครงการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพ่ือช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง และเพ่ือให้เศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ในการน้ีกรมธนารักษ์จึงได้กําหนดมาตรการเพ่ือตอบสนอง
มาตรการของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและช่วยเหลือ เยียวยาผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังน้ี 
 1. มาตรการการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าของกรมธนารักษ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี                
(12 เดือน) สําหรับผู้เช่าเพ่ืออยู่อาศัยและผู้เช่าเพ่ือการเกษตร 
 2. มาตรการช่วยเหลือผู้เช่ารายใหญ่และผู้เช่าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเก่ียวเนื่อง โดยผู้เช่าดังกล่าวสามารถเลื่อนกําหนดการชําระค่าเช่าและ
ค่าตอบแทนของเดือนมีนาคม 2563 - สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) ได้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 โดยให้
ยก เ ว ้น เ บี ้ย ป ร ับ ใ นอ ัต ร า ร ้อ ยละ  1 . 5  ต ่อ เ ด ือนขอ ง เ ง ินที ่ค ้า ง ชํ า ร ะต ามส ัญญาที ่กํ า หนด ไ ว ้ ทั ้ง น้ี 
ได้แจ้งให้สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี จากการกําหนดมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเพ่ือ
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อยู่อาศัยและผู้เช่าเพ่ือการเกษตรซึ่งมีสัญญาเช่าจํานวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าและสมาชิกใน
ครัวเรือนได้มากกว่า 450,000 คน แต่จะทําให้กรมธนารักษ์สูญเสียรายได้ประมาณ 189.791 ล้านบาท  
 
14. เรื่อง การผ่อนปรนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการ
การทํางานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้คน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
นายจ้างหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้ย่ืนบัญชีรายช่ือความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวกับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือย่ืนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และไม่สามารถ
ดําเนินการขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปเพ่ือการทํางานได้ทันภายในกําหนด รวมถึง
ผู้ติดตาม อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ทั้งน้ี มิให้นํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดังน้ี 
  1. กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 เพ่ือผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามท่ีการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกิน
กําหนด (Over Stay) รวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติตามคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การ
ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   
  2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) เพ่ือผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถทํางานไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และใช้บัญชี
รายช่ือความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานออกให้และใบอนุญาตทํางานฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ 
โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 
  3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม 
จับกุมดําเนินคดีนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญ 
  การผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 มีดังน้ี 
  1. กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
      1.1 แรงงานต่างด้าวที่ได้มาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และยื่น
บัญชีรายช่ือไว้แล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ยังไม่สามารถดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดได้ 
      1.2 ผู้ติดตามท่ีมีหลักฐานการเป็นบุตรของแรงงานตามข้อ 1.1 ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หรือมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แล้วแต่กรณี 
  2. ระยะเวลาดําเนินการ : ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  3. ลักษณะการดําเนินการ : เป็นการดําเนินการในลักษณะเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
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  4. การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ทํางาน วิธีดําเนินการ ค่าใช้จ่ายและผู้ติดตาม 
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  5. สถานที่ดําเนินการ : ดําเนินการ ณ สถานที่ต้ังของแต่ละหน่วยงาน หรือเป็นไปตามที่กรมการ
จัดหางานกําหนด 
  6. แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 มิฉะน้ันจะสิ้นสุดการอยู่ในราชอาณาจักร 
 
15. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่าย        
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ . 2561  ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
523,244,500 บาท ดังน้ี 

1. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทําลายโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13 
(4) ประมาณ 77,578 ตัว เป็นเงิน 381,772,500 บาท  

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัยและทําลายเช้ือโรค/ซากสัตว์ ได้แก่ 
ค่าจ้างเหมาในการขนส่งและขุดหลุมฝังกลบทําลายซาก ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ และค่าวัสดุเวชภัณฑ์/
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 99,852,000 บาท  โดยให้ถัวจ่ายกันได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ รวม 4 รายการ เป็นเงิน 41,620,000 บาท ประกอบด้วย 
      3.1 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 7 ชุด ชุดละ 

400,000 บาท เป็นเงิน 2,800,000 บาท  
    3.2 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนที่แบบอินฟราเรด (Thermal Imaging System) 

จํานวน 108 เครื่อง เครื่องละ 40,000 บาท เป็นเงิน 4,320,000 บาท  
       3.3 รถขนซากสัตว์ติดเช้ือระบบปิด จํานวน 3 คัน คันละ 7,900,000 บาท เป็นเงิน 23,700,000 บาท  
 3.4 รถสามล้อพ่นยาฆ่าเช้ือ จํานวน 27 คัน คันละ 400,000 บาท เป็นเงิน 10,800,000 บาท  

 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า  
 1. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการระบาดใน 29 ประเทศ หลายภูมิภาคท่ัวโลกซึ่งเป็นทวีปยุโรปจํานวน 12 
ประเทศ ทวีปแอฟริกาจํานวน 6 ประเทศ และทวีปเอเชียจํานวน 11 ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดคร้ังแรกของ
ทวีปเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียที่พบการ
ระบาดของโรค คือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รวมทั้งพบการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านของ
ประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง  
 2. ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงย่ิงขึ้นที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ 
เน่ืองจากปัจจัยหลายประการ ดังน้ี  

 2.1 การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
และขยายเป็นวงกว้าง 
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  2.2 ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมี
ความยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตามแนว
ชายแดน 
 2.3 การลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ติดตัวมากับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการ
ระบาดของโรค รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยท่ีมีจํานวนมากกว่า 10 
ล้านคนต่อปี ซึ่งจากการตรวจยึดการลักลอบการนําซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร มีจํานวน 2,708 ครั้ง ตรวจพบสาร
พันธุกรรมของเช้ืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร จํานวน 343 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563) 

3. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลก และ
หากมีการระบาดของโรคน้ีในประเทศแล้วจะกําจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน   และยาท่ี
รักษาโรค และเช้ือไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและส่ิงแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะ
ของโรคได้ตลอดชีวิต และย่ิงกว่าน้ันโรคน้ีเป็นโรคที่มีความรุนแรง ทําให้สุกรที่ติดเช้ือมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์ แม้โรคน้ีจะไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์อ่ืนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง จากการท่ี
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตายจากโรค จนถึงขั้นหมดอาชีพ และยังกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ 
ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้
เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมไม่ตํ่า
กว่า 150,000 ล้านบาท อีกทั้งยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณเป็น
จํานวนมากและใช้เวลานาน จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเน้ือสุกรในการบริโภคอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนและความม่ันคงทางอาหารของประเทศอีกด้วย นอกจากน้ี ยังทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสในการ
ส่งออกสุกรมีชีวิต เน้ือสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกรไปจําหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 14,000 
ล้านบาทต่อปี  

4. ประเทศไทยประสบจากผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2547 สามารถควบคุมและกําจัดโรคได้ในปี พ.ศ. 2551 จนเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ    จึงมีประสบการณ์และ           
องค์ความรู้ในการป้องกันและกําจัดโรคที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในการป้องกัน คือ การค้นพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว 
การตรวจวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา รวมไปถึงการทําลายสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงจะเป็นการป้องกันและกําจัดโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคเอกชนโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้นําองค์
ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 19 อําเภอ ในเกษตรกรรายย่อย 794 ราย จาก
เกษตรกรรายย่อยทั้งหมด 6,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ทําลายสุกรจํานวน 12,841 ตัว จากจํานวนสุกรทั้งหมด 91,004 ตัว           
คิดเป็นร้อยละ 14.11 พบว่าสามารถป้องกันโรคได้ และทําให้ต้ังแต่มีการพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่            
3 สิงหาคม 2561 และแพร่ระบาดมายังประเทศเพ่ือนบ้าน จนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังคงปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร 

ดังน้ัน เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงปลอดโรคต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว จึงมีความ
จําเป็นต้องลดจํานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ ในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ 
โดยใช้วิธี Spatial Multi – criteria Decision Analysis พบว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง    คือ จังหวัดที่มีชายแดนติด
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งหมด 27 จังหวัด 108 อําเภอ 
จํานวนเกษตรกร 43,230 ราย จํานวนสุกร 517,188 ตัว ดังน้ัน การลดความเสี่ยงที่อัตราร้อยละ 15 คิดเป็นเกษตรกรประมาณ 
6,485 ราย สุกรประมาณ 77,578 ตัว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 381,772,500 บาท โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกําหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทําลายอันเน่ืองจากเป็น
โรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กําหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งขายได้ในตลาด
ท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด  โดยการชดใช้ราคาสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคา
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สัตว์ ประกอบด้วย สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็น
กรรมการ 

5. การลดจํานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีวิธีการทําลายซากสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนของเช้ือโรคในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน แหล่งนํ้าสาธารณะ นํ้าใต้ดิน และไม่กระทบต่อพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร อีกทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการทําลายซากสัตว์ต้องสามารถเคลื่อนย้าย เพ่ือความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และต้องสามารถทําลายสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก สุนัข และแมว เป็นต้น 
เพ่ือความคุ้มค่าในการควบคุมป้องกันโรคในภาคปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง เพ่ือการค้นพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว จําเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรคให้มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงสูง ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณในการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์สําหรับการเฝ้า
ระวังโรคดังกล่าว จํานวน 300 อัตรา ซึ่งยังไม่เพียงพอ รวมทั้งต้องมีการตรวจวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้นอย่างรวดเร็วและแม่นยํา
ในพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 7. การทําลายเช้ือโรคในสถานที่ เลี้ ยงสัตว์  และบริ เวณโดยรอบโรงฆ่าสัตว์  ยานพาหนะ           
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และสถานประกอบการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการผลิตสุกร จําเป็นต้องใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือที่มีคุณสมบัติ
ทําลายเช้ือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ  จึงจะสามารถฆ่าเช้ือโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
16. เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ระยะที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ รับทราบ และอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการท่ีเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป ดังน้ี  
    1.1 มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
   1.2 มาตรการเสริมความรู้  
   1.3 มาตรการด้านภาษี (1) มาตรการเลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                
(2) มาตรการเลื่อนเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ นําส่ง และชําระภาษี (3) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (4) มาตรการเพ่ิมวงเงินหักลดหย่อนค่า
เบ้ียประกันสุขภาพ (5) มาตรการเลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล (6) มาตรการทางภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (7) มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
    1.4 มาตรการด้านการเงิน (1) โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (2) โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจําที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าสําหรับสํานักงานธนานุเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)                
(4) โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา                
(COVID-19)   
    1.5 การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะต่อไป  
   2. รับทราบมาตรการ   
    2.1 มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีของสถานบริการท่ี
ประกอบกิจการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
   2.2 มาตรการขยายเวลาการชําระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้านํ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน  
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  3. อนุมัติวงเงินงบประมาณมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวน 45,000 ล้านบาท 
โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ทั้งน้ี ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังขอรับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
คมนาคม เป็นต้น ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป   
  4. อนุมัติวงเงินงบประมาณมาตรการเสริมความรู้ วงเงินงบประมาณจํานวน 4,380.16 ล้านบาท 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ทั้งน้ี ให้ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธพว. เป็นหน่วยขอรับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป   
  5. อนุมัติงบประมาณมาตรการด้านการเงิน วงเงินรวม 30,946 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีต่อ ๆ ไป 
  6. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร จํานวน 2 ฉบับ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ี จํานวน 1 ฉบับ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) จํานวน 1 ฉบับ    
  7. เห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ให้เป็นไปตามหลักการและร่างประกาศที่กระทรวงการคลังนําเสนอ ประกอบไปด้วย               
1) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็น
พิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดินสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และ 
2) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็น
พิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
 
 

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง  ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจําปี ค.ศ. 2020 – 2022 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
และการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจําปี ค.ศ. 2020 – 2022 ทั้งน้ี หากก่อนลง
นามมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ อว. 
หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมท้ังอนุมัติให้
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่าง
เอกสารโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง อว. แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการ
ต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจําปี ค.ศ. 2020 – 2022 
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง อว. และกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                   1. การสนับสนุนจากฝ่ายฮังการี ฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจํานวนแก่ผู้รับทุนชาวไทย 
จํานวน 40 ทุนต่อปี เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นทุนการศึกษาเต็มจํานวน 
ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก เดือนละ 40,000 โฟรินต์ฮังการี (ประมาณ 4,171 บาท) และสิทธิในการ
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ได้รับบริการทางการแพทย์และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับเงินที่จ่ายคร้ังเดียวเป็นจํานวน 400,000 โฟรินต์ฮังการี 
(ประมาณ 41,710 บาท) โดยมีสาขาที่สนับสนุน ดังน้ี 1) ปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชา (1) วิทยาศาสตร์การเกษตร   
(2) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร์ (ให้ความสําคัญแก่สาขาวิศวกรรมการ
จัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) ศิลปศาสตร์  2) ปริญญาโท ได้แก่ สาขาวิชา               
(1) วิทยาศาสตร์การเกษตร (2) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร์ (ให้
ความสําคัญแก่สาขาวิศวกรรมการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) พุทธศาสตร์ (9) 
ประวัติศาสนา และ (10) ศาสนศึกษา 3) ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา 
  2. การสนับสนุนจากฝ่ายไทย ให้ทุนการศึกษาเต็มจํานวนหรือทุนการศึกษาบางส่วนแก่นักเรียน/
นักศึกษาฮังการี เพ่ือศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา ระหว่างปี ค.ศ. 2020 -
2022 
 
18.  เรื่อง  เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ ดังน้ี 
                    1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ญี่ปุ่นและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และเห็นชอบการระบุให้ใช้
อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในร่างสัญญาเงินกู้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดใน General Terms and 
Conditions for Japanese ODA Loans ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency :JICA) 
                   3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังดําเนินการกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจาก JICA สําหรับ
โครงการฯ กรอบวงเงิน 9,434 ล้านเยน โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารที่เก่ียวข้อง และลงนามในสัญญาเงินกู้กับ JICA ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
                   4. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเตรียมทําคํารับรองทางกฎหมาย (Legal 
Opinion) สําหรับสัญญาเงินกู้โครงการฯ ในโอกาสแรก ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการฯ แล้ว 
                  สาระสําคัญของเร่ือง 
                   1. โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในสาขา
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริงตามแนวทางของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และจัดต้ังสถาบันไทย
โคเซ็น จํานวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(KOSEN KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) เพ่ือเร่งสร้าง
กําลังคนด้านวิศวกร นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีทักษะสูงและสามารถเป็นผู้นําในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และช่วยขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) รวมท้ังจะช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นในด้านฝีมือแรงงานและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 13 ปี (ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 
2575) 
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                   2. โครงการฯ มีวงเงินดําเนินโครงการรวม 4,700 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณ วงเงิน 2,000 
ล้านบาท สําหรับค่าก่อสร้างสถาบันไทยโคเซ็นและการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอน รวมถึงอุดหนุน
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่าน JICA วงเงิน 
2,700 ล้านบาท สําหรับเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญชาวญี่ปุ่น 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการฯ 
                 3. การดําเนินการด้านเงินกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงการคลังได้
ดําเนินการเจรจารายละเอียดของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลญี่ปุ่น (Exchange of Notes: E/N) และเอกสารที่เก่ียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย
และได้เจรจาในรายละเอียดของร่างสัญญาเงินกู้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ JICA แล้ว 
                   4. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 
                       4.1 รัฐบาลญ่ีปุ่นตกลงให้กระทรวงการคลังกู้เงินผ่าน JICA สําหรับดําเนินโครงการพัฒนา
กําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค วงเงิน 9,434 ล้านเยน โดยมีเง่ือนไขเงินกู้แบบ Preferential Terms ดังน้ี 
                                      (1) อายุเงินกู้ 30 ปี รวมระยะปลอดการชําระคืนต้นเงินกู้ 10 ปี 
                                      (2) อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.05 ต่อปี 
                                      (3) อัตราดอกเบ้ียสําหรับการจ้างที่ปรึกษา ร้อยละ 0.01 ต่อปี 
                                      (4) ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ 12 ปี นับจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้ และสามารถขอ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ 
                          4.2 เงินกู้จะสามารถใช้จ่ายได้สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเพ่ือ
ดําเนินโครงการฯ และจะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการตามแนวปฏิบัติของ JICA (Guideline for 
Procurement of JICA) โดยใช้วิธีการประกวดราคานานาชาติ ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ผู้กู้จะต้อง
แจ้งให้ JICA ทราบ และต้องได้รับคํายินยอมจาก JICA 
                         4.3 สําหรับการขนส่งทางเรือและประกันภัยทางทะเลของสินค้าที่จัดซื้อด้วยเงินกู้เพ่ือ
ดําเนินโครงการฯ รัฐบาลไทยจะงดเว้นการกําหนดข้อบังคับใด ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันโดยเสรีและเป็น
ธรรมระหว่างบริษัทเดินเรือและบริษัทประกันภัยของทั้งสองประเทศ 
    4.4 การยกเว้นภาษีอากรให้แก่ JICA ในส่วนที่เก่ียวข้องกับเงินกู้ ดอกเบ้ียเงินกู้และ
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามกฎหมายไทยภายใต้การดําเนินโครงการฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 
                             4.5 รัฐบาลไทยจะต้องกํากับดูแลและติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ในการดําเนินโครงการฯ อย่าง
เหมาะสม ดูแลปลอดภัยของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการฯ และดูแลสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการใช้เงินกู้
รัฐบาลญี่ปุ่นให้มีการใช้ประโยชน์และบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
                              4.6 รัฐบาลไทยจะต้องรายงานรัฐบาลญี่ปุ่นเก่ียวกับความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการฯ 
รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่เป็นสาระสําคัญหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินโครงการฯ หากฝ่ายญี่ปุ่นร้องขอ 
และรัฐบาลทั้งสองประเทศจะต้องปรึกษาหารือและทําความเข้าใจกันเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ด้วย 
                    5. ร่างสัญญาเงินกู้ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
                        ร่างสัญญาเงินกู้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน Exchange of Notes ที่กล่าว
ข้างต้น และเป็นไปตาม General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans (GTC) ฉบับเดือน
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นเอกสารมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในสัญญาเงินกู้ โดยกําหนดรายละเอียด เง่ือนไขและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการกู้เงินจากรัฐบาลญ่ีปุ่น และมีผูกพันกับประเทศผู้กู้ทุกประเทศ เช่น กําหนดให้กฎหมายญี่ปุ่นเป็น
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กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญาเงินกู้ วิธีการใช้คณะอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกู้ 
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการตามหลักเกณฑ์ของ JICA และวิธีการคิดดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม เป็นต้น 
                  6. กระทรวงการคลังได้ส่งร่าง Exchange of Notes และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และร่างสัญญาเงินกู้
โครงการฯ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาด้วยแล้ว โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไม่มีข้อขัดข้องประการใด 
 

แต่งต้ัง 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักงบประมาณ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ัง นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์                
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 
2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง               
เป็นต้นไป  
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