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วั น นี้ (24 มี น าคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุ ม 301 ตึ กบั ญ ชาการ 1 ทํ าเนี ย บรัฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผานระบบ Video Conference
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและ
การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ฉบับ
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแกไขเพิ่มเติมการแบงสวน
ราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ)
รางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ....
รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
การสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. ....
รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขให
ลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)
(COVID-19))
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (มาตรการสรางความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน)
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
การขอปรับโครงสรางกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 1)
การเสนอสงกรานตในประเทศไทย เปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตอง
ไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก
รายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2561
มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม (โควิด-19) แพรระบาด
การผอนปรนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ขออนุมัติใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอเศรษฐกิจ
ไทยทั้งทางตรงและทางออม ระยะที่ 2
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ตางประเทศ
รางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการตางประเทศและการคาและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหง
ประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020 – 2022
เงินกูจากรัฐบาลญี่ปุนสําหรับโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักงบประมาณ)

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

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรรมเสนอ และให ส ง คณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ประเด็น
รายละเอียดและเหตุผล
1. องคประกอบของ
เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับองคประกอบของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในกรณีที่ไมมีผูดํารง
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนงกรรมการซึ่งเปนผูแทนโรงงานหรือชาวไรออยหรือมีไมครบถวนตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด เพื่อใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
2. การรองรับการปฏิบัติ แกไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดย
หนาที่แทนประธาน
ใหรองประธานสามารถปฏิบัติหนาที่แทนประธานได และกําหนดใหนําบทบัญญัติดังกลาว
กรรมการออยและ
มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน
น้ําตาลทราย และ
คณะกรรมการออย และคณะกรรมการน้ําตาลทราย รวมทั้ง เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กําหนดใหนําบทบัญญัติ เลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน้ําตาล
ดังกลาวมาใชบังคับโดย ทราย ทั้งนี้ เพื่อใหบทบัญญัติมีความครบถวนสมบูรณ
อนุโลม
3. หนาที่และอํานาจของ แกไขหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
คณะกรรมการออยและ เกี่ยวกับการจําหนายน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกําหนด
น้ําตาลทราย
ราคาน้ําตาลทรายออก เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการคาโลกที่เกี่ยวกับการ
กําหนดปริมาณการผลิตและการจัดจําหนายน้ําตาลทรายโดยภาครัฐ
4. ที่มาของเงินกองทุน แกไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุนออยและน้ําตาลทรายโดยตัดการกูเงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
ออยและน้ําตาลทราย
คงเหลือเพียงเงินกู และตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
องคการการคาโลกในสวนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ
5. การสงเงินเขากองทุน ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายเขากองทุนสงเคราะห
สงเคราะหเกษตรกร
เกษตรกรตามกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เนื่องจากไมปรากฏวามีการนําสง
เงินใหแกกองทุนดังกลาว ประกอบกับกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไมไดมีภารกิจที่เกี่ยวของ
กับออยและน้ําตาลทราย
6. หลักเกณฑการนําเขา กําหนดใหสามารถนําเขาน้ําตาลทรายไดแตตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อให
น้ําตาลทราย
สอดคลองกับขอกําหนดองคการการคาโลก เดิมหามมิใหนําเขาน้ําตาลทราย
7. การกําหนดราคาออย แกไขเพื่อกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน
ขั้นตนและผลตอบแทน ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกําหนดตัวเลขเพื่อเปนเพดานในการกําหนดราคาไวใหราคา
การผลิตและจําหนาย
ออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นตนและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนตองไมนอยกวารอยละ
น้ําตาลทรายขั้นตน
80 แตไมเกินรอยละ 95 ของประมาณการรายไดที่คํานวณได
8. หลักเกณฑการหัก
แกไขโดยตัดบทบัญญัติที่กําหนดใหกองทุนตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับสวนตาง
สวนตางที่เกิดขึ้นในกรณี ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้น
ราคาออยขั้นสุดทายและ สุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตน โดยกําหนดใหนําสวนตางที่เกิดขึ้นไปหักจากราคาออย
ผลตอบแทนการผลิต
ขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน หรือราคาออยขั้นสุดทาย
และจําหนายน้ําตาล
และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ในฤดูการผลิตปถัดไป
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ทรายขั้นสุดทายต่ํากวา
ราคาออยขั้นตนและ
ผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายน้ําตาล
ทรายขั้นตน
9. บทเฉพาะกาล

เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการคาโลกในสวนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจาก
ภาครัฐ

เพื่อรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่งใหมใชบังคับ พรอมทั้งกําหนดใหการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไม
สามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และสอดรับกับการเรงรัดการออกกฎหมายลําดับรองใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562

2. เรื่ อ ง ร า งกฎหมายลํ า ดั บ รองซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการเวนคื น และการได ม าซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงและรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรวม 8 ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณา โดยใหรับความเห็นของสํานั กงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
3. ใหกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเรงดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองที่อยูในความ
รับผิดชอบและจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562 โดยเร็ว
4. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตรวจสอบกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบทุกฉบับเพื่อดําเนินการ
ออกกฎหมายลํ าดั บ รองให ทั น ภายในกํ า หนดเวลาตามมาตรา 22 แห งพระราชบั ญ ญั ติห ลัก เกณฑ การจัดทํ าราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 อยางเครงครัดเพื่อมิใหเกิดปญหาขอกฎหมาย
สาระสําคัญของรางกฎหมาย
1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ แ ละวิธีก ารกํ าหนดราคาเบื้องตน สําหรับที่ ดิ นที่เวนคื น
พ.ศ. .... กํ าหนดให ในการกํ าหนดราคาเบื้ องตน สําหรับ ที่ ดิน ที่เวนคืน ให คํานึงถึงสภาพและทําเลที่ ตั้ง เหตุและ
วัตถุประสงคในการเวนคืน ประกอบกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่
กําหนดขึ้น เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานตามกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยใหคณะกรรมการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตน และเงินคาทดแทนเปนผูกําหนด
2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดราคาสูงขึ้นหรือลดลงของ
ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการกระทําการใหที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. ....
2.1 กําหนดลักษณะของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนในกรณีที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลง
2.2 กําหนดใหราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน หมายถึง ผลตางของ
ราคาที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนแปลงหนึ่งแปลงใด ระหวางราคากอนที่จะไดรับผลกระทบจากการเวนคืนกับราคา
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หลังจากการเวนคืน ทั้งนี้ ใหคํานวณราคาในวันที่ไดมีการกําหนดราคาเบื้องตนในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน หรือในวันที่ไดมีการกําหนดคาทดแทนในกรณีที่มีพระราชบัญญัติเวนคืนโดยไมมีการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณราคาสูงขึ้นหรือลดลง
2.3 กําหนดหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ถูกเวนคืนในแนวพระราชกฤษฎี กา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน กระทําอยางใดใหที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในลักษณะที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
หรือไมเหมาะสมที่จะใชประโยชนจากที่ดินนั้น หลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนใน
กรณีไมไดตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผลใชบังคับ และกําหนดมาตรการในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่
ถูกเวนคืนแปลงใดไดกระทําการฝาฝนขอหามดังกลาว
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการชดใชเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเปน
พิเศษเนื่องจากการเขาครอบครองหรือใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... กําหนดใหในกรณีท่ีเจาหนาที่ได
เข าครอบครองหรือใชป ระโยชน ในอสั งหาริมทรัพยกอนการเวนคืน แลวทําใหมีความเสียหายที่เกิดขึ้น เปน พิเศษ
ใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามกฎกระทรวงนี้
โดยใหเจาหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินความเสียหาย
4. ร างกฎกระทรวงกํ า หนดหลั กเกณฑ แ ละวิธีการกํา หนดค า รื้อถอน ค าขนย าย ค าโรงเรือ น
สิ่ ง ปลู ก สร า ง หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อื่ น อั น ติ ด อยู กั บ ที่ ดิ น ค า ปลู ก สร า งโรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งใหม แ ละ
อสังหาริมทรัพยอื่นอันติดอยูกับที่ดิน คาเสียสิทธิจากการใชอสังหาริมทรัพยและคาเสียหายอื่นอันเกิดจากการ
ที่เจาของตองออกจากที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ....
4.1 กําหนดหลักเกณฑคาใชจายตาง ๆ เปนดังนี้
4.1.1 คาโรงเรือน สิ่งปลูกสราง คารื้อถอน ขนยาย ปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางใหม และอสังหาริมทรัพยอื่นอันติดอยูกับที่ดิน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอนุโลม
4.1.2 คาออกแบบและควบคุมงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คาธรรมเนียมขออนุญาตรื้อถอนและหรือปลูกสรางใหกําหนดตามอัตราที่สวนราชการ
เรียกเก็บ และคาปองกันอุบัติภัยตาง ๆ ใหใชวิธีสืบราคาเหมาจาย
4.1.3 คาใชจายอื่น ๆ เชน คาใชจายในการรื้อยายและติดตั้งเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา
ประปา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนใหกําหนดตามอัตราที่จายจริงที่หนวยงานเรียกเก็บ
4.1.4 กรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางถูกปลอยทิ้งรางจนทรุดโทรมใหหักคาเสื่อม
ราคาวัสดุกอสรางตามตารางที่กําหนดทายกฎกระทรวง
4.2 กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยอื่น คาเสียสิทธิจากการใช
อสังหาริมทรัพย คาเสียหายอื่นอันเกิดจากเจาของตองออกจากที่ดินที่เวนคืน คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการ
ประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย คาเสียหายแกบุคคลอื่นซึ่งตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ใช
ประกอบการค าขายหรือการงานอัน ชอบด วยกฎหมายกรณี ขาดรายไดจ ากการประกอบกิจการ คาทดแทนความ
เสียหายจากการที่ตองใชจายในการติดตอกับทางราชการที่เกี่ยวของกับการเวนคืน
5. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจําหนายหรือทําลายโรงเรือน สิ่งปลูก
สราง หรืออสังหาริมทรัพยอื่น ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... กําหนด
หลักเกณฑในการจําหนายหรือทําลายโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางในกรณีที่เจาหนาที่มีความจําเปนตองรื้อถอนโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 หลักเกณฑและ
วิธีการในการคิดมูลคาทรัพยสินและคาแรงรื้อถอนกอนจําหนายหรือทําลาย รวมทั้งการสั่งจางรื้อถอน จําหนาย และ
ทําลาย
6. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงาน
วางทรั พ ย ห รื อฝากไว กับ ธนาคารออมสิ น ตามกฎหมายวาด วยการเวนคื น และการไดม าซึ่งอสังหาริมทรัพ ย
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พ.ศ. .... กําหนดใหเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนในกรณี มีประกาศเขาครอบครอง และใชอสังหาริมทรัพยกอนการ
เวนคืนเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน และเจาของไมมารับเงินคาทดแทนภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนด กรณี
เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามที่ไดระบุไวในสัญญาซื้อขายและผูมีสิทธิไมมารับเงินภายใน
กําหนดเวลา กรณี ที่ไมอาจจายเงิน คาทดแทนให แกผูมีสิทธิได รับเงินค าทดแทนรายใดได เพราะมีป ญหาเกี่ยวกั บ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนหรือมีปญหาเกี่ยวกับการแบงสวนเงินคาทดแทนของผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทน กรณีเจาหนาที่ไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดไดเนื่องจากมีการ
โตแยงสิทธิและไมอาจตกลงกันได รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการวางเงินและรับเงินคาทดแทน
7. รางกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการขอคืนที่ดินที่ไมไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ
การเวนคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท พ.ศ. .... กําหนดใหเจาของที่ดินหรือทายาทผูมีสิทธิของเจาของที่ดินที่ถูก
เวนคืนมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนตอเจาหนาที่ ในกรณีที่ดินที่ไดมาตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
และการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 มิไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนด หรือเหลือจากการใชประโยชน โดยไมรวมถึงที่ดินที่ไดจากการซื้อขาย ที่ดินที่มีการซื้อขายซึ่งรวมเปน
แปลงเดียวกันกับที่ดินที่ไมไดมีการซื้อขายแตมีการขอคืน และเจาหนาที่ยังมิไดนําที่ดินนั้นไปใชประโยชน และที่ดินที่
ถูกเวนคืนนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ใชบังคับจนถึงวันกอนวันที่พระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 ใชบังคับและไมไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการ
เวนคืนหรือเหลือจากการใชประโยชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอคืนที่ดิน การโอนคืน
ที่ดินและการคืนเงินคาทดแทน
8. ร า งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการเข า ใช
อสังหาริมทรัพยของรัฐหรือที่หนวยงานของรัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ไดมาโดยการเวนคืน พ.ศ. ....
8.1 กํ า หนดให อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องรั ฐ ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ ประสงค จ ะเข า ใช ต อ งเป น
อสังหาริมทรัพยที่หนวยงานของรัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการ
เวนคื น และการเข าใช อ สั งหาริ ม ทรั พ ย นั้ น ไม ทํ าให วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเวนคื น ต อ งเสี ย ไปโดยสิ้ น เชิ ง รวมทั้ ง
วัตถุประสงคในการใชนั้นเปนวัตถุประสงคที่ใชเปนเหตุในการเวนคืนได
8.2 กําหนดใหผูขอเขาใชอสังหาริมทรัพยที่หนวยงานของรัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือที่มี
สิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนตองเปนหนวยงานของรัฐ
8.3 กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการยื่ น คํ า ขอเข า ใช อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย
การสอบสวน ตรวจสอบขอเท็จจริง การอนุมัติ และการสงคืนอสังหาริมทรัพยที่ขอเขาใช
3. เรื่อง ร างกฎกระทรวงแบ งส วนราชการเปน กองบั งคั บการหรือสวนราชการอยา งอื่น ในสํา นั กงานตํ า รวจ
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแกไขเพิ่มเติมการแบงสวนราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการ
อยางอื่น ในสํานั กงานตํารวจแห งชาติ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณาแล ว
ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงฯ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ เปนการยกฐานะศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ
เปน ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีฐานะเปนสวนราชการระดับกองบังคับการ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สําหรับอัตรากําลัง จํานวน 80 ตํ าแหน ง ใชวิธีปรับโอนและปรับเกลี่ยนตําแหนงจากสวนราชการเดิ ม จํานวน 66
ตําแหนง สวนตําแหนงที่เพิ่มขึ้น จํานวน 13 ตําแหนง ใชวิธีการตัดโอน และ/หรือปรับตําแหนงจากหนวยงานอื่นใน
สังกัดกองบัญชาการศึกษา และตําแหนงผูบังคับการ จํานวน 1 ตําแหนง ไดตัดโอนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติไป
เปนตําแหนงดังกลาว
สาระสําคัญของรางกฎหมาย
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1. กําหนดใหยกฐานะศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ (หนวยงานระดับกองกํากับการ) เปน “ศูนยฝกยุทธวิธี
ตํารวจกลาง” (หนวยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบดวย ฝายอํานวยการ ฝายสนับสนุนการฝก ฝายวิทยบริการ
และฝายควบคุมการฝก
2. กําหนดใหศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
2.1 เป น ศู น ย ก ลางการฝ ก อบรมข าราชการตํารวจและหน วยงานบั งคั บ ใช กฎหมายทั่ ว
ประเทศ โดยเนนการฝกอบรมพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการตาง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล
2.2 ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานฝ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะทางยุ ท ธวิ ธี ให กั บ
บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ติด ตอและประสานความรวมมือกับ สถาบั นการศึกษาหรือองคกรอื่ นทั้ งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อส งเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับการป องกัน และปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชน
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมี
เหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
รางกฎกระทรวงการได รับประโยชนทดแทนในกรณี วางงานเนื่องจากมีเหตุสุด วิสัย พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
2. แกไข คํานิยาม “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบิติภัย หรือภัย
อันเกิดจากโรคที่แพรหรือระบาดในมนุษยซึ่งเปนโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซี่งมีผลกระทบตอสาธารณชนและถึงขนาดผูประกันตนไมสามารถทํางาน
ไดหรือนายจางไมสามาถประกอบกิจการไดตามปกติ
3. กําหนดใหลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามมาตรา
79/1 มีสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณี วางงานในอัตราเต็มจํานวนของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาที่
ผูประกันตนไมไดทํางานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นายจางรับรอง หรือนายจางไมใหทํางานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทําให
ไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ แตทั้งนี้ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
4. กําหนดใหกรณีหนวยงานภาครัฐมีคําสั่งใหนายจางหยุดประกอบกิจการ เพื่อปองกันความเสี่ยงตอ
การแพรระบาดของโรค ใหลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนที่ไมไดรับคาจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
ตามมาตรา 79/1 ในอัตราเต็มจํานวนของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาที่นายจางหยุดประกอบกิจการ
ตามคําสั่ ง ไมเกินหกสิ บวัน ทั้งนี้ เพื่ อเป น การชดเชยกํ าลังซื้ อที่ลดลงจากการไมไดรับ คาจางระหวางการหยุดการ
ประกอบกิจการ
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
กก. เสนอวา
ดวยปจจุบันการกําหนดจํานวนเงินวางหลักประกันเปนเงินสดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองวางตอนายทะเบียนเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดําเนินการ
ภายใตกฎกระทรวงกํ าหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญั ติธุรกิจนําเที่ ยวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 แตเนื่องจากในสถานการณปจจุบันเกิดวิกฤติการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่ งส ง ผลกระทบในวงกว างต อ เศรษฐกิ จ ภาคการท อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วเกิ ด ความชะงั ก งั น
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ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม รวมไปถึงผูประกอบการขนาดใหญ
ขาดสภาพคลองทางการเงินอยางหนัก ซึ่ งส งผลตอการจางงานและความเป นอยูของแรงงานในอุต สาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่มีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อการชวยเหลือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระยะเรงดวน จึงเห็นควรลดภาระ
ในการวางเงินหลักประกันของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
ลงชั่วคราว เพื่อใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสามารถหลอเลี้ยงธุรกิจและพนักงานในความดูแลไปไดในชวงระยะเวลา
วิกฤตินี้ และเพื่อใหการกําหนดจํานวนเงินวางหลักประกันเปนไปตามพระราชบัญญั ติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงฉบับนี้
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
(1) ใหยกเลิกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555
(2) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะตองวางหลักประกันตอนายทะเบียน ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ณ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลางหรือสาขาที่มีอํานาจหนาที่
ครอบคลุมสํานักงานของผูขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
2.1 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ ตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงิน
สามพันบาท
2.2 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทภายในประเทศ ตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงิน
หนึ่งหมื่นหาพันบาท
2.3 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนําเที่ยวจากตางประเทศ ตองวางหลักประกันเปน
จํานวนเงินสามหมื่นบาท
2.4 การประกอบธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วประเภททั่ ว ไป ต อ งวางหลั ก ประกั น เป น จํ า นวนเงิ น
หกหมื่นบาท
6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและ
การนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรีมีมติ รับ ทราบรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกํ าหนดเวลาการยื่น แบบ
รายการแสดงการสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอ และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
สาระสําคัญ
รา งประกาศกระทรวงแรงงาน มี ส าระสําคั ญ คื อ (1) ให น ายจางที่ ขึ้น ทะเบี ย นนายจางและขึ้ น
ทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดรับการขยายกําหนดเวลายื่น
แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ดังนี้ คาจางงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ใหยื่นแบบรายการแสดงการนําสงเงินสมทบและนําสงเงิน สมทบ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คาจางงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ใหยื่นแบบรายการแสดงการนําสงเงิน
สมทบและนําสงเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คาจางงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใหยื่นแบบ
รายการแสดงเงินนําสงเงินสมทบและนําสงเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 (2) ใหผูประกันตนตาม
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญั ติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดรับ การขยายกําหนดเวลานําสงเงินสมทบเขากองทุน
มาตรา 39 วรรคสาม ดังนี้ เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให นําสงเงินสมทบเขากองทุน ภายในวัน ที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เงิน สมทบงวดเดื อนเมษายน พ.ศ. 2563 ให นํ าส งเงิน สมทบเข ากองทุ น ภายในวั น ที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เงิน สมทบงวดเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให นํ าสงเงิน สมทบเข ากองทุน ภายในวัน ที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2563
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7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหลดหยอนการออกเงิน
สมทบของนายจ า ง และผู ประกั น ตน กรณี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019) (COVID-19))
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใหลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
สาระสําคัญ
รางประกาศกระทรวงแรงงาน มีส าระสําคัญ คือ 1) ใหน ายจางและผู ป ระกัน ตนตามมาตรา 33
ไดรับ การลดหย อนการออกเงิน สมทบเข ากองทุ น ประกัน สั งคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึ งงวดเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให น ายจ า งส งเงิน สมทบในอัตรารอยละสี่ เพื่ อ ไม ให ผูป ระกั น ตนเสี ย ประโยชน และ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 สงเงินสมทบในอัตรารอยละหนึ่ง ของคาจางของผูประกันตนเพื่อใหผูประกันตนไดรับ
ประโยชน โ ดยตรงทั น ที 2) ให ผู ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 ได รั บ การลดหย อ นการออกเงิ น สมทบเข า กองทุ น
ประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยใหสงเงินสมทบในอัตรา
เดือนละสองรอยสิบเอ็ดบาท 3) ในกรณีที่มีการสงเงินเกินกวาจํานวนเงินที่กําหนดไวตามประกาศนี้ ใหนายจางหรือ
ผูประกั นตนตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี ยื่นคํ ารองขอรับ เงิน ในส วนที่ เกิน คืนได ณ สํ านั กงานประกันสั งคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
8. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน รัษฎากร
(มาตรการสรางความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการสรางความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ร างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาด วยการยกเว น
รัษฎากร (มาตรการสรางความเชื่อมั่ นในระบบตลาดทุน) มีหลักการเปนการกําหนดใหบุ คคลธรรมดาสามารถหัก
ลดหยอนคาซื้อหนวยลงทุนใน SSF ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไมนอยกวารอยละ 65 ของ NAV ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไดตามที่จายจริง
แตไมเกิน 200,000 บาท โดยแยกตางหากจากวงเงินหักลดหยอนคาซื้อหนวยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไมอยูใน
เพดานวงเงิ น หั ก ลดหย อ นรวมของเงิ น สะสมเข า กองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ เงิน สะสมเข า กองทุ น บํ าเหน็ จ บํ านาญ
ขาราชการ เงิน สะสมเขากองทุ น สงเคราะห ครูโรงเรีย นเอกชน คาซื้อหน วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อการเลี้ย งชี พ
เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ และเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติ และผูซื้อหนวยลงทุนใน SSF ดังกลาวตองถือ
หนวยลงทุนไวไมนอยกวา 10 ปเชนเดียวกันกับการซื้อหนวยลงทุนใน SSF กรณีปกติ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
2. เมื่อกฎกระทรวงฯ มีผลใชบังคับแลว จะไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังนี้
2.1 กรณี ผูถือหนวยลงทุนใน SSF ตาม 1. ไดโอนการลงทุนไปยัง SSF อื่น SSF ที่รับโอน
ตองมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 65 ของ
NAV เทานั้น
2.2 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เชนเดียวกันกับการลงทุนใน SSF ปกติ
เศรษฐกิจ - สังคม
9. เรื่อง ขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ และเห็ น ชอบตามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล ) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการใหกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดําเนินการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลราชวิถี เปนอาคาร สูง 11 ชั้น และมีชั้นใตดิน 2 ชั้น ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพื้นที่ใชสอย
รวม 40,800 ตารางเมตร ซึ่งมีความสูงเกินกวาที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณซึ่ง
อาคารบางชนิดจะปลูกสรางขึ้นมิได (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ขอ 3 (1) โดยขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะรัฐมนตรี
และขอ 3 วรรคสาม (1) ของกฎกระทรวงวาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550
2. รับทราบเรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
สาระสําคัญของเรื่อง
สธ. รายงานวา
1. โรงพยาบาลราชวิถีเปนโรงพยาบาล ขนาด 1,200 เตียง นอกจากภารกิจดานบริการรักษาในโรค
ทั่วไปเนนเรื่องยุงยากซับซอนแลว ยังมีภารกิจดานวิชาการ คือ วิจัยพัฒนาองคความรูตลอดจนเปนแหลงการเรียนการ
สอนและฝ ก ปฏิ บั ติ ข องพทย ทั้ งในระดั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย แ ละแพทย ผู เชี่ ย วชาญระดั บ ต าง ๆ ตลอดจนบุ ค ลากร
การแพทย สหวิชาชีพ โดยตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึก EMS) ของโรงพยาบาลราชวิถีที่ใชงานในปจจุบันเปนตึกที่อยู
ดานหลังของอาคารอํานวยการทําใหระยะทางจากจุดจอดสงของผูปวยฉุกเฉินจนถึงพื้นที่ของการรักษาผูปวยฉุกเฉิน
ทั้งหมดที่อยูในตึก EMS มีระยะทางไกลมาก ซึ่งกรณีที่เปนผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ควรจะไดรับการรักษา ณ หองฉุกเฉิน
(resuscitation) ที่อยูใกลกับ จุดจอดรถสําหรับสงผูปวยที่รวดเร็ว เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอผูปวยใหมากที่สุด
และเปนมาตรฐานหนึ่งที่สําคัญของการรักษาผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปจจุบัน เนื่องจากตึก EMS เริ่มสรางตั้งแต
พ.ศ. 2532 และได ใช เป น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติงานในการรักษาผูป ว ยฉุกเฉิน ตั้ งแต พ.ศ. 2538 มาจนถึงป จ จุบั น และ
นอกจากนี้ สถิติผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถีมีจํานวน 80,000 ราย/ป ทําใหการใหบริการผูปวย
ไมสะดวกและแออัดเกินไป
2. สธ. ไดจัดทํ าโครงการอาคารอุบั ติเหตุและฉุกเฉิน (หลังใหม) โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อ (1) เพิ่ม
ศักยภาพในการรองรับผูปวยกลุมอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปนศูนยความเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัยและ
ครบวงจร (2) ลดความแออัดของผูรับบริการ เพิ่มความรวดเร็วในการรักษาหรือผาตัดฉุกเฉินเพื่อใหประชาชนทุกคน
ไดมีสิทธิ์เขาถึงบริการทางการแพทยอยางเทาเทียมและทันทวงที (3) พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเทากับโรงเรียนแพทยแกผูปวยทุกกลุมอยางเทาเทียมภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และ (4) เปนโมเดล
ตนแบบในการสรางตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินยุคใหมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หัวขอ
ลักษณะการกอสราง
สถานที่กอสราง
รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

สาระสําคัญ
กอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สูง 11 ชั้น โดยมีชั้นใตดินอีก 2 ชั้น รวม 13 ชั้น
ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพื้นที่ใชสอยรวม 40,800 ตารางเมตร และ
สามารถรองรับผูปวยไดประมาณ 190 เตียง
ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 42,200 ตารางเมตร ซึ่งสถานที่กอสรางอาคารดังกลาวตั้งอยูบริเวณอนุสาวรีย
ชัยสมรภูมิ โดยอยูภายในรัศมี 200 เมตร จากจุดศูนยกลางอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สธ. ไดทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ดังกล าวแลว และไดสงรายละเอี ยดของการเปลี่ยนแปลงไปยัง สผ. เมื่อวัน ที่ 13
กุ มภาพั น ธ 2563 ซึ่ งขณะนี้อ ยูร ะหวางผลการพิ จ ารณารายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดลอมจาก สผ.
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ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ/แหลงเงิน

1,450 วัน/ปงบประมาณ 2564-2567
สธ.ได จั ดส งขอไปยังสํานั กงบประมาณเพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการอาคาร
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพาบาลราชวิถี จํานวนทั้งสิ้น 980,000,000 บาท
3. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแลวเห็นวา กรณีพื้นที่ที่จะกอสรางตั้งอยูภายในบริเวณที่มี
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางขึ้นมิได (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ใช
บั งคั บ ซึ่ งมี ขอ กํ าหนดห ามบุ ค คลใดปลู กสร างอาคารที่ มี ค วามสู งเกิ น 16 เมตร ภายในรั ศ มี 200 เมตร จากจุ ด
ศูนยกลางอนุสาวรียชัยสมรภูมิและอาคารที่มีความสูงเกิน 24 เมตร ภายในรัศมีเกิน 200 เมตร แตไมเกิน 300 เมตร
จากจุดศูน ยกลางอนุ สาวรียชัยสมรภูมิ โรงพยาบาลราชวิถีก็ต องปฏิ บัติ ใหเปน ไปตามขอบั ญญั ติกรุงเทพมหานคร
ดังกลาว และหากอาคารที่กอสรางดังกลาวเปนของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
ผูดําเนินการตองสงแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 จํานวน 2 ชุด ใหเจาพนักงานทองถิ่นกอนทําการกอสรางไมนอยกวาสามสิบวัน แตอยางไรก็ตาม
หากโรงพยาบาลราชวิถีมีความจําเปนตองกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ใชเพื่อสาธารณประโยชนใหมีความสูง
เกิ น กว าที่ ขอบั ญ ญั ติ กรุงเทพมหานครกํ าหนดก็ส ามารถขออนุญ าตคณะรัฐ มนตรีให ไมตองปฏิบั ติตามขอบั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครดังกลาวได ทั้งนี้ ตามขอ 2 แหงกฎกระทรวงวาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 และเนื่องจากอาคารที่จะกอสรางดังกลาว เปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ พิ เศษจึ งต องปฏิ บั ติให เปน ไปตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม เชน ตองมีถนนที่มีผิวการจราจรกวางไมนอยกวา 6
เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก และปฏิบัติใหเปนไป
ตามข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมนคร เรื่ อ ง ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2544 รวมทั้ ง กฎกระทรวงให ใช บั งคั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ดวย

10. เรื่อง การขอปรับโครงสรางกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 1)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 16 ธัน วาคม 2557 [เรื่อง การจัดตั้งกองทุ นรวมลงทุ นในกิจการ SMEs (SMEs Private
Equity Trust Fund)] และคณะกรรมการที่แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีดังลาว ยกเวนกองทุนยอยกองที่ 1 ที่ธนาคาร
พัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ไดจัดตั้งแลว ใหดําเนินการตอไป โดยปรับปรุง
โครงสรางและหลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 1) ใหลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ ม (Small and Medium Enterprises : SMEs)/ วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต น (Startup) ที่ มี ศั ก ยภาพสู งหรื อ ที่ ใช
เทคโนโลยีเปนฐานในกระบวนการผลิตหรือใหบริการ หรืออยูในกลุมธุรกิจที่มีประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งนี้ ตองเปนธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได โดยรวมลงทุนไดไมเกิน 50 ลานบาทตอรายและรวมลงทุนแตละ
รายไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของกิจการ และใหมีคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุนทําหนาที่
กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนและกํากับดูแลการลงทุนของกองทุน
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (16 ธันวาคม 2557) เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในกิจการ
SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ซึ่ งมีลัก ษณะเปน กองทุ น เป ด ประเภททรัส ต และเปน การรว มลงทุ น
ระหวางภาครัฐและเอกชน ขนาดของกองทุ น 10,000-25,000 ลานบาท โดยมีสัดส วนการรวมลงทุ นจากภาครัฐ
รอยละ 10-50 สวนที่เหลือเปดโอกาสใหภาคเอกชนไทยเขารวมลงทุน โดยจะแบงการลงทุนเปนกองทุนยอย ๆ และ
เรียกระดมทุนครั้งละไมเกิน 1,000 ลานบาท ตอกองทุนยอย และกองทุนยอยแตละกองทุนจะมีนโยบายในการลงทุน
ตามแตละประเทท/กลุม SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเปนหลัก และมีคณะกรรมการ
กองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารงาน
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ของกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs โดยแหลงเงินลงทุนในสวนของภาครัฐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ในฐานะภาครัฐเปนผูลงทุนเริ่มแรกเปนจํานวน 500 ลานบาท ซึ่งตอมา
ธพว. ไดจัดตั้งกองทุนยอยกองที่ 1 วงเงิน 500 ลานบาท (ธพว. 490 ลานบาท และบริษัท ไทยเอชแคปปตอล 10
ลานบาท) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวนกิจการที่ผานการอนุมัติ
รวมลงทุนแลว จํานวน 8 กิจการ วงเงินลงทุนรวมทั้ งสิ้น 98 ลานบาท และมีกิจการที่ไดรวมลงทุนแลว 2 กิจการ
วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 39 ลานบาท
2. จากการดํา เนิ น งานในช วงที่ผานมาตั้งแตปลายป 2558 ธพว. พบวา หลักการการจัด ตั้ง
กองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยใหความเห็นชอบไวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ขางตน มีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ ธพว. ดังนี้ 1) การกําหนดวงเงินลงทุนหรือสัดสวนการ
ลงทุนสําหรับ SMEs แตละรายขาดความยืดหยุนและไมเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย สงผลใหบาง
กิจการที่มีความจําเปนตองใชเงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด หรือกรณีที่มีผูถือหุนไมเปนไปตามสัดสวนการ
ลงทุนที่ไดกําหนดไว จะไมสามารถเขารวมลงทุนได 2) ผูจัดการทรัพยสินหรือ/ผูจัดการทรัสตจะคัดเลือกเฉพาะกิจการ
ที่ไดผ ลตอบแทนดี ห รือคั ดเลื อกตามที่ ผูจั ดการทรัส ตส นใจ กิจการที่ดีแตไมอยูในความสนใจจึงไมถูกคัดเลือกมา
นําเสนอ 3) การบริหารจัดการกองทุนขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยที่ 1) วงเงิน 500 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันมีการ
รว มลงทุ น ในกิ จ การ SMEs เพี ย ง 2 กิ จ การ รวมเป น วงเงิน ทั้ งสิ้น 39 ล านบาท อี ก ทั้ ง หากเปรี ย บเที ย บผลการ
ดําเนินงานของกองทุนยอยกองที่ 1 กับกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs อื่น ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันการเงินอื่น ๆ เชน
ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุงไทย จํ ากั ด (มหาชน) จะเห็ น ไดวาหลักการลงทุน มีความยืดหยุน และเหมาะสมกั บ
เปาหมายมากกวา จึงมี SMEs ที่ไดเขารวมลงทุนคอนขางมาก ดังนั้น เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของ ธพว. และเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการที่มีศักยภาพมีโอกาสไดรับการสนับสนุนการลงทุนเพิ่มขึ้น ในครั้งนี้
กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 [เรื่อง
การจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) และคณะกรรมการที่แตงตั้งตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ยกเวนกองทุนยอยกองที่ 1 ที่ ธพว. ไดจัดตั้งแลว วงเงิน 500 ลานบาท ใหดําเนินการ
ต อ ไป โดยปรั บ ปรุ งโครงสร า งและหลั กการกองทุ น รว มลงทุ น ในกิ จ การ SMEs (กองทุ น ย อยกองที่ 1) ให มี
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่อนไขการลงทุ น และรูป แบบกองทุน ใหมี ค วามยืด หยุน และเหมาะสมกับ การรวมลงทุน ใน
ป จ จุ บั น มากขึ้ น ซึ่ งคณะกรรมการธนาคารพั ฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ มแห งประเทศไทย (คณะ
กรรมการฯ) ไดมีมติเห็นชอบปรับโครงสรางกองทุนยอยกองที่ 1 ดังกลาวแลว ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
25/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยสรุปการปรับปรุงโครงสรางและหลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ
SMEs (กองทุนยอยกองที่ 1) ได ดังนี้
โครงสราง

หลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
การบริหาร
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย
จัดการกองทุน 2 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายการ
ลงทุน (Investment Committee) ทําหนาที่กําหนด
นโยบาย หลักเกณฑในการคัดเลือก SMEs
2) คณะกรรมการผูใหคําปรึกษาวิสาหกิจรวมทุน
(Advisory Committee) สําหรับแตละกลุม
อุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการที่เกี่ยวของ
กิจการเปาหมาย 1) SMEs ระยะเริ่ ม ต น (Seed & Start-Up Stage)
และวงเงินลงทุน เงินลงทุนแรกเริ่มไมควรเกิน 5 ลานบาทตอรายหรือมี
สําหรับ SMEs สั ด ส วนการลงทุ น ไม น อยกว าร อยละ 25 แตไมเกิ น

หลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ
SMEs ที่ปรับปรุงใหม
โดยคณะกรรมการพิ จ ารณานโยบาย
การลงทุน (Investment Committee)
ทําหน าที่กําหนดกรอบนโยบายลงทุ น
แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสต
1) ลงทุน ใน SMEs หรือ Startup ที่ มี
ศั ก ยภ าพ สู ง หรื อ ใช เ ทคโน โลยี ใ น
กระบวนการผลิตหรือใหบริการหรืออยู
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แตละราย

รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
2) SMEs ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง (Second &
Third Stage) เงิ น ล งทุ น แรกเริ่ ม ไม ค วรเกิ น 30
ลานบาทตอรายหรือมีสัดสวนการลงทุนไมนอยกวา
รอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
คุณสมบัติและ 1) เปนนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
หนาที่ของ
2) มีสวนรวมลงทุนใน SMEs ที่ดูแล อยางนอย
รอยละ 5
ผูจัดการ
3) มีความรู ความสามารถ ประสบการณดานการเงิน
ทรัพยสิน
(Asset
และการระดมทุ น ในตลาดหลักทรัพ ย รวมถึงความรู
Manager)
ความเขาใจในการบริหารธุรกิจ และกํากับให
SMEs ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพ
4) ชวยดูแลควบคุมการนําเงินรวมลงทุนที่ SMEs ไดรับ
ไปใชอยางถูกตอง ตามวัตถุประสงคการลงทุน
5) กํ ากั บ ดู แ ล SMEs ในการบริห ารจัดการธุรกิจ และ
ระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป
6) ชวยจัดหาแหลงเงินทุนในรูปแบบเงินทุนหรือเงินกู
เพิ่มเติมใหแกกิจการตามความเหมาะสม
สัด ส ว นการร ว ม รวมลงทุนแตละรายไมเกินรอยละ 49 ของทุน
ลงทุน
จดทะเบียนของกิจการ

ในกลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระโยชน ต อ การ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
และตองเปนธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได
2) ร วมลงทุ น ได ไม เกิ น 50 ล า นบาท
ตอราย
1) เปนนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2 ) มี ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประสบการณ ด า นการเงิ น หรื อ การ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยรวมไปถึง
ความรูความเขาใจในการบริหารธุรกิ จ
และสามารถกํ า กั บ ให SMEs ดํ า เนิ น
ธุ ร กิ จ ด ว ย ค ว า ม โป ร ง ใส แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
3) ดู แลควบคุ มการนํ าเงิน รว มลงทุ น ที่
SMEs ได รั บ ไปใช อ ย า งถู ก ต อ งตาม
วัตถุประสงคการลงทุน
4) กํ า กั บ ดู แ ล SMEs ในการบริ ห าร
จัดการธุรกิจและระบบควบคุมภายใน
ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป
รว มลงทุ น แต ล ะรายไม เกิ น รอยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของกิจการ

11. เรื่อง การเสนอสงกรานตในประเทศไทย เปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอ
ยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบเอกสารนํ าเสนอสงกรานต ในประเทศไทย ขึ้ น ทะเบี ย นเป น รายการตั ว แทนมรดก
วัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก
2. เห็นชอบใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนผูลงนามในเอกสารนําเสนอสงกรานตในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศ
ไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก
สาระสําคัญของเรื่อง
วธ. รายงานวา
1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 มีนาคม 2560 และ 12 มีนาคม 2562) เห็นชอบเอกสาร
นําเสนอโขน นวดไทย และโนราขึ้นบัญชีเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก
แลว วธ. ไดดําเนินกระบวนการเสนอเอกสารดังกลาวใหยูเนสโกพิจารณา ซึ่งตอมาโขนและนวดไทยเปนรายการของ
ประเทศไทยที่ ได รับ การประกาศให ขึ้น ทะเบี ยนเมื่ อป พ.ศ. 2561 และ 2562 ตามลํ าดั บ สํ าหรั บ โนราขณะนี้ อยู
ระหวางการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีฯ ภายในป พ.ศ. 2564
2. การยื่ น เสนอรายการมรดกวัฒ นธรรมที่ จับตองไมได รัฐภาคีจ ะตองดําเนิ น การยื่น ตอฝา ย
เลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกภายในเดือนมีนาคมของทุกป และตองใชเวลาในการพิจารณารายการอีกอยาง
นอย 1 ป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Committee - IC) เพื่อพิจารณาใน
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งเปนการดําเนินการตามนัยขอ 1.15 ของเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญา
วาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได [Operational Directives for the implementation of the
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Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage] ทั้งนี้ คาดวาจะเขาสูกระบวนการขึ้น
ทะเบียนไดอยางเร็วที่สุดในชวงป พ.ศ. 2565
3. วธ. (กรมสงเสริมวัฒนธรรม) ไดศึกษาขอมูลทางวิชาการและแนวทางการนําเสนอสงกรานตใน
ประเทศไทย เปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก โดยรวมมือกับนักวิชาการ
และชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเอกสารตามแบบฟอรมที่ยูเนสโกกําหนด [UNESCO (แบบ ICH – 02)] เพื่อเตรียม
เสนอสงกรานตในประเทศไทยขึ้ น ทะเบี ยนเป น รายการตัวแทนมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ตองไมได ของมนุษ ยชาติตอ
ยูเนสโก โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
ชื่อการนําเสนอ (ขอ B)
สงกรานตในประเทศไทย (Songkran in Thailand)
ชื่อชุมชน/คณะ/กลุมบุคคล กลุมคนไทยทั่วประเทศซึ่งนับถือพุทธศาสนาและตระหนักในความกตัญูและการ
หรือปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของ สืบสานประเพณี ประกอบดวย
(ขอ C)
ชุมชน
รายละเอียด
กลุมคนไทย
ไดแก กลุมคนไทยลานนา กลุมคนไทยอีสาน
ในภูมิภาคตางๆ
กลุมคนไทยในภาคกลาง กลุมคนไทยพุทธใน
ภาคใต
กลุมคนไทยที่มีเชื้อสาย ไดแก กลุมคนไทยเชื้อสายมอญ กลุมคนไทย
ชาติพันธุตาง ๆ
เชื้อสายลาว กลุมคนไทยเชื้อสายเขมร
กลุมผูสืบทอด
ไดแก กลุมนักโหราศาสตร กลุมชางฝมือ (เชน
ความรูเฉพาะดาน ชางแกะสลัก ชางทําเครื่องหอม ชางทําตุง)
กลุมผูประกอบอาหาร
กลุมผูเขารวมประเพณี ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งองคกรภาครัฐ
และเอกชนในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
พื้นที่และขอบเขต
ประเพณีสงกรานตมีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตามภูมิหลังทาง
อาณาบริเวณ
วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกตางกัน โดยมีพื้น ที่ที่โดดเดนสําคัญ ไดแก
ของเรื่องที่นําเสนอ
ชุ ม ชนไทยในจั งหวั ด เชี ย งใหม ชุ ม ชนไทยในจั ง หวั ด ขอนแก น ชุ ม ชนไทยใน
(ขอ D)
กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ชุมชนไทยมอญในจังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนชาว
ไทยพุทธในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อยางไรก็ตาม นอกจากพื้นที่ในประเทศไทยแลว สงกรานตยังมีการปฏิบัติในพื้นที่
อื่นดวย ไดแก พื้นที่บางสวนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทางตะวันตก
เฉียงใตของประเทศจีน [ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2563 มีมติใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมดําเนินการศึกษาและ
จัดทําขอมูลในกรณีที่จะเสนอขึ้นทะเบียนเปนมรดกรวมกับตางประเทศ (ประเทศ
ลุมแมน้ําโขงและประเทศจีน)]
หลักเกณฑการพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติตอ
ยูเนสโก สรุปได ดังนี้
เกณฑ R.1 ประเทศผูเสนอแสดงใหเห็นวา “เรื่องที่นําเสนอนี้สอดคลองกับลักษณะของมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไวในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ”
สงกรานตในประเทศไทยสอดคลองกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒ นธรรมใน 4 ลักษณะ คือ (1) ธรรมเนียมและการ
แสดงออกทางมุขปาฐะ รวมทั้งภาษาที่ใชสื่อในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (2) การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
งานเทศกาล (3) ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ (4) งานชางฝมือดั้งเดิม
หลักเกณฑการพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ
ตอยูเนสโก สรุปได ดังนี้
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เกณฑ R.2 ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “การขึ้นทะเบียนเรื่องที่เสนอนี้จะเปนคุณประโยชนตอการ
สรางความมั่นใจวา ความสําคัญของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้นจะเปนที่ประจักษ
และตระหนักรู อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันแสดงถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอยางกวางขวางทั่วโลก ทั้งยังสะทอนถึงความสามารถในการสรางสรรคของมนุษย”
การขึ้นทะเบียนสงกรานตในประเทศไทยจะกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศที่มี
ความเชื่อที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน ตลอดจนเปดโอกาสใหทุกกลุมคนไดเขารวมประเพณีอยางทั่วถึงเทาเทียม
กัน นําไปสูความรวมมือ การเรียนรู และแบงปนซึ่งกันและกัน เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ เกิดการสืบทอดอยางยั่งยืน ทําใหเกิดการฟนฟูกิจกรรมในบางทองถิ่นที่ใกลสูญหาย รวมถึงการ
สรางสรรคประยุกตประเพณีใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
เกณฑ R.3 ประเทศที่นําเสนอพึงแสดงใหเห็นถึง “มาตรการสงวนรักษาอยางละเอียดที่สามารถจะคุมครอง
และสงเสริมเรื่องที่นําเสนอนั้น”
มาตรการสงวนรักษาประเพณี ส งกรานต มี แนวทางสําคัญดังนี้ 1) การสรางความตระหนักรูในสาระคุ ณค าของ
ประเพณีสงกรานตที่ถูกตอง 2) การพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของกับประเพณี
สงกรานต เชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ 3) การบริหารจัดการประเพณีสงกรานต
โดยการบริห ารการดํ าเนิน กิ จกรรมตาง ๆ ในประเพณี สงกรานต ให มีความรว มสมั ย และยังคงคุ ณ ค าสาระของ
ประเพณีสงกรานตที่สืบทอดกันมา
เกณฑ R.4 ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “ชุมชน กลุมคน และปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของ (หากมี)
ไดเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางที่สุดเทาที่เปนไปไดในการนําเสนอ โดยไดรับการบอกแจง
ลวงหนา ทั้งไดใหความเห็นชอบและยินยอมพรอมใจ”
ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับตัวแทนจาก 5 จังหวัดหลักที่มีการปฏิบัติประเพณีสงกรานตที่โดดเดน คือ
จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ภาคกลาง) จั ง หวั ด เชี ย งใหม (ภาคเหนื อ ) จั งหวั ด ขอนแก น (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต) ไดแก ศิลปนแหงชาติ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ครูภูมิ
ปญญา พระสงฆ นักวิชาการ ครูอาจารย เยาวชน ผูแทนจากองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ในฐานะผูสืบทอด
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมาเขารวมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินการเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนฯ โดยไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่นในการประสานงานอยางเขมแข็ง แสดง
ถึงความจริงใจและการยินยอมพรอมใจในการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้
เกณฑ R.5 ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “เรื่องที่นําเสนอนั้นอยูในบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของประเทศผูเสนอ”
สงกรานตไดรับการประกาศขึ้นบัญชีเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําป พ.ศ. 2554 สาขาแนว
ปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554
4. ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน ที่ประชุมฯ ไดมีมติเห็นชอบใน
หลั ก การการจั ด ทํ า ข อ มู ล รายการ “สงกรานต ” โดยใช ชื่ อ ว า “สงกรานต ใ นประเทศไทย” (Songkran in
Thailand) เพื่ อ เสนอต อ ยู เนสโก โดยให เสนอเป น รายการตั ว แทนมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต อ งไม ไ ด ต อ มวล
มนุษยชาติ ใหทันภายในเดือนมีนาคม 2563
5. วธ. แจงวา การนําเสนอสงกรานตในประเทศไทยขึ้นทะเบียนฯ เปนการดําเนินการตามพันธกรณี
ของอนุ สั ญ ญาวาดว ยการสงวนรักษามรดกวัฒ นธรรมที่จับ ตองไมไดซึ่งจะกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ จึงเขาขายที่จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุ มคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประกอบกับ การดําเนิ นการในเรื่องนี้ จะช วยสงเสริมความรวมมื อ
ระหว างประเทศและพั ฒ นาการส งเสริ มรั ก ษามรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต อ งไม ได ข องประเทศไทยให เข ม แข็ งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูปฏิบัติและผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปน
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การแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศที่ตระหนักและเห็นคุณคาของชนกลุมนอยและชุมชนระดับนานาชาติอีก
ดวย
12. เรื่ อ ง รายงานตามมาตรา 17 แห งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว
พ.ศ. 2550 ประจําป 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2561 ตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พม.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. เสนอวา โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 17 บัญญัติให พม. จัดทํารายงานประจําปแสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกขของพนักงานเจาหนาที่และศาลและจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบป
ละครั้ ง ดั งนั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล าว พม. จึ งได จั ด ทํ ารายงานตามมาตรา 17 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําฯ ประจําป 2561 ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดังนี้
1. สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวป 2561
ที่รวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ ไดแก 1) ศูน ยพึ่งได สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) สํานั ก
การแพทย กรุงเทพมหานคร 3) สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 4) ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลตํารวจ 5) ศูนยชวยเหลือ
สังคม 1300 6) บ านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจ การเด็กและเยาวชน 7) สมาคมบัณ ฑิต สตรีทางกฎหมายแห ง
ประเทศไทยฯ 8) มูลนิธิหญิงชายกาวไกล 9) ศูนยบริการปรึกษา สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 10) สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุ ป ถั มภ ฯ 11) มูล นิ ธิป วีณ า หงสกุล เพื่อ เด็กและสตรี (องคกรสาธารณประโยชน )
12) มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 13) มูลนิธิศุภนิมิตรแหงประเทศไทย 14) มูลนิธิเครือขายครอบครัว 15) กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั้งนี้ ขอมูลที่ พม. ใชอางอิงในการ
ดําเนินงานมาจาก 2 หนวยงาน ไดแก
หนวยงาน
1. กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด
- ผูถูกกระทําความรุนแรง เขารับบริการที่ศูนยพึ่ง
ไดในโรงพยาบาล จํานวน 440 แหง หรือจํานวน
14,237 ราย ในจํานวนนี้ ผูที่ถูกกระทําความรุนแรง
มากที่ สุ ด เป น เพ ศห ญิ ง จํ า น วน 13,248 ราย
รองลงมาเป น เพศชาย จํานวน 972 ราย และเพศ
ทางเลือก จํานวน 17 ราย โดยมีคาเฉลี่ยผูถูกกระทํา
ความ รุ น แรง จํ า น วน 39 รายต อวั น ข อ มู ล
สถานการณ ความรุน แรงจากหน วยงานอื่น ๆ เชน
ขอมูลจากสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร แสดง
ประเภทความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครั ว สํ า หรั บ จํ า นวนผู ถู ก กระทํ า ความ
รุ น แรงมากที่ สุ ด ใน 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก ความ
รุน แรงทางรางกาย จํานวน 1,290 ราย รองลงมา
คื อ ความรุ น แรงทางจิ ต ใจ 91 ราย และความ
รุ น แรงทางเพศ จํ า นวน 85 ราย ของจํ า นวน
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ผูถูกกระทําความรุนแรงทั้งหมด
2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม.
- ตามระบบฐานขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
ค ว าม รุ น แ รงใน ค ร อ บ ค รั ว ภ าย ใต เว็ บ ไซ ต
www.violence.in.th แสดงจํานวนเหตุการณความ
รุ น แรงในครอบครั ว ที่ เ ข า สู ก ระบวนการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ โดยจํ า แนกตามความสั ม พั น ธ
ระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา ชวงอายุ ประเภท
สาเหตุ และสถานที่เกิดเหตุการณ ความรุนแรงใน
ครอบครั ว ที่ บั น ทึ ก ในป 2561 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
1,299 เหตุการณ ซึ่งจังหวัดที่มีการบันทึกในระบบ
ม า ก ที่ สุ ด 5 จั ง ห วั ด แ ร ก ได แ ก ร า ช บุ รี
กรุงเทพมหานคร นาน กาญจนบุรี และเชียงใหม
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการรายงานจํานวนรายกรณี เขามา
มาก เนื่องจากในจังหวัดมีทีมสหวิช าชีพ ที่เขมแข็ง
หรือมีเครือขายที่รวมใหการชวยเหลืออยางตอเนื่อง
บางจั ง หวั ด มี ก ารรายงานข อ มู ล น อ ย เนื่ อ งจากมี
เหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นเปนจํานวนนอยหรือมี
เหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นเปนจํานวนมากแตไมมี
การรายงานเขาสูระบบ
2. ส ว นที่ 2 ข อ มู ล ความรุน แรงในครอบครั ว ตามมาตรา 17 แห งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดแก จํานวนคดีความรุน แรงในครอบครัว จํานวนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข จํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ของพนักงานเจาหนาที่และศาลและจํานวนการยอมความ โดยเปนขอมูลที่รวบรวมจากหนวยงานและแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ ไดแก
ขอมูลที่รวบรวมจากหนวยงาน
รายละเอียด
และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
1. หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของ 3
- สํ า นั ก งานตํ า รวจแห งชาติ มีจํ านวนคดี ก าร
หนวยงาน
กระทํ าความรุ น แรงในครอบครั ว 198 คดี คํ า สั่ ง
กํ า หนดมาตรการฯ 27 คํ า สั่ ง มี ก ารละเมิ ด คํ า สั่ ง
กํ า หนดมาตรการ 19 คํ า สั่ ง การยอมความชั้ น
สอบสวน 30 คําสั่ง
- สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี จํ า นวนคดี สั่ ง ฟ อ ง
150 เรื่ อ ง ไม ฟ อ ง 4 เรื่ อ ง ยุ ติ ค ดี 9 เรื่ อ ง และใช
มาตรการ 2 เรื่อง
- สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม มีค ดี ฟ องตอ ศาล 48
คดี
2. ขอมูลคดีตามระบบฐานขอมูลความรุนแรงตอเด็ก ในป 2561 จํานวน 461 คดี ในจํานวนนี้ มีคดีอยู
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใตเว็บไซต ในชั้นไกลเกลี่ยของตํารวจมากที่สุด จํานวน 146 คดี
www.violence.in.th
และที่ อ ยู ร ะหว า งกระบวนการไกล เ กลี่ ย ในชั้ น
พนักงานเจาหนาที่ 91 คดี และคดีที่ศาลสั่งลงโทษ
จํ านวน 72 คดี และที่ ร อ งขอคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ
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จํานวน 93 คดี
3. ขอมูลตามบันทึกการใหความชวยเหลือเบื้องตน ช ว งเดื อ นมกราคม – ธั น วาคม 2561 มี ก ารให
ตามแบบรายงานการดําเนินการคุมครองผูถูกกระทํา ความชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 1,804 ความชวยเหลือ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว
ได แ ก การระงั บ เหตุ แ ละสอบถามผู ก ระทํ า ความ
รุนแรงในครอบครัว / ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว จํานวน 540 ราย รองลงมา คือ การ
จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว เขา
รั บ คํ าปรึ ก ษาจากจิ ต แพทย นั ก จิ ต วิ ท ยา หรื อ นั ก
สังคมสงเคราะหมากที่สุด คือ จํานวน 468 ราย และ
การใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ จํานวน 284 ราย
เชน การไกลเกลี่ยทําบันทึกขอตกลงระหวางทั้งสอง
ฝาย ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการชวยเหลือ/
ดําเนินการชวยเหลือเงินสงเคราะหครอบครัว และ
ให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ.
2550
3. สวนที่ 3 บทวิเคราะหสถานการณ ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
และขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวและตอการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในป 2561 สําหรับขอเสนอแนะ
เชิงมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว ไดแก
3.1 การพัฒนาระบบงานตนแบบในพื้นที่ ดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานสวนภูมิภาคและเครือขาย
ชุมชนในการสรางตนแบบระบบงานปองกัน เฝาระวังไมใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวอยางตอเนื่อง
3.2 การบู ร ณาการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานเครื อ ข า ย เป น การเสริ ม สร า งความร ว มมื อ กั บ
หนวยงาน องคกรเครือขายในกระบวนการชวยเหลือคุมครองผูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยางตอเนื่อง
3.3 การพัฒนาระบบงานการคุมครองชวยเหลือ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
สหวิชาชีพ องคกรเครือขายทั้งภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภาคประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับระบบการ
คุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวในการปฏิบัติหนาที่ในการคุมครอง กรณีความรุนแรงในครอบครัวไดอยางเปน
ระบบ
3.4 การดําเนินการเสริมสรางความตระหนักในปญหาความรุนแรง การขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงคลดความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งรวมกับองคกรเครือขายในการจัดกิจกรรมรณรงครวมยุติความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตามวาระที่เหมาะสม และผลิตสื่อและเอกสารวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธเสริมสรางความรูความเขาใจในการปองกันแกไขความรุนแรงในครอบครัวแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป
3.5 การพัฒนากฎหมายฉบับใหม ๆ ในการคุมครองบุคคลในครอบครัว โดยสงเสริมใหมีกลไก
สงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งและคุมครองสถาบันครอบครัวจากความรุนแรง
13. เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19)
แพรระบาด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการใหความชวยเหลือเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) แพรระบาดตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
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กระทรวงการคลังพิ จารณาแลวเห็นวา จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณภัยแลงซึ่งมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงและยาวนานสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย และภาคการเกษตร รวมถึงภาคธุรกิจและ
แรงงานที่เกี่ย วของ ทําใหส ภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว เปน อยางมาก คณะรัฐ มนตรีจึงไดมีมติเมื่อวัน ที่ 10 มีน าคม
2563 เห็น ชอบมาตรการดูแ ลและเยีย วยาผลกระทบจากเชื้อ ไวรัส โควิด -19 ตอเศรษฐกิ จ ไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ อ ม ระยะที่ 1 ซึ่ ง กรมธนารั ก ษ รั บ ผิ ด ชอบในส ว นของมาตรการด า นอื่ น ๆ คื อ มาตรการบรรเทาภาระ
คาธรรมเนียม คาเชา คาตอบแทนในการใหบริการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสวนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือ
ชะลอหรือเลื่อนการเก็บคาธรรมเนี ยม คาเชาที่ราชพั สดุ คาตอบแทนในการใหบริการ หรือคาใชจายอื่นเพื่อบรรเทา
ภาระใหแกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ไดกําหนดให
ส ว นราชการที่ เกี่ ย วข อ งจั ด ทํ า มาตรการ/แผนงาน/โครงการเยี ย วยาและบรรเทาความเดื อ ดร อ นเพื่ อ นํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป เพื่อชวยบรรเทาและปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ และเพื่อใหเศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนตอไปได ในการนี้กรมธนารักษจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อตอบสนอง
มาตรการของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและชวยเหลือ เยียวยาผูเชาที่ไดรับผลกระทบดังกลาว ดังนี้
1. มาตรการการยกเว น การเรี ย กเก็ บ ค าเช าให แก ผู เช าของกรมธนารั กษ เป น ระยะเวลา 1 ป
(12 เดือน) สําหรับผูเชาเพื่ออยูอาศัยและผูเชาเพื่อการเกษตร
2. มาตรการช วยเหลื อผู เช ารายใหญ และผู เช าที่ เป นผู ประกอบธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อม
(SMEs) ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยผูเชาดังกลาวสามารถเลื่อนกําหนดการชําระคาเชาและ
คาตอบแทนของเดือนมีนาคม 2563 - สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) ไดถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 โดยให
ย ก เวน เบี ้ย ป รับ ใน อัต ร ารอ ย ล ะ 1 .5 ตอ เดือ น ข อ งเงิน ที ่ค า งชํ า ระ ต าม ส ัญ ญ าที ่กํ า ห น ด ไว ทั ้ง นี้
ไดแจงให สํานักบริห ารที่ ราชพั สดุกรุงเทพมหานครและสํ านั กงานธนารักษพ้ืน ที่ ทุกพื้น ที่ ดําเนิน การตามมาตรการ
ดังกลาวแลว ทั้งนี้ จากการกําหนดมาตรการดังกลาวขางตนจะสามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระคาใชจายของผูเชาเพื่อ
อยูอาศัยและผูเชาเพื่อการเกษตรซึ่งมีสัญญาเชาจํานวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคลองใหแกผูเชาและสมาชิกใน
ครัวเรือนไดมากกวา 450,000 คน แตจะทําใหกรมธนารักษสูญเสียรายไดประมาณ 189.791 ลานบาท
14. เรื่อง การผอนปรนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผอนปรนแนวทางการบริหารจัดการ
การทํางานของแรงงานตางดาวป 2562 – 2563 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยใหคน
ตางด าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไดดําเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่ ง
นายจ างหรื อผู ได รั บ อนุ ญ าตให นํ าคนต า งด า วมาทํ างานได ยื่น บั ญ ชี รายชื่ อความต องการจ างแรงงานต างด าวกั บ
เจ าหน าที่ ในสั งกัดกระทรวงแรงงาน หรือยื่ น ผานระบบออนไลน ภายในวัน ที่ 31 มี น าคม 2563 และไมส ามารถ
ดําเนินการขอตรวจอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปเพื่อการทํางานไดทันภายในกําหนด รวมถึง
ผูติดตาม อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ทั้งนี้ มิใหนํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคน
เข าเมื อ ง พ.ศ. 2522 มาบั งคั บ ใช แ ก ค นต างด าว โดยให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การตามที่ กํ าหนดไว ในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2562 เพื่ อ ผ อ นผั น ให แ รงงานต า งด า วและผู ติ ด ตามที่ ก ารอนุ ญ าตให อ ยู ในราชอาณาจั ก รสิ้ น สุ ด อยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตอไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และใหยกเวนคาเปรียบเทียบปรับการอยูเกิน
กําหนด (Over Stay) รวมถึงการยกเวนการปฏิบัติตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การ
ไมอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคน
ตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เขามาทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) เพื่อผอนผันให
แรงงานตางดาวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถทํางานไปพลางกอนไดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และใชบัญชี
รายชื่อความตองการจางแรงงานตางดาวที่กรมการจัดหางานออกใหและใบอนุญาตทํางานฉบับเดิมไปพลางกอนได
โดยไมตองมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวจนกวาจะไมไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน
3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ใหหนวยงานดานความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม
จับกุมดําเนินคดีนายจาง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผูที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
สาระสําคัญ
การผอนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 มีดังนี้
1. กลุมเปาหมาย : ประกอบดวย 2 กลุม คือ
1.1 แรงงานตางดาวที่ไดมาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และยื่น
บัญชีรายชื่อไวแลวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แตยังไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดได
1.2 ผูติ ดตามที่ มีห ลั กฐานการเปน บุ ตรของแรงงานตามขอ 1.1 ที่ มีอายุไมเกิน 18 ป ที่ ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หรือมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แลวแตกรณี
2. ระยะเวลาดําเนินการ : ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. ลักษณะการดําเนินการ : เปนการดําเนินการในลักษณะเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
โดยที่แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไมตองเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
4. การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร การอนุญาตใหทํางาน วิธีดําเนินการ คาใชจายและผูติดตาม
เปนไปตามที่กําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
5. สถานที่ดําเนินการ : ดําเนินการ ณ สถานที่ตั้งของแตละหนวยงาน หรือเปนไปตามที่กรมการ
จัดหางานกําหนด
6. แรงงานตางดาวทุกคนตองทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะสิ้นสุดการอยูในราชอาณาจักร
15. เรื่อง ขออนุมัติใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
ตามมาตรา 27 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 ในวงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
523,244,500 บาท ดังนี้
1. คาชดใชราคาสุกรที่ถูกทําลายโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 มาตรา 13
(4) ประมาณ 77,578 ตัว เปนเงิน 381,772,500 บาท
2. คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเฝาระวังโรค ตรวจวินิจฉัยและทําลายเชื้อโรค/ซากสัตว ไดแก
คาจางเหมาในการขนสงและขุดหลุมฝงกลบทําลายซาก คาจางเหมาบริการชวยงานสัตวแพทย และคาวัสดุเวชภัณฑ/
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เปนเงิน 99,852,000 บาท โดยใหถัวจายกันไดตามความจําเปนและเหมาะสม
3. จัดซื้อครุภัณฑ รวม 4 รายการ เปนเงิน 41,620,000 บาท ประกอบดวย
3.1 เครื่องตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 7 ชุด ชุดละ
400,000 บาท เปนเงิน 2,800,000 บาท
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3.2 เครื่ องตรวจวั ดอุ ณหภู มิ ชนิ ดเคลื่ อนที่ แบบอิ นฟราเรด (Thermal Imaging System)
จํานวน 108 เครื่อง เครื่องละ 40,000 บาท เปนเงิน 4,320,000 บาท
3.3 รถขนซากสัตวติดเชื้อระบบปด จํานวน 3 คัน คันละ 7,900,000 บาท เปนเงิน 23,700,000 บาท
3.4 รถสามลอพนยาฆาเชื้อ จํานวน 27 คัน คันละ 400,000 บาท เปนเงิน 10,800,000 บาท
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา
1. เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรมีการแพรระบาดขยายเปนวงกวางขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2561 ถึงปจจุบันไดมีการระบาดใน 29 ประเทศ หลายภูมิภาคทั่วโลกซึ่งเปนทวีปยุโรปจํานวน 12
ประเทศ ทวีปแอฟริกาจํานวน 6 ประเทศ และทวีปเอเชียจํานวน 11 ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกของ
ทวีปเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประเทศลาสุดในทวีปเอเชียที่พบการ
ระบาดของโรค คือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รวมทั้งพบการระบาดในประเทศเพื่อนบานของ
ประเทศไทย ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มา ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรของแตละประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง
2. ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงยิ่งขึ้นที่โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรจะแพรระบาดเขาสูประเทศ
เนื่องจากปจจัยหลายประการ ดังนี้
2.1 การแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบานยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
และขยายเปนวงกวาง
2.2 ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานที่มีการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรมี
ความยาวรวมกวา 5,000 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑสุกรผานตามแนว
ชายแดน
2.3 การลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑสุกรที่ติดตัวมากับนักทองเที่ยวจากประเทศที่มีการ
ระบาดของโรค รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยที่มีจํานวนมากกวา 10
ลานคนตอป ซึ่งจากการตรวจยึดการลักลอบการนําซากสุกรและผลิตภัณฑสุกร มีจํานวน 2,708 ครั้ง ตรวจพบสาร
พันธุกรรมของเชื้ออหิวาตแอฟริกาในสุกร จํานวน 343 ตัวอยาง (ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563)
3. โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเปนโรคไวรัสที่ติดตอรายแรงในสุกรที่แพรกระจายในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก และ
หากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแลวจะกําจัดโรคไดยาก เพราะในปจจุบันยังไมมีวัคซีนในการปองกัน และยาที่
รักษาโรค และเชื้อไวรัสที่กอโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑจากสุกรและสิ่งแวดลอมสูง สุกรที่หายปวยแลวจะเปนพาหะ
ของโรคไดตลอดชีวิต และยิ่ งกวานั้นโรคนี้ เป นโรคที่ มีความรุนแรง ทําใหสุกรที่ ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100
เปอร เซ็ นต แม โรคนี้ จะไม ติ ดต อสู คนและสั ตว อื่นแต ก อให เกิ ดความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จอย างรายแรง จากการที่
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตองสูญเสียสุกรที่ปวยตายจากโรค จนถึงขั้นหมดอาชีพ และยังกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ
ได แก โรงงานอาหารสั ตว โรงฆ าสั ตว โรงงานแปรรูปผลิ ตภั ณฑ สุ กร ธุ รกิ จการค าเวชภั ณฑ สั ตว รวมถึ งเกษตรกรผู
เพาะปลูกพืชที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ซึ่งมีมูลคาความเสียหายรวมไมต่ํา
กวา 150,000 ลานบาท อีกทั้งยังตองมีภาระคาใชจายในการฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกร ซึ่งตองใชเงินงบประมาณเปน
จํานวนมากและใชเวลานาน จะกอใหเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภคอยางรุนแรง สงผลกระทบตอภาระคาครองชีพ
ของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกด วย นอกจากนี้ ยังทําให ประเทศไทยตองสูญเสียโอกาสในการ
สงออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแชแข็งและผลิตภัณฑสุกรไปจําหนายในตางประเทศ ซึ่งคาดวามีมูลคาไมนอยกวา 14,000
ลานบาทตอป
4. ประเทศไทยประสบจากผลสําเร็จในการแกไขปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกของประเทศไทยใน
ป พ.ศ.2547 สามารถควบคุมและกําจัดโรคไดในป พ.ศ. 2551 จนเปนที่ยอมรับจากตางประเทศ จึงมีประสบการณ และ
องคความรูในการปองกันและกําจัดโรคที่ยังไมมียารักษาและวัคซีนในการปองกัน คือ การคนพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว
การตรวจวินิจฉัยโรคไดรวดเร็วและถูกตองแมนยํา รวมไปถึงการทําลายสัตวที่มีความเสี่ยงสูงจะเปนการปองกันและกําจัดโรคได
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อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับภาคเอกชนโดยสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ ไดนําองค
ความรูดังกลาวมาใชในการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในพื้นที่ 8 จังหวัด 19 อําเภอ ในเกษตรกรรายยอย 794 ราย จาก
เกษตรกรรายยอยทั้งหมด 6,169 ราย คิดเปนรอยละ 13 ทําลายสุกรจํานวน 12,841 ตัว จากจํานวนสุกรทั้งหมด 91,004 ตัว
คิดเปนรอยละ 14.11 พบวาสามารถปองกันโรคได และทําใหตั้งแตมีการพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2561 และแพรระบาดมายังประเทศเพื่อนบาน จนถึงปจจุบันประเทศไทยยังคงปลอดจากโรคอหิวาตแอฟริกา
ในสุกร
ดั งนั้ น เพื่ อให ประเทศไทยยั งคงปลอดโรคต อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิ จารณาแล ว จึ งมี ความ
จําเปนตองลดจํานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ ในอัตรารอยละ 15 ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่
โดยใชวิธี Spatial Multi – criteria Decision Analysis พบวาจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง คือ จังหวัดที่มีชายแดนติด
กับประเทศเพื่อนบาน และไดประกาศเปนเขตเฝาระวังโรค ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ทั้งหมด 27 จังหวัด 108 อําเภอ
จํานวนเกษตรกร 43,230 ราย จํานวนสุกร 517,188 ตัว ดังนั้น การลดความเสี่ยงที่อัตรารอยละ 15 คิดเปนเกษตรกรประมาณ
6,485 ราย สุกรประมาณ 77,578 ตัว ใชงบประมาณทั้งสิ้น 381,772,500 บาท โดยอาศั ย อํา นาจตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกําหนดคาชดใชราคาสัตวที่ถูกทําลายอันเนื่องจากเปน
โรคระบาด หรื อมี เหตุอัน สงสั ยว าเป น โรคระบาด หรือสั ตวหรือซากสัตวที่เป นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
กําหนดใหชดใชราคาแกเจาของสัตวหรือซากสัตวไมนอยกวาสามในสี่ของราคาสัตวหรือซากสัตวซึ่งขายไดในตลาด
ทองที่กอนเกิดโรคระบาด โดยการชดใชราคาสัตว ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา
สัตว ประกอบดวย สัตวแพทย 1 คน พนักงานฝายปกครองทองที่ หรือพนักงานสวนทองถิ่น อยางนอย 2 คน เปน
กรรมการ
5. การลดจํานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ตองมีวิธีการทําลายซากสัตวตองไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนของเชื้อโรคในสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน แหลงน้ําสาธารณะ น้ําใตดิน และไมกระทบตอพื้นที่ในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร อีกทั้งตองไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เครื่องมือในการทําลายซากสัตวตองสามารถเคลื่อนยาย เพื่อความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และตองสามารถทําลายสัตวชนิดอื่น ๆ เชน โค กระบือ แพะ แกะ สัตวปก สุนัข และแมว เปนตน
เพื่อความคุมคาในการควบคุมปองกันโรคในภาคปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง เพื่อการคนพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว จําเปนตองมี
เจาหนาที่ในการเฝาระวังโรคใหมีครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับงบประมาณในการจางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทยสําหรับการเฝา
ระวังโรคดังกลาว จํานวน 300 อัตรา ซึ่งยังไมเพียงพอ รวมทั้งตองมีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตนอยางรวดเร็วและแมนยํา
ในพื้นที่ เพื่อกําหนดมาตรการในการปองกัน ควบคุมโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. การทํ า ลายเชื้ อ โรคในสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว และบริ เ วณ โดยรอบโรงฆ า สั ต ว ยานพาหนะ
โรงงานผลิตอาหารสัตว และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวของกับการผลิตสุกร จําเปนตองใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีคุณสมบั ติ
ทําลายเชื้อโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะสม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ตองมีอุปกรณที่เหมาะสมในการทําลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงตาง ๆ จึงจะสามารถฆาเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
16. เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางออม ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ รับทราบ และอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการที่เสนอ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป ดังนี้
1.1 มาตรการชดเชยรายไดแกลูกจางของสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบหรือผูไดรับ
ผลกระทบอื่น ๆ ของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
1.2 มาตรการเสริมความรู
1.3 มาตรการด า นภาษี (1) มาตรการเลื่ อ นเวลาการชํ า ระภาษี เงิ น ได บุ ค คลธรรมดา
(2) มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นําสง และชําระภาษี (3) มาตรการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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สําหรับคาตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (4) มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหยอนคา
เบี้ ย ประกั น สุ ข ภาพ (5) มาตรการเลื่ อ นเวลาการชํ า ระภาษี เงิ น ได นิ ติ บุ ค คล (6) มาตรการทางภาษี อ ากรและ
คาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (7) มาตรการยกเวนอากรขาเขาของที่ใชรักษา วินิจฉัย หรือ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
1.4 มาตรการดานการเงิน (1) โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายสําหรับผูมีอาชีพอิสระที่
ไดรับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (2) โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายสําหรับผูมีรายไดประจําที่ไดรับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับสํานักงานธนานุเคราะหเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนฐานรากที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (2.2 มาตรการขยาย
เวลาการชําระภาษีใหแกผูป ระกอบอุตสาหกรรมสินคาน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามันCOVID-19)
(4)
โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการรายย อ ยที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส โคโรนา
(COVID-19)
1.5 การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะตอไป
2. รับทราบมาตรการ
2.1 มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีของสถานบริการที่
ประกอบกิจการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. อนุ มั ติ ว งเงิ น งบประมาณมาตรการชดเชยรายได แ ก ลู ก จ างของสถานประกอบการที่ ได รั บ
ผลกระทบหรือผูไดรับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวน 45,000 ลานบาท
โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ทั้งนี้ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังขอรับการจัดสรรงบประมาณ พรอมทั้งมอบหมายหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิ ชย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
คมนาคม เปนตน ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและประโยชนในการตรวจสอบขอมูลตอไป
4. อนุมัติวงเงินงบประมาณมาตรการเสริมความรู วงเงินงบประมาณจํานวน 4,380.16 ลานบาท
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ทั้งนี้ ใหธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธพว. เปนหนวยขอรับการจัดสรรงบประมาณ พรอมทั้งมอบหมายหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5. อนุมัติงบประมาณมาตรการดานการเงิน วงเงินรวม 30,946 ลานบาท จากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปตอ ๆ ไป
6. เห็น ชอบรางกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร จํานวน 2 ฉบับ รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จํานวน 1 ฉบับ และรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
ยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) จํานวน 1 ฉบับ
7. เห็นชอบการปรับปรุงรางประกาศกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวัน ที่ 7 มกราคม 2563 ใหเปนไปตามหลักการและรางประกาศที่กระทรวงการคลังนําเสนอ ประกอบไปดวย
1) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปน
พิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดินสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และ
2) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปน
พิเศษ ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ตางประเทศ
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17. เรื่อง รางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางกระทรวงการอุด มศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและการคาและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020 – 2022
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
และการคาและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020 – 2022 ทั้งนี้ หากกอนลง
นามมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ให อว.
หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ (กต.) โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทยในราง
เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวาง อว. แหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการ
ตางประเทศและการคาและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020 – 2022
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
สาระสําคัญของรางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ เปนความรวมมือระหวาง อว. และกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสนั บ สนุ น จากฝ ายฮังการี ฝายฮั งการีเสนอให ทุ น การศึ กษาเต็ มจํานวนแก ผู รับ ทุ น ชาวไทย
จํานวน 40 ทุนตอป เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปนทุน การศึกษาเต็มจํานวน
ครอบคลุมคาธรรมเนียมการศึกษา คาที่พัก เดือนละ 40,000 โฟรินตฮังการี (ประมาณ 4,171 บาท) และสิทธิในการ
ไดรับบริการทางการแพทยและเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับเงินที่จายครั้งเดียวเปนจํานวน 400,000 โฟรินตฮังการี
(ประมาณ 41,710 บาท) โดยมีสาขาที่สนับสนุน ดังนี้ 1) ปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชา (1) วิทยาศาสตรการเกษตร
(2) วิทยาศาสตรการแพทย (3) วิทยาศาสตรสุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร (ใหความสําคัญแกสาขาวิศวกรรมการ
จั ดการน้ํ าเพื่ อการเกษตร วิศ วกรรมขนส ง วิ ทยาการคอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ) (5) วิ ท ยาศาสตร
ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) ศิลปศาสตร 2) ปริญญาโท ไดแก สาขาวิชา
(1) วิ ท ยาศาสตร ก ารเกษตร (2) วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (3) วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ (4) วิ ศ วกรรมศาสตร (ให
ความสําคัญแกสาขาวิศวกรรมการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร วิศวกรรมขนสง วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตรธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) พุทธศาสตร (9)
ประวัติศาสนา และ (10) ศาสนศึกษา 3) ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา
2. การสนับสนุนจากฝายไทย ใหทุนการศึกษาเต็มจํานวนหรือทุนการศึกษาบางสวนแกนักเรียน/
นักศึกษาฮังการี เพื่อศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เปนระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา ระหวางป ค.ศ. 2020 2022
18. เรื่อง เงินกูจากรัฐบาลญี่ปุนสําหรับโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ญี่ปุนและเอกสารที่เกี่ยวของ
2. เห็นชอบรางสัญญาเงินกูโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และเห็นชอบการระบุใหใช
อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในรางสัญญาเงินกู ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน General Terms and
Conditions for Japanese ODA Loans ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 ขององคการความรวมมือระหวางประเทศ
ของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency :JICA)
3. อนุมัติใหกระทรวงการคลังดําเนินการกูเงินในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจาก JICA สําหรับ
โครงการฯ กรอบวงเงิ น 9,434 ล านเยน โดยอนุมั ติใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลั งหรือผูที่ รัฐ มนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังมอบหมายเปนผูลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทย
และรัฐบาลญี่ปุนและเอกสารที่เกี่ยวของ และลงนามในสัญญาเงินกูกับ JICA ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
4. มอบหมายให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าจั ด เตรีย มทํ าคํ ารับ รองทางกฎหมาย (Legal
Opinion) สําหรับสัญญาเงินกูโครงการฯ ในโอกาสแรก ภายหลังจากที่ไดมีการลงนามในสัญญาเงินกูโครงการฯ แลว
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพในสาขา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผานการพั ฒ นาหลักสูต รการเรีย นการสอนเฉพาะดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เนนการเรียนรูพรอมปฏิบัติจริงตามแนวทางของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุน และจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็ น จํ านวน 2 วิ ทยาเขต ได แก สถาบั น โคเซ็น แห งสถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบั ง
(KOSEN KMITL) และสถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN KMUTT) เพื่อเรงสราง
กําลังคนดานวิศวกร นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีทักษะสูงและสามารถเปนผูนําในการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และชวยขับเคลื่อนกลุมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) รวมทั้งจะชวยสรางความ
เชื่อมั่ น ในด านฝมือแรงงานและดึ งดู ดนั กลงทุ น ตางชาติ ซึ่งจะสงเสริมการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 13 ป (ระหวางปการศึกษา 2563 –
2575)
2. โครงการฯ มีวงเงินดําเนินโครงการรวม 4,700 ลานบาท แบงเปนเงินงบประมาณ วงเงิน 2,000
ลานบาท สํ าหรับ ค าก อสร างสถาบั น ไทยโคเซ็ น และการจัดหาครุภั ณ ฑ สําหรับ การเรีย นการสอน รวมถึงอุด หนุ น
ทุนการศึกษาใหนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู) จากรัฐบาลญี่ปุน ผาน JICA วงเงิน
2,700 ลานบาท สําหรับเปนทุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุน คาจางผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน
และคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการฯ
3. การดําเนินการดานเงินกูเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานของรัฐบาลญี่ปุน โดยกระทรวงการคลังได
ดําเนิ นการเจรจารายละเอียดของรางหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลญี่ปุน (Exchange of Notes: E/N) และเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
และไดเจรจาในรายละเอียดของรางสัญญาเงินกูรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและ JICA แลว
4. รางหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุน สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
4.1 รัฐบาลญี่ปุนตกลงใหกระทรวงการคลังกูเงินผาน JICA สําหรับดําเนินโครงการพัฒนา
กํ า ลั ง คนด า นวิ ศ วกรรมศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสนั บ สนุ น การลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค วงเงิน 9,434 ลานเยน โดยมีเงื่อนไขเงินกูแบบ Preferential Terms ดังนี้
(1) อายุเงินกู 30 ป รวมระยะปลอดการชําระคืนตนเงินกู 10 ป
(2) อัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.05 ตอป
(3) อัตราดอกเบี้ยสําหรับการจางที่ปรึกษา รอยละ 0.01 ตอป
(4) ระยะเวลาเบิกจายเงินกู 12 ป นับจากสัญญาเงินกูมีผลบังคับใช และสามารถขอ
ขยายเวลาการเบิกจายเงินกูได โดยตองไดรับการเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ
4.2 เงินกูจะสามารถใชจายไดสําหรับคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการเพื่ อ
ดําเนิน โครงการฯ และจะตองดําเนิ นการจัดซื้อจัดจางสิน คาและบริการตามแนวปฏิบั ติของ JICA (Guideline for
Procurement of JICA) โดยใชวิธีการประกวดราคานานาชาติ ยกเวนในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได ผูกูจะตอง
แจงให JICA ทราบ และตองไดรับคํายินยอมจาก JICA
4.3 สํ า หรั บ การขนส งทางเรือและประกัน ภั ย ทางทะเลของสิน ค าที่ จัด ซื้อดว ยเงิน กู เพื่ อ
ดําเนินโครงการฯ รัฐบาลไทยจะงดเวนการกําหนดขอบังคับใด ๆ ที่อาจเปนอุปสรรคตอการแขงขันโดยเสรีและเปน
ธรรมระหวางบริษัทเดินเรือและบริษัทประกันภัยของทั้งสองประเทศ
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4.4 การยกเว น ภาษี อ ากรให แ ก JICA ในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เงิ น กู ดอกเบี้ ย เงิ น กู แ ละ
คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามกฎหมายไทยภายใตการดําเนินโครงการฯ ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
4.5 รัฐบาลไทยจะตองกํากับดูแลและติดตามการใชจายเงินกูในการดําเนินโครงการฯ อยาง
เหมาะสม ดูแลปลอดภัยของบุ คคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการฯ และดูแลสิ่งกอสรางที่เกิดจากการใชเงิน กู
รัฐบาลญี่ปุนใหมีการใชประโยชนและบํารุงรักษาอยางเหมาะสม
4.6 รัฐบาลไทยจะตองรายงานรัฐบาลญี่ปุนเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินโครงการฯ
รวมถึงขอมูลอื่นที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินโครงการฯ หากฝายญี่ ปุนรองขอ
และรัฐบาลทั้งสองประเทศจะตองปรึกษาหารือและทําความเขาใจกันเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ดวย
5. รางสัญญาเงินกู สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
รางสัญญาเงินกูมีสาระสําคัญสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวใน Exchange of Notes ที่กลาว
ข า งต น และเป น ไป ตาม General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans (GTC) ฉบั บ เดื อ น
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเปนเอกสารมาตรฐานที่ใชอางอิงในสัญญาเงินกู โดยกําหนดรายละเอียด เงื่อนไขและหลักเกณฑ
ต าง ๆ ในการกู เงิน จากรัฐ บาลญี่ ปุ น และมี ผู กพั น กั บ ประเทศผูกูทุ กประเทศ เช น กํ าหนดให กฎหมายญี่ ปุ น เป น
กฎหมายที่ใชบังคับสัญญาเงินกู วิธีการใชคณะอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท แนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินกู
รวมถึงการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการตามหลักเกณฑของ JICA และวิธีการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม เปนตน
6. กระทรวงการคลั งได ส งราง Exchange of Notes และเอกสารที่ เกี่ย วของ และรางสั ญ ญาเงิน กู
โครงการฯ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาดวยแลว โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีขอขัดของประการใด
แตงตั้ง
19. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สํานักงบประมาณ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก งบประมาณเสนอแต ง ตั้ ง นางสาวมลฤดี อภิ ช นาพงศ
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ซึ่งเป น วันที่ มีคุณสมบั ติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้ งแต วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ ง
เปนตนไป
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