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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาและการกําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ
กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แกกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
รวม 4 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือ
จําหนายอาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อ
วิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธและการขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยูภายใตการควบคุม พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ - สังคม
(ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศ
ขอเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล
และแนวปฏิบัติในการรับ – สงหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางสวน
ราชการที่เปนนิติบุคคล
การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ)
รางขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผูปฏิบัติงานของการ
รถไฟแหงประเทศไทย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ …)
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563
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การเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กอนการเปดภาคเรียนป
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การศึกษา 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 3
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รายงานสัดสวนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับ
แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาล
ประเทศคูภาคี
ตางประเทศ
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 (The 23rd GMS Ministerial
Conference) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัย
พิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษวาดวย
โรคโควิด-19
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวาง
รัฐและเอกชน
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวน รัษฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
ขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษี โดยกําหนดใหยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาด วยโรงเรีย นเอกชน แตไม
รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ สําหรับการบริจาคผานระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (e-Donation) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดขอให กค. พิจารณาขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบั บ ที่ 681) พ.ศ. 2562 ซึ่งได สิ้น สุ ดไปแล วตั้ งแตวั นที่ 31 ธัน วาคม 2562 ออกไปอี ก เพื่ อให เป น การ
สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาไดอยางตอเนื่อง และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียขอให
พิจารณายกเวนภาษีสําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถาบันฯ โดยใหอยูในรายชื่อเดียวกับสถาบันการศึกษา
อื่นที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามมาตราภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา
2. กค. พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว าเพื่อให ภ าคเอกชนไดมีสวนรวมสนับ สนุน ในการสงเสริมและพัฒ นา
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใหสิทธิประโยชนทางภาษี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร National
e-Payment จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ดังกลาวซึ่งไดสิ้นสุดไปแลวตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 681) พ.ศ. 2562 และ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่
691) พ.ศ. 2563 เปนระยะเวลา 2 ป โดยรวบรวมมาตรการภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 558 (พ.ศ. 2556), ฉบับที่ 616 (พ.ศ. 2559), ฉบับที่ 681 (พ.ศ. 2562),
ฉบับที่ 654 (พ.ศ. 2561) และ ฉบับที่ 691 (พ.ศ. 2563)) ทั้งนี้ ภายใตหลักการและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ดังนี้
2.1 กํ าหนดให บุ ค คลธรรมดาที่ บ ริจ าคเงิน ให แกส ถานศึกษาของรัฐ สถาบั น อุดมศึ กษา
เอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาด วยโรงเรีย นเอกชน แตไม
รวมถึ งโรงเรี ย นนอกระบบตามกฎหมายว า ด ว ยโรงเรีย นเอกชน และสถานศึก ษาที่ จัด ตั้งขึ้น ในประเทศไทยตาม
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ สามารถนําเงินที่บริจาคมา
หักเปนคาใชจายหรือคาลดหยอนไดสองเทาของจํานวนที่จายจริง แตเมื่อรวมกับรายจายสําหรับการบริจาคตามพระ
ราชกฤษฎีกาอื่น ๆ แลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนอื่น ๆ
แลว
2.2 กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถานศึกษา
ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ สามารถ
นําเงิน หรือทรัพยสินมาหักเปน รายจายไดสองเท าของจํานวนที่บริจาค แตเมื่ อรวมกับรายจายในการจัดสรางและ
บํารุงรักษาสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน หรือของราชการและรายจายสําหรับการบริจาค
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ตามพระราชกฤษฎีกาอื่น ๆ แลว ตองไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อ
การสาธารณประโยชน และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 (ตรี) แหงประมวลรัษฎากร
2.3 กําหนดใหยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแก
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคา
หรือสําหรับการกระทําตราสาร อันเนื่องมาจากการบริจาคใหแกสถานศึกษาขางตน โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของ
ทรัพยสินหรือสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีดังกลาวมาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษี
เงินไดนิติบุคคล
2.4 การใหสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวทั้งหมดขางตน มีผลใชบังคับสําหรับการบริจาค
ผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (e-Donation) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564
3. กค. ไดดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานวาจะมีผลตอการจัดเก็บ
ภาษีลดลง จํานวน 440 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม มาตรการนี้จะมีสวนชวยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ของรัฐบาลในดานการศึกษาไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี้
3.1 จูงใจภาคเอกชนใหมีสวนรวมสนับสนุนดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตั้งแตดานหลักสูตร ครูผูสอน อุปกรณการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพแบบครบ
วงจร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐอยางตอเนื่อง
3.2 ดําเนินมาตรการภาษีดวยความตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนการ
พั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษยให เป น รากฐานการขั บ เคลื่ อนประเทศในอนาคต ส งผลต อความยั่งยื น ทางการศึกษาของ
ประชาชน
3.3 ยกระดับสถาบันการศึกษาเฉพาะดานเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความเชี่ยวชาญสู
ความเปนเลิศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันไดในระดับโลก
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาและการกําหนด
มาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แกกลุมสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษาและการกําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรร
งบประมาณ แกกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอ และให ส งสํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณา โดยใหพิ จารณาในประเด็น ตามความเห็น ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
สํ านั ก งาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ดํ าเนิ น การต อ ไปได และให อว. รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก
งบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
อว. เสนอวา โดยที่มาตรา 24 แหงพระราชบั ญญั ติการอุ ดมศึกษา พ.ศ. 2562 บั ญญัติใหการจั ด
สถาบัน อุด มศึ กษาเป นกลุมได ตองกําหนดมาตรการสงเสริม สนั บสนุน ประเมิ นคุณภาพ กํ ากั บดู แล และจัดสรร
งบประมาณให สอดคล องกั บ การจั ดกลุม ในกรณี ที่รัฐมนตรีป ระกาศใหส ถาบัน อุดมศึกษากลุมใดมีพัน ธกิจหลักที่
สอดคล องกับ ยุ ทธศาสตรชาติ แผนแม บ ท แผนการปฏิรูป ประเทศ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สถาบั น อุ ด มศึ กษากลุ ม นั้ น ย อ มได รั บ ความสนั บ สนุ น เป น พิ เศษจากรั ฐ ตามที่ ค ณะรัฐ มนตรีกํ าหนด ทั้ งนี้ การจั ด
สถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม รวมทั้งการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาและการใหความสนับสนุนเปนพิเศษใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว อว. จึงได
ยกร างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ เพื่ อกํ าหนดหลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการจั ดกลุ มสถาบั น อุ ดมศึ กษา และ
มาตรการสงเสริมดั งกลาว เพื่อให การพั ฒ นาสถาบัน อุดมศึกษามี ความกาวหนาบนพื้ นฐานของการสรางศักยภาพ
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ตาง ๆ ที่จําเปน และมีมาตรฐานระดับสูงเปนสากลและอยูในระดับชั้นนํา ซึ่งจะตองมีการปรับเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ
ในทุก ๆ ดาน
การจัดสถาบั นอุดมศึ กษาเป นกลุม โดยในแตละกลุมมีการเนนยุทธศาสตรที่จะมุงไปแตกตางกัน
อันจะทําใหสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดเขากลุมแตละกลุมที่มีความโดดเดนเฉพาะทางตามจุดมุงหมาย พันธกิจ
ยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดําเนินการที่ผานมาของแตละสถาบั น สงผลใหการสงเสริม สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และนํามาซึ่ง
ประสิ ท ธิ ผ ลในการสร า งความเข ม แข็ งทางการศึก ษาของประเทศชาติ ทั้ งนี้ ในคราวประชุ ม คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้แลว เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดมาตรการ
สงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ใหมีพันธกิจหลักในการศึกษาอบรมทักษะที่มุงยุทธศาสตร และการใหความสนับสนุนเปนพิเศษ ดังนี้
1. กํ า หนดนิ ย ามคํ า ว า “ประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” “กลุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” “ภารกิ จ ”
“พันธกิจ” และ “พันธกิจหลัก”
2. กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษา และใหรัฐมนตรีประกาศกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อจัด
สถาบั น อุ ด มศึ กษาตามกลุ ม ที่ ป ระกาศนั้ น โดยคํ านึ งถึ งจุ ด มุ งหมาย พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร ศั ก ยภาพ และผลการ
ดําเนินการที่ผานมาของสถาบัน อุดมศึกษาที่จัดเขาไวในแตละกลุมประกอบการพิจารณาในการกําหนดกลุมใหแก
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ทั้งนี้ รัฐมนตรีจะประกาศทุกกลุมไปพรอมกัน หรือจะประกาศแตเพียงบางกลุมกอนก็ได
3. กํ า หนดหน า ที่ แ ละอํ า นาจในการดํ า เนิ น ภารกิ จ รวมทั้ ง พั น ธกิ จ หลั ก ของแต ล ะกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา
4. กํา หนดให คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศกําหนดตัววัดศักยภาพองคกรและตัววัดผลการ
ดําเนินงานตามแตละกลุมที่มุงยุทธศาสตร และใหสํานักงานปลัดกระทรวงดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลให
สถาบั น อุ ด มศึ กษาได รั บ ทราบอย า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให ส ถาบั น อุด มศึ กษาดําเนิ น การศึก ษาและประเมิน ศัก ยภาพการ
ดําเนินงาน
5. ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงจั ด ทํ า สรุ ป ข อ มู ล และจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาความเป น เลิ ศ ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเสนอต อ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาจั ด กลุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาจัดกลุมใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่สํานักงานปลัดกระทรวงไดเสนอ
ขอมูล และใหสํานักงานปลัดกระทรวงสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา
หากสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ใหมีสิทธิอุทธรณได ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับผลการพิจารณา การพิจารณาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหเปนที่สุด
6. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดกลุมที่มุงยุทธศาสตรกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือหลายกลุมใหมีพันธ
กิจหลักในการใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่ อพั ฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ให
กลุมที่มุงยุทธศาสตรกลุมนั้นไดรับความสนับสนุนเปนพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
7. กํ า หนดมาตรการส งเสริ ม และสนั บ สนุ น เพื่ อ ส งเสริม และสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น นโยบายและ
มาตรฐานที่เหมาะสมตามศักยภาพของกลุมสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดใหการประเมินคุณภาพและกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา โดยสอดคลองกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา
แตละกลุม
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8. ใหรัฐมนตรีดําเนินการทบทวนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา และ
การกํ า หนดมาตรการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประเมิ น คุ ณ ภาพ กํ า กั บ ดู แ ล และการจั ด สรรงบประมาณ แก ก ลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา ทุก ๆ 5 ป
9. การจั ด สรรงบประมาณให แ ก ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น ให รั ฐ มนตรี เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามกลุมที่มุงยุทธศาสตรและใหความสนับสนุนเปนพิเศษอื่นใหแกสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่ใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูงและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สามารถดําเนินงานไดเกินกวาเปาหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยขอเสนอของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และ
ตองดําเนินการโดยสอดคลองกับผลการดําเนินงานและผลการประเมิน ตามกลุมที่มุงยุทธศาสตรและนโยบายของ
รัฐบาลขณะนั้นดวย
10. ใหสํานักงานปลัดกระทรวงดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จของ
งาน ตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา และรายงานใหรัฐมนตรีทราบผานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปงบประมาณ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให สธ. รับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะของสถานพยาบาลและลั ก ษณะการให บ ริ ก ารของ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1.1 กํ าหนดใหแกไขบทนิ ยามคําวา “โรงพยาบาลทั่ วไป” “โรงพยาบาลเฉพาะประเภท
ผูปวย” และเพิ่มบทนิยามคําวา “โรงพยาบาลผูสูงอายุ” “โรงพยาบาลสงเสริมฟนฟูผูสูงอายุ”
1.2 กํ า หนดลั กษณะโดยทั่ ว ไปของโรงพยาบาลผู สู งอายุแ ละโรงพยาบาลส งเสริม ฟ น ฟู
ผูส ูงอายุ และกําหนดหนวยบริการและระบบสนับสนุนการใหบริการของโรงพยาบาลผูสูงอายุและโรงพยาบาลสงเสริม
ฟนฟูผูสูงอายุ รวมทั้งกําหนดบทเฉพาะกาลรองรับโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวยที่จัดใหมีการประกอบวิชาชีพตาม
ลักษณะเฉพาะประเภทผูสูงอายุ ซึ่งดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. รางกฎกระทรวงกําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑหรือยานพาหนะ
ที่จําเปนประจําสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
กําหนดใหเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ หรือยานพาหนะ
เฉพาะที่จําเปนแตละหนวยบริการและระบบสนับสนุนการใหบริการในจํานวนเหมาะสม และเพียงพอของโรงพยาบาล
ผูสูงอายุและโรงพยาบาลสงเสริมฟนฟูผูสูงอายุ
3. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดชื่ อ สถานพยาบาล และการแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
สถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คายาและเวชภัณฑ คาบริการทาง
การแพทย คาบริการอื่น และสิทธิของผูปวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3.1 กํ าหนดให ก ารแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล
ผูสูงอายุและโรงพยาบาลสงเสริมฟนฟูผูสูงอายุ ใหใชตัวอักษรสีเขียว
3.2 กํ า หนดให โ รงพยาบาลเฉพาะประเภทผู ป ว ยที่ จั ด ให มี ก ารประกอบวิ ช าชี พ ตาม
ลักษณะเฉพาะประเภทผูสูงอายุซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลอยูในวันกอนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ตองดํ าเนิน การจัดให มีชื่อสถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อสถานพยาบาล ผู ป ระกอบวิช าชีพ ในสถานพยาบาล อัต ราค ารักษาพยาบาล คายาและ
เวชภัณฑ คาบริการทางการแพทย คาบริการอื่น และสิทธิของผูปวยตามกฎกระทรวงกําหนดชื่อสถานพยาบาล และ
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การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คายา
และเวชภั ณ ฑ ค า บริ ก ารทางการแพทย ค า บริ ก ารอื่ น และสิ ท ธิ ข องผู ป ว ย พ.ศ. 2562 ซึ่ ง แก ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
4. รางกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
กําหนดใหโรงพยาบาลผูสูงอายุและโรงพยาบาลสงเสริมฟนฟูผูสูงอายุตองจัดใหมีผูประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดังกลาว โดยมีจํานวนขั้นต่ําตามจํานวนเตียงที่ขออนุญาตเปดทําการตามที่กําหนดไว
ในตารางทายกฎกระทรวง รวมทั้งเพิ่มตารางทายกฎกระทรวง เพื่อกําหนดจํานวนผูประกอบวิชาชีพใหครอบคลุม
โรงพยาบาลผูสูงอายุและโรงพยาบาลสงเสริมฟนฟูผูสูงอายุ
ทั้ งนี้ สธ. เสนอว า โดยที่ ป ระเทศไทยกําลังเขาสู ภ าวะสังคมสูงอายุ อยางสมบูร ณ ประกอบกั บ
เทคโนโลยีทางการแพทยที่เจริญกาวหนาทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพยืนยาวและมีภาวะโรคเรื้อรัง บางรายเปนผูปวยติด
เตี ย งจํ าเป น ต องได รับ การรักษาและดู แลอย างใกลชิด แตก ฎหมายวาดว ยสถานพยาบาลกําหนดให โรงพยาบาล
ผูสูงอายุเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของโรงพยาบาลเฉพาะผูปวย และกําหนดใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับโรงพยาบาล
ทั่วไป ซึ่งไม เพี ยงพอและไมส อดคลองกับการใหบ ริการทางการแพทยแกผูสูงอายุที่มีเฉพาะดาน จําเปน ตองแก ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลผูสูงอายุ และโรงพยาบาลสงเสริม
ฟนฟูผูสูงอายุเปนการเฉพาะ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา
จัดทํากฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
ใหแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของดังกลาว
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู
พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชรา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ และให ส งสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
และใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไป
พิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตของกระทรวงคมนาคมตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดนิยาม “สิ่งอํานวยความสะดวก” “พื้นที่หลบภัย” และ “มาตรฐาน”
2. กําหนดอาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
2.1 อาคารที่ใหบริการสาธารณะ เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด
อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจงหรือสนามกีฬาในรม
2.2 สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดว ยสถานพยาบาล เช น โรงพยาบาล ศู น ย บ ริการ
สาธาณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2.3 อาคารที่ทําการของราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ฯลฯ
ทั้ งนี้ กรณี ที่ อ าคารสู งหรื อ อาคารขนาดใหญ พิ เศษต อ งจั ด ให มี พื้ น ที่ ห ลบภั ย (Area of
Refuge) ระบบการเตือนภัย และการขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินเปนไปตามมาตรฐาน หากระดับพื้นภายในอาคาร
หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคาร มีความตางระดับกันเกิน 1.3
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เซนติเมตร ใหมีทางลาดระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันตั้งแต 6.4 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1.3
เซนติเมตร ตองปาดมุมพื้นที่สวนที่ตางระดับกันใหมีอัตราสวนความชัน 1 : 2
กรณีที่มีบันได พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น มีราวมือจับบันไดทั้งสองขาง ในกรณีที่
พื้นมีความตางระดับกันตั้งแต 60 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยใหราวมือจับและขั้นบันไดแตละชวงมีลักษณะตามที่กําหนด
กําหนดใหอาคารดังกลาวตองจัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ ดังนี้
ที่จอดรถยนตทั้งหมด (จํานวน/คัน)
ที่จอดรถยนตสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ (จํานวน/คัน)
ไมเกิน 25
ไมนอยกวา 1
ตั้งแต 26 แตไมเกิน 50
ไมนอยกวา 2
ตั้งแต 51 แตไมเกิน 75
ไมนอยกวา 3
ตั้งแต 76 แตไมเกิน 100
ไมนอยกวา 4
ตั้งแต 101 แตไมเกิน 150
ไมนอยกวา 5
ตั้งแต 151 แตไมเกิน 200
ไมนอยกวา 6
ทั้งนี้ ใหเพิ่มขึ้นอีก 1 คันตอจํานวนที่จอดรถยนตทุก 100 คัน ที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน
ถาเกินกวา 50 คัน ใหคิดเปน 100 คัน นอกจากนี้ ที่จอดรถยนตสําหรับคนพิการและผูสูงอายุใหจัดไวใกลทางเขาออก
อาคารให มากที่ สุ ด มี พื้ น ผิ ว เรีย บ มี ร ะดั บ เสมอกัน และมีสั ญ ลักษณ รูป คนพิ การนั่งวีล แชร (wheelchair) อยู บ น
พื้นของที่จอดรถ หากมีธรณีประตู ความสูงและความกวางของธรณีประตูใหเปนไปตามที่กําหนด
3. กํ าหนดให ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก ป ายสัญ ลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวก ป ายหรือ
เครื่องหมายแสดงทิศทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวก ตองมองเห็น สัมผัส รับรู มีความชัดเจน อยูในตําแหนงที่ไมทําให
สับสน และเปนไปตามมาตรฐาน
4. กําหนดลักษณะทางลาด ดังนี้
4.1 ใหมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ในกรณีเปนทางลาดแบบ 2 ทางสวนกัน
ใหมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร
4.2 ตองมีความลาดชันไมเกิน 1:12 และมีความยาวชวงละไมเกิน 9 เมตร ในกรณีที่ทาง
ลาดยาวเกิน 9 เมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด
4.3 ทางลาดด า นที่ ไ ม มี ผ นั ง กั้ น ให ย กขอบสู ง จากพื้ น ผิ ว ของทางลาดไม น อ ยกว า
15 เซนติเมตร และตองมีราวมือจับและราวกันตกตามมาตรฐาน
4.4 ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต 1.80 เมตรขึ้นไป ตองมีราวมือจับทั้งสองดาน และทางลาด
ที่มีความกวางตั้งแต 3 เมตรขึ้นไป ตองมีราวจับมือหางกันไมเกิน 1.50 เมตร โดยราวมือจับใหมีลักษณะทําดวยวัสดุ
เรี ย บ มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง ไม เป น อั น ตรายในการจั บ มี ลั ก ษณะกลม โดยมี เ ส น ผ า นศู น ย ก ลางไม น อ ยกว า
3 เซนติเมตร แตไมเกิน 4 เซนติเมตร หรือมีลักษณะอื่นตามมาตรฐาน สูงจากพื้นไมนอยกวา 75 เซนติเมตร แตไมเกิน
90 เซนติเมตร ราวมือจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวมือจับตองเปนผนังเรียบหรือเปนไปตามมาตรฐานราวมือจับตองยาว
ตอเนื่องกันหรือใหมีระยะหางไมเกิน 5 เซนติเมตร และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการ
ใชของคนพิการทางการเห็น และปลายของราวมือจับใหเปนไปตามที่กําหนด
5. กําหนดลักษณะหองลิฟตสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองมีความกวางไมนอยกวา
1.35 เมตร ยาวไม น อยกว า 1.40 เมตร และสูงไมนอยกวา 2.30 เมตร มีระบบชุดไฟฟาสํารองเพื่อปองกัน กรณี
กระแสไฟฟาปกติดับ มีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศซึ่งสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ในกรณีไฟฟาปกติดับ
6. กําหนดใหสถานีบริการน้ํามันและเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตอง
จัดให มีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุ พพลภาพ และคนชรา สามารถเขาใชไดตลอดเวลาทําการอยางนอย 1 ห อง
มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยกหรือปุมกดขนาดใหญหรือ
ชนิดอื่นที่สามารถใชไดอยางสะดวก
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7. กําหนดใหโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่สําหรับวีลแชร (wheelchair) อยางนอย
จํานวน 2 ที่นั่ง ตอจํานวนที่นั่งไมเกิน 100 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้น 1 ที่นั่ง ตอจํานวน 50 ที่นั่ง เปนพื้นที่ราบอยูในตําแหนง
ที่เขาออกไดสะดวก
8. กําหนดใหโรงแรมตองจัดใหมีหองพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกชั้น ชั้นละไมนอยกวา 1 หอง
สําหรับ โรงแรมที่มีลั กษณะเป น อาคารชั้น เดี ย วตองจัดใหมีหองพั กที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 1 หอง
ตอจํานวนหองพักไมเกิน 10 หอง และเพิ่มขึ้นอีก 1 หอง ตอจํานวนหองพักทุก 10 หอง โดยหองพักดังกลาวตองอยู
ใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง ตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียงและ
แสงและระบบสั่นสะเทือน
9. กําหนดใหอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักหรืออาคารชุดตามกฎหมายวา
ดวยอาคารชุด จัดสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สวนกลางตลอดจนพื้นที่บริการสาธารณะ เชน รานสะดวกซื้อ
รานอาหาร สําหรับศาสนสถานหรือฌาปนสถานอยางนอยตองมีทางลาดหรือลิฟตหรืออุปกรณขึ้นลงทางดิ่งที่ทุกคน
สามารถเขาใชได
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจําหนายอาวุธใหแก
บุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตขายหรือจําหนายอาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
และใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
กห. เสนอวา
1. ปจจุบันยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติภารกิจ โดยมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการที่จะปรับ
ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานอื่นของรัฐและระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชน
2. โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจําหนาย
อาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. 2554 กําหนดใหการขายหรือจําหนายอาวุธนั้น ให
ขายหรือจําหนายไดเฉพาะสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับใบอนุญาตใหซื้อ มี ใช คา หรือจําหนายดวย
ประการใดๆ ซึ่งอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน หรือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับใบอนุญาตใหมีไดซึ่งยุทธภัณฑ
ตามกฎหมายวาดวยยุทธภัณฑ ซึ่งไมครอบคลุมถึงการขายหรือจําหนายอาวุธระหวางกันของผูรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ กิจการโรงงานประกอบอาวุธ กิจการโรงงานซอมแซมอาวุธ และกิจการ
โรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ
3. ในการขายหรือจําหนายซึ่งอาวุธตามขอ 2. ดังกลาว ซึ่งเปนการขายหรือจําหนายใน
ราชอาณาจักรนั้น ในกรณีที่เปนผูไดรับใบอนุญาตใหซื้อ มี ใช คา หรือจําหนายดวยประการใด ๆ ซึ่งอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปน หรือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับใบอนุญาตใหมีไดซึ่งยุทธภัณฑ ตามกฎหมายวาดวยยุทธภัณฑ
กฎกระทรวงตามขอ 2. ไดกําหนดใหตองขายหรือจําหนายอาวุธใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรี
อนุญาต
4. นอกจากนี้ ในการขายหรือจําหนายซึ่งอาวุธใหแกบุคคลตามขอ 3.นั้น กฎกระทรวงตามขอ 2.
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขายหรือจําหนายอาวุธ หรือการแจงการสงมอบภายหลังที่ไดขายหรือ
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จําหนายอาวุธ ตองยื่นคําขออนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการพลังงานทหาร
5. กห. พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูประกอบกิจการดังกลาวไมสามารถขายหรือจําหนายอาวุธ
ระหวางกันได ทําใหไมสามารถนําวัตถุดิบภายในประเทศไปใชได ไมกอใหเกิดการพึ่งพาตนเอง และสูญเสียรายไดทาง
เศรษฐกิจ เชน ผูรับใบอนุญาตบางรายสามารถผลิตปลอกกระสุนได แตก็ไมสามารถขายปลอกกระสุนใหกับผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่นได จึงตองสั่งปลอกกระสุนจากตางประเทศ และการกําหนดระยะเวลาการขายหรือจําหนายอาวุธ
ตามขอ 3. ไมสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปน ตามกฎหมายวาดวย
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ซึ่งกําหนดใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่รัฐมนตรีกําหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามขอ 2. เพื่อใหมีการขายหรือจําหนาย
อาวุธผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ กิจการโรงงานประกอบอาวุธ กิจการโรงงาน
ซอมแซมอาวุธ และกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ ระหวางกันได และเห็นสมควรขยายระยะเวลาการขาย
หรือจําหนายอาวุธ จากเดิม ใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาต เปน ใหเสร็จสิ้นไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตรัฐมนตรีอนุญาต
6. สภากลาโหม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เห็นชอบราง
กฎกระทรวงในเรื่องนี้แลว
7. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจําหนายอาวุธใหแกบุคคล
อื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจําหนาย
อาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. กําหนดใหเพิ่มการขายหรือจําหนายอาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 โดย
ใหขายหรือจําหนายใหแกผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550
ได
2. กําหนดใหเพิ่มวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการยื่นคําขออนุญาตขายหรือจําหนายอาวุธใหแก
บุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7
3. กําหนดระยะเวลาขายหรือจําหนายอาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 ใหเสร็จ
สิ้นไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาต
4. กําหนดใหเพิ่มวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการแจงการสงมอบอาวุธที่ขายหรือจําหนายอาวุธ
ใหแกบุคคลอื่น นอกจากหนวยงานตามมาตรา 7 และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการยื่นคําขอ
และการแจงเรื่องดังกลาว
5. แกไขแบบหนังสืออนุญาตใหขายหรือจําหนายอาวุธใหแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตาม
มาตรา 7 ในราชอาณาจักร (แบบ อ.17) ใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเขามา นําเขามา
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาต สั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.)
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงกลาโหมรับ
ความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
กห. เสนอวา

11
1. ปจจุบันยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติภารกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานอื่นของรัฐและระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
2. โดยที่กฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเขา
มา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ได
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ ผูใดประสงคจะขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอ
ตออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตดังกลาว ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น โดย
ไมไดกําหนดสถานที่และวิธีการยื่นคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เห็นสมควรกําหนดการปฏิบัติในการยื่นขอ
อนุ ญ าตทางระบบอิ น เทอร เน็ ต สํ าหรั บ เป น ทางเลื อ กให ผู ป ระกอบการสามารถดํ าเนิ น การยื่ น ขอรับ ใบอนุ ญ าต
ติดตอสื่อสาร และการดําเนินกิจกรรมทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามที่กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ประกาศกําหนด
3. กห. พิ จารณาแลวเห็น วา เพื่ อใหส อดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติภารกิจ ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ การอํานวยความสะดวกและ
ลดภาระแกผู ป ระกอบการภาคเอกชน สมควรแกไขเพิ่ มเติมกฎกระทรวงตามข อ 2. โดยยื่ น คําขอ ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม หรือโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
4. สภากลาโหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2563 เห็ น ชอบร า ง
กฎกระทรวงในเรื่องนี้แลว
5. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงการขออนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเขามา นําเขามา
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเขา
มา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. 2555 โดยกําหนดสถานที่และวิธีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอตอ
อายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตสั่งเขามา นํ าเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณ ฑ รวมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐาน โดยใหยื่นคําขอ ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
กห. หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุ
หรืออาวุธเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธและการขนยายวัตถุหรือ
อาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิต
อาวุ ธ และการขนย า ยวั ต ถุ ห รื อ อาวุ ธ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต อาวุ ธ หรื อ อาวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
และให ก ระทรวงกลาโหมรั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย
กห. เสนอวา
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1. ปจจุบันยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติภารกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานอื่นของรัฐและระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
2. โดยที่ ก ฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณ ฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการสั่ ง หรื อ นํ า เข า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธและ
การขนย า ยวั ต ถุ ห รืออาวุ ธ ที่ ใช ในการผลิ ต อาวุ ธหรืออาวุธ ที่ผ ลิต ขึ้น พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามพระราชบั ญ ญั ติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหการขออนุญาตสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรือ
อาวุธเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ การแจงการสั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ การยื่นคําขออนุญาตขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่ เก็ บ และการแจ งการส งมอบวั ตถุ ห รืออาวุธ นั้น ผูข ออนุ ญ าตดังกลา วตองยื่น คําขอ
อนุญาต ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ซึ่งไมสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลตามขอ 1.
นอกจากนี้ การขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานและ
สถานที่เก็บนั้น กฎกระทรวงดังกลาวขางตนไดกําหนดระยะเวลาไวเกาสิบวัน ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการกําหนด
ระยะเวลาใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ที่กําหนดใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต กําหนดระยะเวลา
เกาสิบวันดังกลาวจึงอาจไมเพียงพอตอการดําเนินการของผูขออนุญาต
3. กห. พิ จารณาแลวเห็น วา เพื่ อใหส อดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติภารกิจ ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ การอํานวยความสะดวกและ
ลดภาระแกผูประกอบการภาคเอกชน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามขอ 2. โดยใหเพิ่มการยื่นคําขออนุญาตสั่ง
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธดังกลาวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นอีกวิธีหนึ่ง และขยายกําหนด
ระยะเวลาการขนยายวัตถุหรืออาวุธดังกลาว จากเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาต เปน ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาต
4. สภากลาโหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2563 เห็ น ชอบร า ง
กฎกระทรวงในเรื่องนี้แลว
5. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรือ
อาวุธเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธและการขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชใน
การผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหการยื่นคําขออนุญาตสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใชใน
การผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธสําหรับสวนราชการของ กห. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ หรือสวนราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย วาดวยอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ในการมีและใช ตามที่กฎหมายกําหนด วิธีการแจงการสั่ง
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ การแจงการขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่
ผลิตขึ้ นออกจากโรงงานหรือสถานที่ เก็บ รวมทั้ งการแจงการส งมอบวัต ถุ หรืออาวุธ สามารถยื่น โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไดดวย นอกจากนี้ ไดกําหนดสถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธภายในโรงงานหรือสถานที่ตามที่กําหนดไวใน
หนังสืออนุญาต
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2. ขยายกําหนดระยะเวลาการขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออก
จากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ตองขนยายภายในราชอาณาจักรหรือโดยสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหเสร็จสิ้นจาก
เกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาตเปนไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาต
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยูภายใตการควบคุม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยูภายใตการควบคุม
พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
อว. เสนอวา
1. อว. โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดดําเนินการตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ) ดังนี้
1.1 ได ป ระชุ มร ว มกั บ กรมวิท ยาศาสตรก ารแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ พิ จ ารณา
ประเด็นตามขอเสนอของทันตแพทยสภา ซึ่งไมขัดของในการกําหนดใหเครื่องกําเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่
เกิดขึ้นไมเกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่อุปกรณกําเนิดรังสีภายในทํางานที่ความตางศักยไมเกิน
5 กิโลโวลต ไมอยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
1.2 สําหรับทันตแพทยสภานั้น ไดหารือรวมกันเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยทันตแพทย
สภาไม คั ด ค านการยกเว น การควบคุ ม เครื่ องกํ า เนิ ด ตามรา งกฎกระทรวงดังกล าว แต มี ขอ เสนอให พิ จ ารณา
หลักเกณฑการยกเวน (exemption) ตามที่กําหนดใน General Safety Requirements Part 3 ในขออื่นๆ ที่
ระบุ ไว และให พิจ ารณาประกอบกับ มาตรา 18 มาตรา 25 แห งพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั งงานนิ วเคลียรเพื่ อสัน ติ
พ.ศ. 2559 ที่กําหนดให กฎกระทรวงอยางนอยตองระบุ รายชื่อเครื่องกําเนิดรังสี ระดับ กัมมันตภาพหรือลักษณะ
การใชงานดวย
2. อว. โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดพิจารณาขอเสนอของทันตแพทยสภาตามขอ 1.2 แลว เห็น
วาตาม GSR Part 3 ไดกําหนดเกณฑยกเวนเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยูภายใตการควบคุมไว 2 ลักษณะ คือ
2.1 เครื่องกําเนิดรังสีในสภาพการใชงานปกติ ไมทําใหมีปริมาณรังสีโดยรอบหรือที่ไดรับ
โดยตรงเกิน 1 ไมโครซีเวิรตตอชั่วโมง ที่ระยะ 0.1 เมตร จากพื้นผิวที่สามารถเขาถึงได หรือ
2.2 พลั งงานสู งสุ ด ของรังสี ที่ เกิ ด ขึ้ น ต องไม เกิ น 5 กิโลอิ เล็ ก ตรอนโวลต จากเกณฑ
ดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดวาเครื่องกําเนิดรังสีที่กอใหเกิดรังสีที่มีพลังงานต่ํากวา 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต จะไดรับ
การยกเวนโดยอัตโนมัติ การที่รางกฎกระทรวงในเรื่องนี้กําหนดยกเวนใหเครื่องกําเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่
เกิดขึ้นไมเกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่อุปกรณกําเนิดรังสีภายในทํางานที่ความตางศักยไมเกิน
5 กิโลโวลต เปนไปตามเกณฑขอ 2.1
สําหรับเกณฑตาม GSR Part 3 นั้น ประเทศสมาชิกสามารถเลือกมาปรับใชเปนกฎหมาย
ภายในของประเทศตนไดตามความเหมาะสมกับ บริบทของประเทศตน แตสําหรับในกรณี นําเกณฑ ที่กําหนดให
พลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นตองไมเกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลตมาเปนเกณฑยกเวนการกํากับดูแลเครื่องกําเนิด
รังสี จะเปนการเพิ่มภาระผูประกอบการนําเขาเครื่องกําเนิดรังสีในการพิสูจนวา การใชงานเครื่องกําเนิดรังสีนั้นจะ
ไม ทําให มีป ริมาณรังสี โดยรอบหรือที่ ได รับ โดยตรงเกิน 1 ไมโครซีเวิรตตอชั่ว โมง ที่ ระยะ 0.1 เมตร จากพื้น ผิว ที่
สามารถเขาถึงได ซึ่งการพิสูจนนั้นอาจตองใชเอกสารหลักฐานที่เปนใบรับรองจากประเทศผูผลิต และหากการใชงาน
เครื่องกําเนิดรังสีผิดไปจากที่ระบุไวในใบรับรอง ก็จะไมอาจพิสูจนทราบไดเลยวา เครื่องกําเนิดรังสีที่ไดรับยกเวนนั้น
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม
2.3 การกําหนดหลักเกณฑการยกเวนดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลายประเทศ
เชน COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM ของสหภาพยุโรปที่ออกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ในเรื่อง
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basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation
ซึ่ง Directive ฉบับดังกลาวบังคับใชกับ 28 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ไมวาจะเปนการใชประโยชน
ในดานใด ๆ หากเครื่องกําเนิดรังสีมีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นไมเกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ความเสี่ยงที่จะ
เกิดอัน ตรายทางรังสีจะนอยมากจนสามารถกําหนดยกเวน จากการกํากับดู แลได จึงไมจําเปนตองระบุรายชื่ อ
เครื่องกําเนิดรังสี รวมทั้งเทคโนโลยีและการใชงาน เครื่องกําเนิดรังสีมีหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปในกฎกระทรวงอาจไมยืดหยุนและเปนเหตุใหตองแกไขกฎกระทรวงบอยครั้ง
3. คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2563 ไดพิจารณาประเด็นเรื่องดังกลาวแลวเห็นวา เกณฑในการยกเวนเครื่องกําเนิดรังสีเปนไปตามมาตรฐานของ
ทบวงการพลั ง งานปรมาณู ระหว า งประเทศ Radiation Protection and Safety of Radiation Sources:
International Basic Safety Standards (GSR Part 3) แลว
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยูภายใตการควบคุม พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหเครื่องกําเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นไมเกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต หรือ
เครื่องกําเนิดรังสีที่อุปกรณกําเนิดรังสีภายในทํางานที่ความตางศักยไมเกิน 5 กิโลโวลต เปนเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยู
ภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
9. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็ น ชอบการลดภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งในอั ต ราร อ ยละ 90 ตามมาตรา 55 แห ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) ใหแกที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชน
ในการประกอบเกษตรกรรม ใชเปนที่อยูอ าศัย ใชประโยชนอื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรมและที่อยูอาศัย และที่ทิ้ง
ไวรกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ สําหรับปภาษี พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. .... (ราง พ.ร.ฎ.
ลดภาษีที่ดินฯ) ที่กําหนดใหลดภาษีในอัตรารอยละ 90 สําหรับปภาษี พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนไปตามนัยขอ 5. 1) ราง
พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่กําหนดใหลดภาษีเฉพาะในปภาษี พ.ศ. 2563
สาระสําคัญและขอเท็จจริง
1. หลักการและสาระสําคัญของราง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ สรุปได ดังนี้
1) เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดระบาดอยางรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ทําใหระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอยางรุนแรงและรวดเร็วกระทบตอประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ในวงกวาง จึงสมควรลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพความจําเปนทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบตอประชาชนโดยรวม
2) ใหบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
3) ใหลดจํานวนภาษีในอัตรารอยละ 90 ของจํานวนภาษีที่คํานวณไดตามมาตรา 42 หรือมาตรา
95 แลวแตกรณี (หรือสําหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2563) สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางดังตอไปนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัย
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนอื่นนอกจาก (1) และ (2)
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ
4) การลดภาษี ขางตน ไมกระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี ตามมาตรา 96 และมาตรา 97
แหง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ
5) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาว
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2. ขอเท็จจริง
1) พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ไดมีการประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
13 มีนาคม 2562 และไดเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ไดดําเนินการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ แลว โดยไดทําการสํารวจ จัดทําบัญชีและ
ประเมินภาษีตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เพื่อให อปท. มีเวลาดําเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางเพิ่มขึ้น มท. จึงไดมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายระยะเวลาดําเนินการ
ของ อปท. เปนการทั่วไปเปนระยะเวลา 4 เดือนสําหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําป พ.ศ. 2563
จากเดิมที่ตองชําระภาษีภายในเดือนเมษายนเปนเดือนสิงหาคม
2) กฎหมายลําดับรองจํานวน 18 ฉบับตามที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ไดกําหนดใหจัดทํานั้น กค. และ
มท. ไดดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลวจํานวน 18 ฉบับ โดยในจํานวนนี้เปนพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2563 ที่มีวัตถุประสงคในการลดภาษีเพื่อบรรเทาภาระภาษีใหแกที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางบางประเภทที่มีภาระภาษีเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นที่เกิดจากการนําหลักการภาษีทรัพยสินมาใช
3) สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยไดเริ่มตนตั้งแตเดือนมกราคม 2563
เปนตนมา สงผลกระทบแกประชาชนและผูประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ ดังนั้น กค. และ มท. จึงไดมีการประชุม
หารือและเห็นควรกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบโดยการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และในการประชุมที่รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) จัดใหมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ไดมีมติเห็นควรเสนอลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในอัตรารอยละ 90 เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ การแพร
ระบาดของโควิด-19 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ที่กําหนดใหลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสรางบางประเภทเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ กิจการ หรือสภาพแหง
ทองที่
4) ประมาณการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับป 2563 คาดวาจะจัดเก็บไดจํานวน
39,420 ลานบาท และเมื่อมีการลดภาษี ที่ดิ นและสิ่งปลูกสรางดั งกล าว จะสงผลกระทบต อรายไดของ อปท. ทั่ ว
ประเทศที่จะนําไปดําเนินภารกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมเปนไปตามที่คาดการณไว อยางไรก็ดีการลดภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางของ อปท. จะเปนการชวยบรรเทาผลกระทบใหแกประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรการบรรเทาผลกระทบที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังไดดําเนินการไปแลว
5) การลดภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร า งร อ ยละ 90 ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษี ที่ ดิ น ฯ จะส ง ผลให
ประชาชนและผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางไดรับการลดภาษีในอัตรารอยละ 90 ของ
จํานวนภาษีที่คํานวณได โดยการคํานวณการลดภาษีขางตนเปนไปตามตัวอยาง ดังนี้
(1) กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถาเจาของเปนบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินฯ ไดกําหนดให 3 ปแรก (ป 2563 – 2565) จะไดรับยกเวนจากการจัดเก็บภาษีแตถาเจาของเปนนิติบุคคล
สําหรับที่ดินมีมูลคาราคาประเมินทุนทรัพย 10 ลานบาท จะเสียภาษีในอัตราการใชประโยชนประกอบเกษตรกรรม
รอยละ 0.01 คิดเปนภาษี 1,000 บาท แตเมื่อลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่เสนอแลว จะชําระภาษีเพียง 100
บาท
(2) กรณีที่อยูอาศัย สําหรับบานหลังหลักที่เจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนบุคคลธรรมดา
และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน จะไดรับยกเวนมูลคาฐานภาษีไมเกิน 50 ลานบาท และ 10 ลานบาท กรณีเปนเจาของสิ่ง
ปลูกสรางแตไมไดเปนเจาของที่ดิน สําหรับบานหลังอื่น หากมูลคาประเมินทุนทรัพย 5 ลานบาท จะเสียภาษีในอัตรา
ที่อยูอาศัย รอยละ 0.02 คิดเปนคาภาษี 1,000 บาท แตเมื่อลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่เสนอแลว จะชําระ
ภาษีเพียง 100 บาท
(3) กรณีที่ดินรกรางวางเปลาหรือที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนประกอบการพาณิช
ยกรรมหรืออุตสาหกรรม มูลคาราคาประเมินทุนทรัพย 4 ลานบาท จะเสียภาษีในอัตรารกรางวางเปลา/อัตราการใช
ประโยชนอื่น รอยละ 0.3 คิดเปนคาภาษี 12,000 บาท แตเมื่อลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่เสนอแลว จะ
ชําระภาษีเพียง 1,200 บาท เปนตน
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ราง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ เปนการลดภาษีซึ่งจะตองดําเนินการตามนัยบทบัญญัติมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได
ประมาณการรายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับป 2563 จํานวน 39,420 ลานบาท และในการ
เสนอลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในอัตรารอยละ 90 ตามราง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ 2 กรณี จะสูญเสียรายได ดังนี้
1. กรณีที่ 1 กําหนดลดภาษีเฉพาะในปภาษี พ.ศ. 2563 จะทําใหรายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในป พ.ศ. 2563 ลดลงประมาณ 35,450 ลานบาท
2. กรณีที่ 2 ไมกําหนดระยะเวลาในการลดภาษี จะทําใหรายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางลดลงปละประมาณ 35,450 ลานบาท จนกวาจะมีการออกกฎหมายยกเลิกราง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ
ทั้ งนี้ การลดภาษี สํ าหรั บ ที่ ดิน และสิ่งปลูกสรางตามราง พ.ร.ฎ. ลดภาษี ที่ ดิน ฯ จะช ว ยบรรเทา
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมตอประชาชนและผูประกอบการธุรกิจที่ขาดรายได เนื่องจากไมสามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดตามปกติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
กค. พิ จ ารณาแล ว เพื่ อเป น การช วยบรรเทาภาระภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู กสร างแก ป ระชาชนและ
ผูประกอบการทั่วประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 และเนื่องจากสถานการณดังกลาวมี
แนวโนมที่ดีขึ้น ประกอบกับในชวงที่ผานมา กค. ไดมมี าตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID19) ตอเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออม เชน มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นําสง และชําระ
ภาษี มาตรการทางภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
โครงการสินเชื่อเพื่อผูที่ไดรับผลกระทบ เปนตน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนและผูประกอบการกลับมาดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และมี รายได ดังเช นปกติ ทํ าให ป ระชาชนและภาคธุ รกิจมี ความสามารถในการชําระภาษี ในป ถัดไป
ตลอดจนไมเปนการสงผลกระทบตอฐานะการคลังของ อปท. ในระยะยาวจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกลาว
เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง (ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอดังนี้
1. เห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศ
2. มอบหมายให อว. โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
(สทอภ.) ดําเนินการรับจดแจงวัตถุอวกาศไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายอวกาศและหนวยงานที่ดูแลการรับ
จดแจงวัตถุอวกาศ
สาระสําคัญของเรื่อง
อว. รายงานวา
1. ประเทศไทยยังไมไดรวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1975 และ
ไมมีกฎหมายและหนวยงานที่ดูแลเรื่องวัตถุอวกาศอยางเปนระบบ แตประเทศไทยมีดาวเทียมที่ใชงานในปจจุบันและ
ที่ ห มดอายุการใช งานแล วไม น อยกวา 11 ดวง และมีแผนที่ จ ะสงดาวเทีย มขึ้น สูว งโคจรในช ว งระยะเวลา 3-5 ป
ต อ จากนี้ เ ป น จํ า นวนมาก ได แ ก ดาวเที ย ม Royal Thai Air Force 1 – 2 (RTAF sat) ดาวเที ย มของโรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC Sat) และดาวเทียมในโครงการ THEOS - 2 จํานวน 2 ดวง รวมถึงดาวเทียมวง
โคจรระดับต่ําอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจการอวกาศใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักสากลและสอดคลอง
กับมติประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติที่รองขอใหรัฐที่ปลอยวัตถุขึ้นสูอวกาศนําสงขอมูลของวัตถุนั้นโดยทันทีใหแก
COPUOS ผ านสํานักงานกิจ การอวกาศสวนนอกแห งสหประชาชาติ (United Nations Office for Outer Space
Affairs: UNOOSA) ประเทศไทยจึงตองมีแนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศเพื่อแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมี
ความรับผิดชอบและพรอมเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการดําเนินกิจการอวกาศตอไป ในการนี้ สทอภ. ใน
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ฐานะหนวยประสานงานกับ COPUOS จึงไดจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศ เพื่อใหประเทศไทย
มีแนวปฏิบัติในการรับจดแจงวัตถุอวกาศสําหรับใชไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องดังกลาว
2. (ราง) แนวปฏิ บั ติการรับ จดแจงวัตถุอวกาศได รับ ความเห็น ชอบจากคณะอนุ กรรมการพั ฒ นา
กฎหมายอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 แลว โดยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ไดมี
ขอคิดเห็นสรุปได ดังนี้
2.1 ให เสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห งชาติเพื่อใหความเห็น ชอบและให ห นวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการขอมติจากคณะรัฐมนตรีในประเด็น (1) ในขณะที่ยังไมมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานการ
จดทะเบียนวัตถุอวกาศ ให สทอภ. ดําเนินการรับจดแจงวัตถุอวกาศไปพลางกอนตามแนวปฏิบัติของ UN ทั้งนี้ ในทาง
ปฏิบัติแมรัฐเจาของโครงการดาวเทียมจะมิไดเปนผูจดทะเบียนแตใหรัฐตางประเทศผูสงดาวเทียมเปนผูจดทะเบียน
แตรัฐผูสงก็สามารถกําหนดเงื่อนไขใหรัฐเจาของโครงการอวกาศตองรับภาระเรื่องการจัดทําประกันภัยเพื่อจัดการ
ป ญ หาเรื่ อ งความรับ ผิ ด ของรั ฐ ผู ส งวั ต ถุ อวกาศ และ (2) อนุ ญ าตให ใช แ นวปฏิ บั ติ นี้ เป น กฎเกณฑ เพื่ อปรั บ ใช กั บ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ้งแมไมสามารถบังคับใชโดยตรงกับภาคเอกชน แตในทาง
ปฏิบัติภาคเอกชนตองรวมมือกับหนวยงานของรัฐอยูแลวในการดําเนินโครงการและยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและเพื่อประโยชนของประเทศ
2.2 สํานักงานพระธรรมนูญทหาร กระทรวงกลาโหมไมมีขอขัดของ ยกเวนในสวนของขอบเขต
การบังคับใช ที่ควรยกเวนกิจการอวกาศที่อยูในราชการทหารเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ
2.3 กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เห็นวา โดยรวมแลวไมขัดของและเห็นชอบตามที่กําหนดให
มีการดําเนินการรับจดแจงวัตถุอวกาศ และแจงไปยัง กต. เพื่อให กต. ประสานงานไปยัง UN เพื่อจดทะเบียนวัตถุ
อวกาศ
2.4 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) โดยรวมแลวไมขัดของ แตในแงของการบังคับใช
มีความเห็นวาแนวปฏิบัตินี้มีลักษณะเปนแนวปฏิบัติโดยความสมัครใจ เนื่องจากไมมีบทลงโทษในกรณีละเมิดหรือไม
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
2.5 สทอภ. ไดปรับปรุง (ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศตามมติที่ประชุมดังกลาวกอน
นําเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศใหความเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติมวาแนวปฏิบัตินี้ไมใชแนวปฏิบัติตาม
หลักความสมัครใจ เนื่องจากสามารถใชบังคับกับหนวยงานภาครัฐที่กํากับการดําเนินงานดานกิจการอวกาศของ
เอกชน เพราะกิ จ กรรมด านอวกาศเป น การดํา เนิน การรวมกัน ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากระบวนการบังคับใชใหครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. (ราง) แนวปฏิบัติการรับจดแจงวัตถุอวกาศมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
3.1 ขอบเขต แนวปฏิบัตินี้ใหใชแกการจดแจงวัตถุอวกาศซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจการอวกาศ
ดังตอไปนี้ (1) การดําเนินกิจการอวกาศในราชอาณาจักร (2) การดําเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรหรือใน
อวกาศโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยหรือไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และ
(3) การดําเนินกิจการอวกาศนอกราชอาณาจักรโดยใชพื้นที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือโดยใชเรือ อากาศยาน
หรือวัตถุอวกาศซึ่งไดจดทะเบียนในประเทศไทย
เวนแตกิจการอวกาศที่อยูในราชการทหารเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติกําหนด (ตามความเห็นของสํานักงานพระธรรมนูญ
ทหาร กระทรวงกลาโหม)
3.2 แนวปฏิบัติการจดแจงวัตถุอวกาศ ไดแก (1) ดําเนินการจดแจงวัตถุอวกาศหลังจากที่ได
ปลอยวัตถุอวกาศขึ้นสูอวกาศแลว โดยสงขอมูลในรูปแบบที่ UNOOSA กําหนด (2) สทอภ. ดําเนินการรับจดแจงวัตถุ
อวกาศ และแจงไปยัง กต. เพื่อให กต. ประสานงานไปยังสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อจดทะเบียนวัตถุ
อวกาศ และ (3) UN แจงผลการจดทะเบียนวัตถุอวกาศหรือการรับจดทะเบียนวัตถุอวกาศผานชองทางการทูต
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3.3 ประโยชน ที่ ได รั บ เมื่ อเกิดป ญ หารัฐ สามารถอ างสิท ธิไลเบี้ ย ในกรณี วัตถุอวกาศตกหล น
การช ว ยเหลื อและส งคื น วัตถุ อวกาศ ในขณะเดีย วกัน ยังกอให เกิดความรับ ผิดชอบของรัฐตามมาในฐานะรัฐผูส ง
กระสวยใหกบั ประเทศไทย (Launching State) หากวัตถุอวกาศของไทยไปกอใหเกิดความเสียหายกับประเทศอื่น
11. เรื่อง ขอเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติใน
การรับ – สงหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางสวนราชการที่เปนนิติบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผาน
ระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ – สงหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางสวนราชการที่เปนนิติบุคคล
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ดังนี้
ขอเสนอ
รายละเอียด
1. การปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
1.1 เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อลดคาใชจาย ดังนี้
ระบบการออกเอกสารหลักฐาน
การดํ า เนิ น การในระยะเร ง ด ว น : ให สํ า นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ของทางราชการผานระบบดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) รวมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากการลงลายมือชื่อ
(องค ก ารมหาชน) (สพธอ.) เสนอแนะแนวทางเกี่ ย วกั บ การลงลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกสในระบบราชการ
อิ เล็ กทรอนิกส ในเอกสารที่ ออกให ของทางราชการผานระบบดิจิทั ล โดยให
(Government Certification
หน วยงานที่เกี่ยวของใชเงิน กองทุนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมมา
Authority) มีคาใชจายสูง
ดําเนินการตามแนวทางที่เสนอในกรณีมีคาใชจายเกิดขึ้น
การดําเนิ นการในระยะตอไป : ให สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ สพร. และ
สพธอ. ศึกษาความเปนไปไดในการอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกสแบบรวม
ศูนย โดยใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตเพียงคนเดียว
1.2 ให สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. รวบรวมประเด็ น กฎหมายที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ
การพั ฒ นาการใหบ ริการและการออกเอกสารหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลของ
หนวยงานที่เปนหนวยงานนํารอง [ไดแก กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวง
คมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
(เช น โรงพยาบาลศิริราช มหาวิ ทยาลั ย ขอนแกน )] และแจงคณะกรรมการ
พั ฒ นากฎหมาย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักเกณฑ การจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (2) รวมทั้งแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายที่จําเปนตองแกไขดําเนิน การแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
1.3 ให สพร. เรงรัดพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เพื่อใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดโดยเร็ว
โดยกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวขางตน ดําเนินการให
แล ว เสร็ จ ภ ายใน 90 วั น ภายหลั ง จากคณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
หากหนวยงานใดดําเนินการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ใหสํานักงาน
ก.พ.ร. รายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบดวย
2. แนวปฏิ บั ติ ใ นการรั บ – ส ง ให ส ว นราชการภายใต ร ะเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยงานสารบรรณ
หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม เฉพาะสวนราชการที่เปนนิติบุคคลใหมีการรับ
ระหว า งส ว นราชการที่ เ ป น นิ ติ – ส งหนั งสือระหวางส วนราชการในรูป แบบจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส โดยไม
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บุคคล

รวมถึงกรณีหนังสือที่ตองสงวนเปนความลับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่ยังคงใหทําเปนหนังสือ
ราชการ และจัดสงตามระเบีย บสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
ดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ
การจั ด การระบบสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหนวยงานของรัฐ
ของ สพธอ. โดยดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น ภายหลั ง จาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

12. เรื่ อ ง การจั ด สรรอั ต ราข า ราชการตั้ งใหม ใ ห กับ ส วนราชการในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (กษ.) และสํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) รวมทั้งสิ้น 138 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
ในฐานะฝายเลขานุการรวม คปร. เสนอ ดังนี้
1. กษ. (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) จํานวน 44 อัตรา
2. นร. [สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.)] จํานวน 94 อัตรา
สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการดังกลาวใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
13. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ …)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุน
ผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ …) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให คค. รับความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาตอไป
คค. เสนอวา
1. สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (23 กรกฎาคม 2539) เห็นชอบมาตรการกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและแนวทางการโอนเงินกองทุนบําเหน็จตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให
เรงรัดดําเนินการใหเสร็จภายในป 2540
2. ต อมา กค. ได เสนอเรื่อ ง การแกไขระบบบํ าเหน็ จ บํานาญของรัฐ วิส าหกิ จ ต อคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย การทาเรือแหง
ประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไท (รฟท.) และธนาคารออมสิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (18 พฤษภาคม 2547)
เห็นชอบในหลักการการแกไขระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐวิสาหกิจตามที่ กค. เสนอ
3. การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติตามขอ 2. รฟท. จึงตองจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางดําเนิ น การ อย างไรก็ ดี แมวาจะไดมีการจัดตั้งกองทุน สํารองเลี้ยงชีพดังกลาว แตขอบังคับ การรถไฟแหง
ประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ลงวันที่ 19 เมษายน 2528 ยังมีผลบังคับ
ใชกับผูปฏิบัติงานของ รฟท. ที่บรรจุกอนวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จึงทําให รฟท. ตอง
จายเงินสงเคราะหใหกับผูปฏิบัติงานตามกองทุนผูปฏิบัติงานของ รฟท. ดังกลาว
4. รฟท. เห็นวา เพื่อไมใหการจายเงินสงเคราะหตามขอ 3. เกิดความซ้ําซอนกันระหวางผูปฏิบัติงาน
ของ รฟท. ที่บรรจุกอนวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับการบรรจุเขา
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ทํางานใน รฟท. นับแตวันที่นายทะเบี ยนรับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเพื่ อใหผลของการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบังคับใชเฉพาะกับผูปฏิบัติงานที่จะบรรจุใหมของ รฟท. เทานั้น จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับดังกลาว โดยกําหนดไมใหนําขอบังคับดังกลาว ซึ่งเกี่ยวกับการจายเงินสงเคราะหสําหรับผูปฏิบัติงาน รฟท.
มาใชกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับการบรรจุเขาทํางาน รฟท. นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพของ รฟท. และใหการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รฟท. เปน ไปตามหลักเกณฑ และวิธีการตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
5. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รฟท. จะบรรจุพนักงานใหม จํานวน 1,330 อัตรา เพื่อทดแทนผู
เกษียณอายุ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับการรถไฟ
แหงประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ …) ภายในเดือน
มิถุนายน 2563
6. คณะกรรมการ รฟท. ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 13 ธัน วาคม 2562 เห็นชอบ
แผนการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและแผนรับพนักงานใหม จํานวน 1,330 อัตรา โดยใหดําเนินการคูขนานตามที่
ไดหารือรวมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รฟท. และเห็นชอบรางขอบังคับในเรื่องนี้
จึงไดเสนอรางขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ …) มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางขอบังคับ
เพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 34/1 แหงขอบังคับ รฟท. ฉบับที่ 4.9 กองทุนผูปฏิบัติงานของ รฟท. ลง
วันที่ 19 เมษายน 2528
“ขอบังคับนี้ไมใหใชบังคับกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานใน รฟท. นับตั้งแตวันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รฟท.
ในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รฟท. ให รฟท. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ”
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็น ชอบตามที่ สํานักงานพั ฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
(สพร.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสนอดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2563
2. ให สวนราชการที่ เกี่ย วของเรงรัดให มีการเชื่อมโยงขอมูล กับ ศูน ย แลกเปลี่ยนข อมู ลกลาง ของ
กรมการปกครอง หรือ สพร. โดยเร็ว
3. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนํามาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบ
ขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเนนเปดเผยชุดขอมูลที่ยกระดับอันดับการเปดเผยขอมูลของประเทศไทย (Open Data
Ranking)
4. ใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. รวมกับ
สพร. ใหการสนับสนุนแกหนวยงานภาครัฐในการนําประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ
หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ ไปปฏิบัติและดําเนินการเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลเปดภาครัฐตามประกาศฯ ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
สพร. รายงานว า ในการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่
12 มีนาคม 2563 ที่ประชุมไดมีมติรับทราบและเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
1. (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565
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มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และให
สพร. เสนอ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อให
ความเห็น ตามแนวทางการเสนอแผนระดั บ ที่ 3 กอนที่ จะมีการเสนอ (ราง) แผนพั ฒ นารัฐบาลดิ จิทัล ฯ เข าสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาตอไป
2. มาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ
มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและ
หลั กเกณฑ การเป ดเผยขอมูล เปดภาครัฐ ในรูป แบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ เพื่อใหเปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติ
การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2) เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง/กรม นํามาตรฐานและหลักเกณฑ
การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลผานศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเนนเปดเผยชุดขอมูลที่ยกระดับอันดับการเปดเผย
ขอมูลของประเทศไทย (Open Data Ranking)
3) เห็นชอบและให ดศ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. รวมกับ สพร. ใหการ
สนั บ สนุ น แก ห น ว ยงานภาครั ฐ ในการนํ า (ร าง) ประกาศฯ ไปปฏิ บั ติ แ ละดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเป ด เผยข อ มู ล
เปดภาครัฐตามประกาศฯ ตอไป
3. โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อการแกไขปญหาดานความเหลื่อมล้ําและเศรษฐกิจฐานราก
มติที่ประชุม ให สพร. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พรอมรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลที่เสนอแนวทางดําเนินโครงการบูรณาการขอมูลเพื่อแกไขปญหาดานความเหลื่อมล้ําและเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยใหหารือกับเจาของแพลตฟอรมอื่น ๆ ดวย พรอมกําหนดนโยบายและมาตรฐานการใชขอมูลเชาพื้นที่และ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานสําคัญ เชน สศช. ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน อสม. เพื่อใหรัฐบาลสามารถวิเคราะห
ขอมูลแนวทางในการแกไขปญหาไดตรงประเด็น ไปดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
4. ความกาวหนาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มติที่ประชุม รับทราบความกาวหนาการพั ฒ นารัฐบาลดิจิทัล และให สพร. เสนอความกาวหน า
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐตอคณะรัฐมนตรีตอไป
15. เรื่ อง การเตรี ยมความพรอ มการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กอ นการเป ด ภาคเรียนป การศึก ษา 2563 ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ รั บ ทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอ ดังนี้
1. รับทราบ แนวทางการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา/การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทางไกล การวัดประเมินผล ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. รับทราบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค ากิ จกรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผูเรีย น (เพิ่ มเติม) ในช ว ง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ใหสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน
วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝกหัด และคาใชจายในการติดตามและเยี่ยมบานนักเรียนที่เปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน เพื่อเปนการสนับสนุนการ
จั ด การเรี ย นการสอนทางไกลให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)

22
3. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการสําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ กรณียังไมสามารถเปดใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพไดตามปกติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และ โรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณีจัดการเรียน การสอน
ทางไกล ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่องเดิม
1. มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่เกี่ยวของ
1.1 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ไดมีมติรับทราบการปรับการเปด
ภาคเรี ย นที่ ห นึ่ ง ป ก ารศึ ก ษา 2563 จากวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป น วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดย
กระทรวงศึกษาธิการ จะปรับวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่กําหนดไวในแตละระดับการศึกษา ของป
การศึกษา 2563
1.2 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ไดมีมติรับทราบ การเตรียมความ
พรอมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปดภาคเรียนที่หนึ่ง ปการศึกษา 2563 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ โดยสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ไดรายงานการเตรียมความพรอม ในเรื่องปฏิทินการรับ
นักเรียน และเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและอุปกรณทางการสื่อสาร ออกเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะ
ที่ 1 การเตรียมความพรอม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
(18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม – 30 เมษายน 2564) และ
ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาตอ (1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564) และเรื่องการเตรียมความพรอมสําหรับ
ครู
2. ผลการดําเนินการที่ผานมา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ในระยะที่ 1 เตรียมความพรอมสําหรับครูในดานการจัดทําคูมือและใหความรูในการใชเครื่องมือ
เทคนิคและวิธีการ เสร็จสิ้นแลวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และไดเริ่มระยะที่ 2 โดยเปลี่ยนชื่อเปน การตรวจสอบ
ความพรอมการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรอยางตอเนื่อง แมแตในกรณีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมคลี่คลายหลังเปดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล พรอมทั้งกําหนด แนวทางการดําเนินงานสําหรับ
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง โดยจากการตรวจสอบความพรอ มการเรีย นการสอนทางไกล ซึ่ งเป น ระยะที่ 2 ของการ
ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พบวา สาธารณชนใหความสนใจในการ
ดําเนิน การดังกล าวเป น อยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน จึ งได เรงดําเนินการด านต าง ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสนับสนุนการดําเนินการขางตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรนําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบถึงการดําเนินการที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถขับเคลื่อนไดทัน
การณ กอนการเปดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สาระสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เห็นสมควรกําหนดแนว
ทางการดําเนินการเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การนับเวลาเรียน ใหเริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
และนับรวมเวลาเรียนที่สถานศึกษาบริหารจัดการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อเปดสอนชดเชยใหครบตามโครงสรางเวลาเรียน
กอนเริ่มเรียนตามตารางสอนทางไกลในแตละวัน ใหมีการรายงานตัววามีความพรอมที่จะเรียนในแตละวิชา ตาม
วิธีการของแตละโรงเรียน ซึ่งตองมีการชี้แจงและนัดหมายผูปกครองและนักเรียนใหเขาใจ และการนับจํานวนเวลา
เรียนของแตละวิชา ใหนับจํานวนชั่วโมงที่เรียนจริงตามตารางสอนและกิจกรรมหรืองานใด ๆ หากจะนับเปนเวลา
เรียน ตองกําหนดในตารางสอน หรือเอกสารอื่นที่ระบุไวอยางชัดเจน
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1.2 การสอนชดเชย การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะตองมีการสอนชดเชยสืบเนื่องจากการเลื่อนการเปดภาคเรียน สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการไดตามบริบท และความเหมาะสม หรืออาจจะใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชหลายวิธีรวมกัน เชน หากจัดการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน อาจเพิ่มจํานวนเวลาเรียนในแตละวัน และหรือเพิ่มการเรียนในวันหยุด หากจัดการเรียนการ
สอนทางไกล ตองกําหนดตารางสอนใหชัดเจน เพื่อนํามานับชั่วโมงการเรียนได และเลือกมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลไดจริง คํานึงถึงบริบทของนักเรียนที่บานและความพรอมของผูปกครอง หรือเปน
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมที่ผสมผสานหลายชองทาง หรือหลากหลายวิธีสอน จะตองกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู สอดคลองกับเวลาในตารางสอน เชน มอบหมายใหนักเรียนทําโครงงาน หรือแกโจทยปญหาที่ทาทาย แลวสง
ไฟลงานทางออนไลน หรือชองทางอื่น ๆ ที่สะดวก การจัดการเรียนการสอน โดยครูกําหนดประเด็นหรือหัวขอให
นักเรียนไปศึกษาลวงหนา พรอมทั้ง ใหแหลงขอมูล จากนั้น นัดหมายเวลามาอภิปราย ถกแถลง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อาจจะมาพบกันที่โรงเรียนหรือผานออนไลนตามชองทางที่สะดวก นอกจากนี้ สามารถนําการเรียนการสอน
ในชวงเวลาของการเตรียมความพรอม หรือการปรับพื้นฐานการเรียนรูของนักเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาใชเปนแหลงขอมูลได
1.3 การอนุมัติการจบการศึกษา/การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนครบตามโครงสรางเวลาเรียน และเกณฑการจบแตละระดับ ใหอนุมัติการจบการศึกษา ภายใน
วัน ที่ 9 เมษายน 2564 กรณี นั กเรีย นมี ผ ลการเรีย นไม สมบู รณ (ติ ด 0 ร มส) ใหส ถานศึ กษาสอนซ อมเสริม และ
ดําเนินการวัดและประเมินผลใหเสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานไดกําหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปน 4 ระยะ ขณะนี้ไดดําเนินการระยะที่ 1 เตรียมความพรอมเสร็จสิ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และไดเริ่มการ
ดําเนินการระยะที่ 2 การตรวจสอบความพรอมการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน
2563 ซึ่งจะนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทางไกลตอไป โดยในระยะที่ 2 นี้ทดลองจัดการเรียน
การสอนทางไกลใน 2 รูปแบบ คือ เรียนผานทีวี (On-Air) และเรียนผ านอิ นเทอรเน็ ตและแอปพลิเคชัน (Online)
โดยมี ก ารเป ด ศู น ย รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น การเรี ย นการสอนทางไกลจากผู ป กครอง ประชาชน และผู เกี่ ย วข อ ง
ประชาสัมพันธ สรางการรับรู ความเขาใจ แนะนําชองทางการเรียนทางไกลใหกับผูปกครองและผูเกี่ยวของ เพื่อนํา
ข อ มู ล ที่ ได ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเพื่ อ การดํ า เนิ น การในระยะที่ 3 (1 กรกฎาคม – 30 เมษายน 2564) สํ า หรั บ 2
สถานการณ ดังนี้
สถานการณ ที่ 1 กรณี ที่ ส ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ไมคลี่ คลาย จะจั ดการเรี ยนการสอนระดับ ปฐมวัยถึงระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตน ดวยระบบโทรทัศน
ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ระบบดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี และระบบ IPTV จํานวน 15 ชอง ซึ่งสามารถรับชมผานทาง
เว็บไซต แอปพลิเคชัน และ Youtube ชอง DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
และเว็บไซต OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอีกชองทางหนึ่ง
สถานการณ ที่ 2 กรณี ที่ ส ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) และ
มีแผนเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
3. การวัดผลและประเมินผล กรณีที่สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ไมคลี่คลาย การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ควรดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 การวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัย ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุย การ
ซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน เปนตน ครูผูสอนจําเปนตองจัดทําแบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบรายการ
และแบบประเมินพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน ประสานขอความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการ
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ประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง ทําความเขาใจกับผูปกครองในการจัดสงขอมูลสารสนเทศผลการประเมิน
พัฒนาการหรือพฤติกรรมของผูเรียนยอนกลับใหครูผูสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และสามารถไป
ตรวจเยี่ยมบานของเด็ก เพื่อประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของเด็กไดอีกดวย
3.2 การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา ใชวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
ผสมผสานกันไป เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใชแฟม
สะสมผลงาน และการทดสอบ เป น ต น ครู ผู ส อนจัด ทํ าเครื่ องมื อวั ดและประเมิ น ผล ให ผู เรี ย น เป น ผู ส งข อ มู ล
สารสนเทศ ผลการประเมินยอนกลับใหครูผูสอน ประสานขอความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผูเรียน สามารถไปตรวจเยี่ยมบานของผูเรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินความสามารถของผูเรียน มีการ
จัดทําตารางนัดหมายผูเรียนเปนกลุมเพื่อประเมินผล การทํากิจกรรมรวมกัน มีการใชแบบทดสอบรูปแบบตาง ๆ ใน
การวัดและประเมินผูเรียนตามความเหมาะสม ในแตละระดับชั้น
3.3 การวัดและประเมิน ผลในระดับ มั ธยมศึกษา ใชวิธีการและรูป แบบที่ ห ลากหลาย
ผสมผสานกันไป เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติการประเมินโดยใชแฟ ม
สะสมผลงาน และการทดสอบ อาจมีทั้งการทดสอบโดยใชขอสอบและกระดาษคําตอบ การทดสอบโดยใชระบบการ
สอบออนไลน การทดสอบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เปนตน ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการบริหารจัดการ
ทดสอบและประเมินผูเรียน ดังนั้นในการวัดและประเมินผล ครูผูสอนสามารถจัดระบบใหผูเรียนสามารถสงขอมูล
สารสนเทศ ผลการประเมินยอนกลับไดดวยตนเองไปใหครูผูสอน โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือชอง
ทางการสื่อสารอื่น ๆ ประสานขอความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการประเมินผูเรียน สามารถไป
ตรวจเยี่ยมบานของผูเรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความรูความสามารถของผูเรียน จัดทําตารางนัดหมายผูเรียน
เปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอนควบคูกับการวัดและประเมินผล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บานนักเรียน
4. แนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณ สําหรับ
ภาคเรีย นที่ 1 ป การศึ กษา 2563 ตามโครงการสนั บ สนุ น คาใชจายในการจัดการศึ กษาตั้งแต ระดับ อนุ บ าลจนจบ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน กิ จกรรมการสนั บ สนุ น ค าใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน งบเงินอุดหนุน รายการคา
กิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผูเรียน ใหกับ สถานศึกษาในการจัด กิจกรรมใหแกนักเรียนตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในรายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่
โรงเรีย นจัด ใหแก นั กเรียน ประกอบด วย 1) กิ จกรรมวิชาการ 2) กิ จกรรมคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ลู กเสื อ เนตรนารี
ยุว กาชาด ผู บํ า เพ็ ญ ประโยชน 3) กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา และ 4) กิ จ กรรมการบริก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) แตเนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให
สถานศึกษาหลายแหงไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวได และเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหนักเรียนได
เรียนรูพัฒนาความรู ความสามารถตามหลักสูตร จึงเห็นควรปรับแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ คากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพ
ผูเรีย น (เพิ่ มเติ ม) ในช วงสถานการณ การแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดเพิ่มเติมแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้ งแตระดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้น พื้น ฐาน กิจกรรมการสนับ สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน(เพิ่มเติม) คือ ใหสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน
วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝกหัดและคาใชจายในการติดตามและเยี่ยมบานนักเรียนที่เปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน
5. การบริหารจัดการสําหรับนักเรียนพิการและเด็กดอยโอกาส
5.1 นักเรียนพิการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด สรร
งบประมาณเงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน ประจํา นักเรียนไป-กลับ ซึ่งระบุรายการในเอกสารงบประมาณวาเปน งบ
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ โดยจัดสรร
ใหกับศูนยการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดอาหารสําหรับเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ 77
แหง ใน 77 จังหวัด แบบประจํา และไป-กลับ และหนวยบริการ แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหศูนยการศึกษาพิเศษ ไมสามารถใหบริการฟนฟูสมรรถภาพนักเรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ และที่หนวยบริการได จึงไมสามารถจัดอาหารใหแก
นักเรียนประจํา และนักเรียนไป-กลับของศูนยการศึกษาพิเศษได ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ กรณียังไมสามารถเปดใหบริการฟนฟูสมรรถภาพได
ตามปกติ ใหปฏิบัติดังนี้ 1) ใหศูนยการศึกษาพิเศษ ตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ดําเนินการจายเงินสดใหแก
ผูปกครอง โดยมีหลักฐานคือ ใบสําคัญรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (ผูรับเงิน) 2) กรณีนักเรียน
ประจํา จายเปนเงินสด จํานวน 90 บาท (มื้อละ 30 บาท / 3 มื้อ) ใหแกผูปกครองนักเรียน เมื่อครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ออกไปติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมบานนักเรียน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 3) กรณีนักเรียนไป-กลับ จาย
เป น เงิน สด จํ านวน 30 บาท (1 มื้ อ ) ให แ ก ผู ป กครองนั ก เรี ย น เมื่ อ ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ออกไปติ ด ตาม
ประเมินผล และเยี่ยมบานนักเรียน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
5.2 นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนเฉพาะความพิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด สรร
งบประมาณ คาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียน) ซึ่งระบุรายการในเอกสารงบประมาณวาเปน งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาจัดการเรียนการสอน โดยจัดสรรใหกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน 51 โรง
และ โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 48 โรง เพื่อจัดอาหารสําหรับนักเรียนพิการ และดอยโอกาสที่เรียนอยูใน
สถานศึกษา แบบประจํา และไป-กลับ เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน มื้อละ 30 บาท แตเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการจัดการเรียน การสอนที่บานแบบผสมผสานใน 3
รูปแบบ คือ เรียนรูหลักผาน TV ทุกระบบ (On-Air Education) เรียนรูเสริมผานดิจิทัล (Online Education) และ
เรียนรูเสริมแบบโตตอบ (Interactive Education) โดยใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา จึงไมสามารถจัดอาหารใหแกนักเรียนประจํา
และนักเรียนไป-กลับ ที่โรงเรียนได ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการสําหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห โรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
ให ป ฏิบั ติดั งนี้ 1) ให สถานศึ กษาตั้งคณะกรรมการอยางน อย 3 คน ดํ าเนิ น การจายเงิน สดให แก ผูป กครอง โดยมี
หลักฐานคือ ใบสําคัญรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (ผูรับเงิน) 2) กรณีนักเรียนประจํา จายเปนเงิน
สด จํานวน 90 บาท (มื้อละ 30 บาท / 3 มื้อ) ใหแกผูปกครองนักเรียน สัปดาหละ 1 ครั้ง 3) กรณีนักเรียน ไป-กลับ
จายเปนเงินสด จํานวน 30 บาท (1 มื้อ) สัปดาหละ 1 ครั้ง
ผลกระทบ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สงผลเชิงบวกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองพัฒนาตนเองอยางเรงดวน เพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีผลกระทบตอผูปกครองที่จะตองเพิ่ม
บทบาทและมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเชนกัน
คาใชจายและแหลงที่มา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง โครงการ
พัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
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คณะมีมติรับทราบอนุมัติและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุ มคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (กพอ.) ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หาก
ไมมีขอทักทวงหรือไมมีความเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ.
2. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงนาม
ในสัญญารวมลงทุนกับนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนที่ไดรับคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อใหเปนไปตามมติ กพอ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
3. อนุ มัติให กองทั พเรื อดํ าเนิ น กระบวนการหรือขั้น ตอนเพื่ อใหไดมาซึ่งเอกชนที่จ ะเป น ผูรับ งาน
โครงการกอสรางทางวิ่งที่ 2 และทางขับ ไปพลางกอนระหวางรอผลการพิ จารณารายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล อม แตจะยังลงนามในสั ญญาวาจางกับผู รับ จางที่ ไดรับ การคัดเลือกไมไดจนกวา รายงานการประเมิ นผล
กระทบสิ่งแวดลอมจะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
4. รับทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรอบวงเงิน 390,000,000 บาท (สามรอยเกาสิบลาน
บาทถวน) ของกองทัพเรือ สําหรับโครงการพัฒนาการใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ดําเนินการป พ.ศ. 2564-2566
โดยให เ ป น ไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ. วิ นั ย การเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2561
5. รับทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป น พ.ศ. 2563 กรอบวงเงิน 31,200,000 บาท (สามสิบ เอ็ ดล านสองแสนบาทถวน) ของกองทัพ เรือ เพื่ อเป น
คาใชจายในโครงการรื้อยายระบบสายไฟฟาของกิจการไฟฟาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ไดรับผลกระทบจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
6. รับทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรอบวงเงินไมเกิน 468,000,000 บาท (สี่รอยหกสิบ
แปดลานบาทถวน) ของกองทัพเรือ เพื่อเปนคาใชจายในการนําสายไฟลงใตดินเพื่อสงเสริมสภาพพื้นที่สําหรับเมือง
การบินภาคตะวันออก
สาระสําคัญ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ไดมีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ณ ตึ ก สั น ติ ไมตรี (หลั ง นอก) ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล โดยมี
นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน และมี ม ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการพั ฒ นาสนามบิ น อู ต ะเภาและเมื อ งการบิ น
ภาคตะวันออก ดังนี้
1. ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และรางสัญญารวมลงทุน
1.1 การดําเนินงาน
1) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดมีคําสั่งที่ 1/2561 สั่ง
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) ตามขอ 12 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการรวมลงทุนกับเอกชน
หรือใหเอกชนเปนผูลงทุน พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ)
2) คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2561 วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน
2561 ไดเห็นชอบรางประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน และรางสัญญารวมลงทุน ซึ่งมีเนื้อหา
ครบถวนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ และ ทร. ไดดําเนินการประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน ระหวางวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน
2561 โดยมีผูซื้อเอกสารการคัดเลือกฯ จํานวนทั้งสิ้น 42 ราย จาก 8 ประเทศ
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3) คณ ะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ได กํ า หนดวั น เป ด ให มี ก ารรั บ ซองข อ เสนอ
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ตอมาคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติขยายระยะเวลาการยื่นขอเสนอเปนวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น.
เนื่องจากมีเอกชนจํานวนมากขอใหมีการพิจารณาขยายการยื่นขอเสนอ เพื่อใหเอกชนไดรับขอมูลที่เพียงพอในการ
จัดทําขอเสนอใหมีความสมบูรณและเปนประโยชนตอภาครัฐมากที่สุด
4) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดเปดใหเอกชนยื่น ขอเสนอโครงการฯ ในวัน ที่ 21
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีผูยื่นขอเสนอทั้งสิ้น 3 ราย ไดแก
(1) กลุ มกิจ การรวมคาบีบีเอส (BBS Joint Venture) (กลุ มกิ จ การร วมคาบี บี
เอส) ประกอบด ว ย บริ ษั ท การบิ น กรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) (Lead Firm) บริ ษั ท บี ที เอส กรุป โฮลดิ้ งส จํ ากั ด
(มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยเสนอ Narita International
Airport Corporation เปนผูรับจางในการบริหารสนามบิน
(2) ก ลุ ม Grand Consortium ป ร ะ ก อ บ ด ว ย บ ริ ษั ท พ ร็ อ พ เพ อ ร ตี้
เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) (Lead Firm) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร
เอเชีย จํากัด โดยเสนอ GMR Airport Limited (GAL) เปนผูรับจางในการบริหารสนามบิน
(3) กลุมกิจการคารวม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร (กลุมกิจการคา
ร ว มธนโฮลดิ้ ง ฯ) ประกอบด ว ย บริ ษั ท ธนโฮลดิ้ ง จํ า กั ด (Lead Firm) บริ ษั ท Orient Success International
Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม
จอยน เว็นเจอร โฮลดิ้ง จํากัด โดยเสนอ Fraport AG เปนผูรับจางในการบริหารสนามบิน
1.2 การประเมินขอเสนอ
1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนในโครงการฯ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เปนไปตามอํานาจหนาที่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว
โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เพื่อประเมินขอเสนอดานคุณสมบัติทั่วไป ขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดาน
ราคาของเอกชนทั้ง 3 ราย ตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ สรุปผลดังนี้
การประเมิน
ขอเสนอ
ขอเสนอซองที่ 1
ด า น คุ ณ สมบั ติ
ทั่วไป
ขอเสนอซองที่ 2
ดานเทคนิค

ขอเสนอซองที่ 3
ดานราคา

คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ มีมติ
เมื่อ
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่
11/2562 วั น ที่ 2
ก.ค. 2562
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่
16/2562 วั น ที่ 9
ต.ค. 2562 และ
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่
1/2563 วั น ที่ 14
ม.ค. 2563
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่
2/2563 วั น ที่ 30
ม.ค. 2563

ผลการประเมิน
(1) กลุมกิจการรวม ( 2) ก ลุ ม Grand (3) กลุ ม กิ จ ก ารค า
คาบีบีเอส
Consortium
รวมธนโฮลดิ้งฯ
ผานการประเมิน
ผานการประเมิน
ผานการประเมิน
ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

เส น อ จํ า น ว น เงิ น
ประกันผลตอบแทน
ค า เช าและส ว นแบ ง
รายไดขั้นต่ําใหแกรัฐ
ดี ที่ สุ ด เป น อั น ดั บ ที่

เส น อ จํ า น ว น เงิ น
ประกันผลตอบแทนคา
เชาและสวนแบงรายได
ขั้นต่ําใหแกรัฐ
ดีเปนอันดับที่ 3

เส น อ จํ า น ว น เงิ น
ประกันผลตอบแทนคา
เชาและสวนแบงรายได
ขั้นต่ําใหแกรัฐ
ดีเปนอันดับที่ 2
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ผลการประเมิน
(1) กลุมกิจการรวม ( 2) ก ลุ ม Grand (3) กลุ ม กิ จ ก ารค า
คาบีบีเอส
Consortium
รวมธนโฮลดิ้งฯ
1
ขอเสนอซองที่ 4 ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่
ไมเปดซอง 4 เนื่องจาก ไมเปดซอง 4 เนื่องจาก
รั บ ท ร า บ แ ล ะ ไม
ขอเสนออื่น ๆ
6/2563 วั น ที่ 13
ไม ผ า นการประเมิ น ไม ผ า นการประเมิ น
นํามาพิจารณา
เม.ย. 2563
ซอง 3
ซอง 3
2) การประเมินขอเสนอซองที่ 3 ดานราคา ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30
มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติใหกลุมกิจการรวมคาบีบีเอสเปนผูผานการประเมินเนื่องจากเปนผูที่
เสนอจํานวนเงินประกันผลตอบแทนคาเชาและสวนแบงรายไดขั้นต่ําใหแกรัฐดีที่สุดซึ่งกลุมกิจการรวมคาบีบีเอส ได
เสนอราคาเปนจํานวนเงินประกันผลตอบแทนคาเชาและสวนแบงรายไดขั้นต่ํารายปรวมตลอดอายุสัญญารวมทุ น
เมื่ อ คํ า นวณ เป น มู ล ค า ป จ จุ บั น (Present Value) ณ ป 2561 โดยใช อั ต ราคิ ด ลดร อ ยละ 3.76 เท า กั บ
305,555,184,968 บาท ซึ่งคํานวณจากมูล คาที่ เปน ตัวเงิน (Nominal Value) รวมเป นเงิน 1,326,000,000,000
บาท โดยเอกชนคูสัญญาจะตองจายผลตอบแทนใหแกรัฐรายป แลวแตจํานวนใดสูงกวา ระหวางจํานวนเงินประกัน
ผลตอบแทนคาเชาและสวนแบงรายไดขั้นต่ํา หรือจํานวนผลรวมของรายไดที่คํานวณจากรอยละ 5 ของรายไดของ
เอกชนคูสัญญา (กอนหักคาใชจาย) คาเชาพื้นที่โครงการ และรายไดของผูไดรับสิทธิชวง (กอนหักคาใชจาย) ที่เกิดขึ้น
จริง
ข อ เสนอจํ า นวนเงิ น ประกั น ผลตอบแทนค า เช า และส ว นแบ ง รายได ข้ั น ต่ํ า
รายป ของกลุมกิจการรวมคาบีบีเอส มีรายละเอียดดังนี้
การประเมิน
ขอเสนอ

คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ มีมติ
เมื่อ

ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย
ปการรวมลงทุน
เงินประกันขั้นต่ําราย

ปที่ 1*
100
ปที่ 6
1,600
ปที่ 11
2,600
ปที่ 16
3,800
ปที่ 21
4,900
ปที่ 26
23,000
ปที่ 31
29,900
ปที่ 36
42,400
ปที่ 41
63,800

ปที่ 2*
100
ปที่ 7
1,900
ปที่ 12
2,800
ปที่ 17
3,800
ปที่ 22
5,300
ปที่ 27
24,300
ปที่ 32
27,200
ปที่ 37
45,700
ปที่ 42
65,400

ปที่ 3*
100
ปที่ 8
2,000
ปที่ 13
3,000
ปที่ 18
4,000
ปที่ 23
5,500
ปที่ 28
25,200
ปที่ 33
29,200
ปที่ 38
48,900
ปที่ 43
66,700

ปที่ 4
1,300
ปที่ 9
2,100
ปที่ 14
3,400
ปที่ 19
4,300
ปที่ 24
5,700
ปที่ 29
22,500
ปที่ 34
30,900
ปที่ 39
53,000
ปที่ 44
66,700

หนวย : ลานบาท
ปที่ 5
1,400
ปที่ 10
2,300
ปที่ 15
3,500
ปที่ 20
4,700
ปที่ 25
19,700
ปที่ 30
24,800
ปที่ 35
41,100
ปที่ 40
55,700
ปที่ 45
69,400

29
ปการรวมลงทุน
ปที่ 46
ปที่ 47
ปที่ 48
ปที่ 49
ปที่ 50
เงินประกันขั้นต่ําราย 71,000
72,500
74,600
78,200
84,000
หมายเหตุ : *เอกชนรวมลงทุนเหมาจายคาเชาที่ดินชวงพัฒนาโครงการฯ
1.3 ผลการเจรจารางสัญญารวมลงทุนกับผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมิน
1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดมีมติให สกพอ. แตงตั้งคณะทํางานเจรจา 2 ชุด เพื่อ
สนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น การช ว งเจรจากั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ผ า นการประเมิ น เป น ไปด ว ยความรอบคอบ รั ด กุ ม
ประกอบดวย (1) คณะทํางานเจรจารายละเอียดดานเทคนิค และ (2) คณะทํางานเจรจาเงื่อนไขรางสัญญารวมลงทุน
โดยคณะทํางานเจรจาฯ ทั้ง 2 คณะ ไดมีการประชุมเจรจากับกลุมกิจการรวมคาบีบีเอส รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ภายใต
กรอบของเอกสารการคัดเลือกเอกชนฯ หลักการโครงการที่ กพอ. ไดเห็นชอบไว และกฎหมายที่เกี่ยวของ จนกระทั่ง
แลวเสร็จ และไดนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการเจรจาตามลําดับ
2) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการเจรจาและร า งสั ญ ญ าร ว มลงทุ น กั บ กลุ ม กิ จ การร ว มค า บี บี เ อส โดยมอบหมายให
ที่ปรึกษากฎหมายไปปรับแกไขรางสัญญารวมลงทุนตามผลการเจรจา และไดมีมติใหเปดขอเสนอซองที่ 4 ขอเสนอ
อื่น ๆ ของกลุมกิจการรวมคาบีบีเอส ซึ่งไดมีการเปดขอเสนอซองที่ 4 ขอเสนออื่นๆ ของกลุมกิจการรวมคาบีบีเอสใน
วันที่ 10 เมษายน 2563
3) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563
ได พิ จ ารณาข อ เสนอซองที่ 4 (ข อ เสนออื่ น ๆ) ของกลุ ม กิ จ การร ว มค าบี บี เอส ซึ่ งมี ข อ เสนอจํ า นวน 11 ข อ โดย
คณะกรรมการคั ดเลื อกฯ พิ จ ารณาแล วเห็ น ว าขอเสนอดังกลาวไมเปน ประโยชนห รือเกี่ย วของกับ เงื่อนไขในการ
คัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติรับทราบขอเสนอซอง 4 (ขอเสนออื่นๆ) และไมนําขอเสนอซอง 4 (ขอเสนอ
อื่นๆ) มาเปนสวนหนึ่งของรางสัญญารวมลงทุน
ตอมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดใหเอกชนเขามาเจรจาจนไดขอยุติยอมรับผล
การเจรจาแล ว และมี มติ เห็ น ชอบผลการคั ด เลือก ผลการเจรจา และรางสัญ ญารวมลงทุ น และให ทร. ในฐานะ
หนวยงานเจาของโครงการรวมจัดสงผลการคัดเลือก ผลการเจรจา และรางสัญญารวมลงทุนกับเอกชน และเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณ า ให สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ ตรวจพิ จ ารณ าต อ ไป ตามข อ 16 แห ง ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ
ทั้งนี้ การดําเนินการโครงการนี้ไดดําเนินการตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) โดยตลอดกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดมีการเชิญผูแทนจากองคกรตอตานคอรรัปชัน
(ประเทศไทย) เขารวมสังเกตการณในการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกในทุกกระบวนการ
ตามโครงการจัดทําขอตกลงคุณธรรม
1.4 การพิจารณารางสัญญารวมลงทุนของสํานักงานอัยการสูงสุด
1) ทร. ได มี ห นั ง สื อ ด ว นมาก ที่ กห 0509/1105 ลงวั น ที่ 17 เมษายน 2563
ถึ ง สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ ให พิ จ ารณาร า งสั ญ ญาร ว มลงทุ น ของโครงการฯ แล ว โดยตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ สํานักงานอัยการสูงสุดตองแจงผลการตรวจพิจารณาใหหนวยงานเจาของโครงการภายใน
30 วันนับแตวันที่ไดรับรางสัญญารวมลงทุน ซึ่งรางสัญญารวมลงทุนดังกลาวประกอบไปดวยหลักการของโครงการฯ
ซึ่งเปนไปตาม RFP โดยมีหัวขอที่เปนสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) คํานิยาม การตีความ และลําดับความสําคัญ
(2) โครงการฯ (ความเป น มา วั ต ถุ ป ระสงค แ ละขอบเขตของโครงการฯ
รูปแบบการรวมลงทุน ขอตกลงรวมลงทุน กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ใชใน
การดําเนินโครงการฯ ระยะเวลาโครงการฯ แหลงเงินทุนและการลงทุนใน
โครงการฯ มาตรการสนั บ สนุ น โครงการฯ และการบริ ห ารและการ
ตรวจสอบโครงการฯ)
(3) ขอบขายของงาน และสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาแตละฝาย
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

เงื่อนไขบังคับกอน สําหรับการเริ่มตนนับระยะเวลาโครงการฯ
คํารับรองและคํารับประกัน
ที่ปรึกษา
การดําเนินโครงการฯ ในสวนหนวยงานของรัฐ
หนาที่และขอผูกพันของเอกชนคูสัญญา
การดําเนินโครงการฯ ในงานสวนของเอกชนคูสัญญาที่โครงการฯ (การ
พัฒ นาและการให บริการและบํารุงรักษาในงานหลักและงานสนับ สนุ น
ของสนามบินนานาชาติอูตะเภา)
(10) การใหสิทธิชวง การใหเชาพื้นที่โครงการฯ การเชาชวง และการดําเนิน
กิจการทางพาณิชย
(11) รายไดของรัฐ และรายไดของเอกชนคูสัญญา
(12) การทําประกันภัย
(13) เหตุสุดวิสัยและเหตุผอนผัน
(14) เหตุผิดสัญญาในสาระสําคัญและการเลิกสัญญา
(15) การโอนกรรมสิ ท ธิ์ และ/หรื อ ส ง มอบทรั พ ย สิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น
โครงการฯ
(16) การเปลี่ยนแปลงงาน
(17) การใชอํานาจเพื่อประโยชนสาธารณะ
(18) การเขาทําและการสิ้นสุดสัญญาที่เขาทําโดยตรงกับผูสนับสนุนทางการเงิน
(19) ขอตกลงกระทําการ
(20) ขอตกลงชดใชคาเสียหาย
(21) การระงับขอพิพาท
(22) การวาจาง การเปลี่ยนการวาจาง และการยกเลิกสัญญาจาง
(23) ขอกําหนดทั่วไป
2) สํานักงานอัยการสูงสุ ดได มีห นั งสื อดวนมาก ที่ อส 0005/7760 ลงวัน ที่ 13
พฤษภาคม 2563 แจงผลการพิจารณารางสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ มายัง ทร. โดยมีขอสังเกตตอรางสัญญา
ดังนี้
(1) สกพอ. จะลงนามเป นคู สัญญากับ เอกชนผูผานการคัด เลือกในโครงการพั ฒ นา
สนามบิ น อู ต ะเภาฯ สกพอ. ชอบที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนเพื่ อ ให ค ณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห
สกพอ. เปนคูสัญญาในโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาฯ ดวย
(2) สกพอ. จะต อ งมี เ อกสารยิ น ยอมให ใช พื้ น ที่ จ าก ทร. ก อ นลงนามในสั ญ ญา
เนื่องจาก สกพอ. ตองมีหนาที่สงมอบพื้นที่โครงการฯ ซึ่งอยูในความครอบครองของ ทร. เพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญา
เปนไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 53
(3) โครงการพั ฒ นาสนามบิ น อู ต ะเภาฯ เกี่ ย วข อ งกั บ โครงการอื่ น ที่ อ ยู ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานรัฐหลายหนวยงาน สกพอ. จึงควรมีมาตรการรวมกันกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวมถึงกองทัพเรือ การรถไฟแหงประเทศไทย และกรมทางหลวง ในกรณีการดําเนินการใดที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินโครงการฯ จะตองมีการหารือรวมกันกับ สกพอ. กอนที่จะดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้เพื่อมิให สกพอ. ตกเปนฝาย
ผิดสัญญารวมลงทุนโครงการฯ นี้
(4) โครงการพั ฒ นาสนามบิ น อู ต ะเภาฯ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การเดิ น อากาศของ
ประเทศตามมาตรฐานขององค การการบิ น พลเรื อนระหวางประเทศ (ICAO) ดังนั้ น สกพอ. จึงควรมีมาตรการที่
กําหนดให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งและเอกชนคู สัญ ญา ให ความรว มมื อระหวางกั น ในการบริห ารจัด การสนามบิ น
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อูตะเภาทั้งหมดใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเดินอากาศอยางถูกตองและ
เครงครัด
(5) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เกี่ยวกับเรื่องยกเลิกหลักเกณฑท่ี
กําหนดใหการสงมอบสินคาปลอดอากรผานจุดสงมอบสินคา สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นวา ประเด็นการเจรจาเรื่อง
การยกเลิกหลักเกณฑที่กําหนดใหการสงมอบสินคาปลอดอากรผานจุดสงมอบสินคา (Pick Up Counter) นั้น เปน
ประเด็นทางธุรกิจซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะตองเปนผูพิจารณาวา สมควรกําหนดเปนเหตุผอนผันหรือไม โดยหาก
คณะกรรมการคัดเลือกเห็นวาเปนเหตุผอนผัน ก็ชอบที่จะระบุในรางสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ ใหชัดเจนตามผล
การเจรจาซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีขอขัดของ
(6) เนื่ อ งจากโครงการฯ ประกอบด ว ยทางวิ่ งที่ ส อง ซึ่ ง กองทั พ เรื อ มี ห น า ที่ ต อ ง
ออกแบบและกอสรางและเปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ
และเนื่องจากอายุขอเสนอจะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 กันยายน 2563 ดังนั้น หาก สกพอ. จําเปนที่จะตองใหมีการลงนาม
ในรางสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกและ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และ รางสัญญารวมลงทุนแลว เพื่อ
ปองกั นไม ให ห ลักประกัน ซองของผูยื่น ขอเสนอสําหรับ การคัดเลือกเอกชนของโครงการฯ สิ้น สุดสภาพบังคับ ทาง
กฎหมาย และเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น การที่ สกพอ. จะกําหนดเงื่อนไขบังคับกอนวาหนวยงานของรัฐยังไม
ผูกพันที่จะใหสิทธิรวมลงทุนแกเอกชนคูสัญญาจนกวารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวนของทางวิ่งที่
สองจะไดรับอนุมัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหมีการลงนามในรางสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ ไดภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการคัดเลือก
เอกชนดังกลาว สํานักงานอัยการสูงสุดก็ไมมีขอขัดของ
(7) การกําหนดเลขขอ การอางอิงเลขขอ หรือการใชคํานิยาม (ขอความตัวหนา) ในที่
ตาง ๆ ขอใหต รวจสอบให ถูกตองดวย เนื่ องจากมีขอความบางแหงที่ อางอิงเลขขอ หรือระบุคํานิยามไวไมถูกตอง
ตรงกัน รวมทั้งใหตรวจสอบคําศัพทภาษาอังกฤษและศัพททางเทคนิคอื่นๆ ที่ใชอางอิงใหมีความถูกตองดวย
(8) สกพอ. ตองตรวจสอบความถูกต องเหมาะสมในประเด็น ทางดานเทคนิค ด าน
การเงินและทางธุรกิจ ในรางสัญญาและในเอกสารแนบทายสัญญาตางๆ รวมทั้งควรพิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขในราง
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา มิใหขัดหรือแยงกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการฯ หรือที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และเอกสารขอแนะนําผูย่ืนขอเสนอในสาระสําคัญ
ดวย
3) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได
เชิญกลุมกิจการรวมคาบีบีเอส เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาขอสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีตอรางสัญญารวม
ลงทุน เพื่อใหการดําเนินการตางๆ กอนลงนามในรางสัญญารวมลงทุน เปนไปอยางรอบคอบและครบถวน ซึ่งกลุม
กิจการรวมคาบีบีเอส ตกลงยอมรับรางสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดและเจรจาเพิ่มเติมแลว และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนครบถวนตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
4) ทร. มี ห นั ง สื อ ด ว นมาก ที่ กห 0509/1369 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563
นําสงผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และรางสัญญารวมลงทุนที่ผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการ
สูงสุดตอ สกพอ. เพื่อเสนอตอ กพอ.
1.5 การพิจารณารางสัญญารวมลงทุนฯ ของ กพอ.
1) สกพอ. ไดสงรางสัญญารวมลงทุนโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาของสํานักงาน
อัยการสูงสุดและคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการฯ เพื่อใหกรรมการ กพอ. พิจารณาใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษรกอนการประชุม กพอ. มีกรรมการตอบมาทั้งหมด 18 ทาน โดยประธานสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย ขอไม รั บ เอกสารและไม พิ จ ารณาร า งสั ญ ญาฯ เนื่ อ งจากอาจก อ ให เกิ ด
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ผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ มีกรรมการใหความเห็นเพิ่มเติม 8 ทาน ซึ่ง สกพอ. รวมกับที่ปรึกษาดานกฎหมายไดจัดทํา
คําชี้แจงความเห็นเพิ่มเติมดังกลาวทุกขอแลว
2) กพอ. ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึ ง มี ม ติ
เห็ น ชอบผลการคั ด เลื อ กเอกชน ผลการเจรจา และเห็ น ชอบรางสัญ ญารว มลงทุ น ที่ผ านการตรวจพิ จ ารณาจาก
สํ านั ก งานอั ย การสู งสุ ด ของโครงการพั ฒ นาสนามบิ น อู ต ะเภาและเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก โดยให สกพอ.
นําความเห็ นของกรรมการตอรางสั ญ ญาและความเห็นในที่ประชุมในสวนที่เกี่ย วของกับ รางสัญญาไปดํ าเนิ นการ
ปรับปรุงรางสัญญา พรอมทั้งดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามมาตรา
11 แหง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และเห็นชอบให สกพอ. ลงนามในสัญญารวมลงทุนกับ
นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนที่ไดรับคัดเลือก ตามที่นําเสนอในขอ 2 โดยใหเสนอเรื่องดังกลาวให ครม.
พิจารณาอนุมัติตอไป
3) สกพอ. ได นําความเห็ นของกรรมการ กพอ. ตอรางสัญ ญาและความเห็ น ในที่
ประชุ ม กพอ. ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ร า งสั ญ ญาไป
ดําเนินการปรับปรุงรางสัญญาแลว (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
2. ภารกิจของฝายรัฐที่จะตองดําเนินการตามหลักการโครงการฯ
2.1 มติ ครม. เมื่ อวัน ที่ 30 ตุลาคม 2561 อนุ มัติในหลักการโครงการพัฒ นาสนามบิน อู
ตะเภาและเมื อ งการบิ น ภาคตะวัน ออก ตามมติข อง กพอ. และให ห น ว ยงานที่ เกี่ย วของเรงดํ าเนิ น การในส ว นที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
2.2 สกพอ. ทร. และหน วยงานที่ เกี่ยวของไดมีการเตรีย มความพรอมเรื่องแผนงานและ
การจัดเตรียมงบประมาณ สําหรับโครงการและกิจกรรมสําคัญ 9 เรื่อง ไดแก (1) การกอสรางทางวิ่งที่ 2 และการ
จัดทํารายงาน EHIA (2) การกอสรางทางเชื่อมโครงขายทางถนนสุขุมวิทและทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7
(3) การดําเนินการดานอุตุนิยมวิทยาการบิน (4) การกําหนดคาธรรมเนียมการใชประโยชนที่ดินราชพัสดุเขตสงเสริม
เมื อ งการบิ น ฯ (5) การทํ า ข อ ตกลงการใช ป ระโยชน ส นามบิ น อู ต ะเภาทั้ ง หมดร ว มกั น (JUA) (6) การก อ สร า ง
หอบั งคับ การบิน แหงใหม (7) การจัดหาผูป ระกอบการสาธารณูปโภค (8) การรื้อยายศูน ยซอมบํ ารุงอากาศยานอู
ตะเภาของการบินไทย และ (9) การเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ/อนุญาต ซึ่ง กพอ. ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติดังนี้
1) เห็นชอบใหกองทัพเรือดําเนินกระบวนการคัดเลือกผูรับจางเพื่อมากอสรางทาง
วิ่งที่ 2 และทางขับไปพลางกอนระหวางรอผลการพิจารณารายงาน EHIA แตจะยังไมลงนามในสัญญาวาจางกับผูรับ
จางที่ไดรับการคัดเลือก จนกวารายงาน EHIA จะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทั้งนี้ เมื่อ
กพอ. เห็ น ชอบแล ว ให นํ าเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาอนุมัติตอไป และใหกองทัพเรือรว มกับ สกพอ. เรงจัดทํ า
รายงาน EHIA เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา
2) เห็ น ชอบให ก รมทางหลวง เร งดํ า เนิ น การก อ สร างทางยกระดั บ เชื่ อ มถนน
สุ ขุ ม วิ ท กั บ อาคารผู โดยสารแห ง ใหม และให ก รมทางหลวงดํ า เนิ น การศึ ก ษา วางแผนงานและวางแผนกรอบ
งบประมาณสําหรับการกอสรางทางยกระดับเพื่อเชื่อมโยงอาคารผูโดยสารแหงใหมโดยตรงกับทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองหมายเลข 7 ใหแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่คณะทํางานบูรณาการการกอสรางกําหนด และใหกองทัพเรือ
สนับสนุนในเรื่องพื้นที่สําหรับการกอสราง
3) เห็นชอบใหกองทัพเรือเปนผูใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบินประจําสนามบินอู
ตะเภา เพื่อนําเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงินไมเกิน 390 ลานบาท สําหรับดําเนินการป 2564-2566
โดยให เ ป น ไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ. วิ นั ย การเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2561
4) เห็ น ชอบให มีก ารกํ าหนดคาธรรมเนี ย มจั ด ประโยชน ก ารเช าที่ ราชพั ส ดุ เขต
สงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก กรณีระยะเวลาการเชาที่ดินมากกวา 10 ป แตไมเกิน 50 ป โดยใหแบงชําระ
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เปนงวดทุก 10 ป โดยงวดที่ 1 ชําระในปที่เริ่มการเชา ในอัตรารอยละ 1 ของมูลคาทรัพยสิน คูณ 10 ป งวดถัดๆ ไป
ใหคิดเพิ่มรอยละ 3 ตอป จากคาธรรมเนียมที่ชําระในงวดที่ 1
5) รับ ทราบการทํ าข อตกลงการใช ป ระโยชน ส นามบิ น อู ต ะเภาทั้ งหมดร ว มกั น
(Joint Use Agreement: JUA) ใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยกองทัพเรือ
6) รับทราบการกอสรางหอบังคับ การบินแหงใหม โดยบริษัท วิทยุการบิ น แหง
ประเทศไทย จํากัด
7) รับ ทราบการจัดหาผูป ระกอบการสาธารณู ป โภค โดยกองทัพเรือ ทั้ งนี้ การ
คัดเลือกผูประกอบการระบบสาธารณูปโภคดังกลาวถือเปนการเชาตาม มาตรา 53 วรรค 4 แหง พ.ร.บ. เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดย ทร. ไมถือวาเปนการรวมลงทุน โดยผูประกอบการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
ตลอดระยะเวลาสัญญาเชา และ สกพอ. จะเปนผูใหเชาที่ดินที่ราชพัสดุในเขตสงเสริมฯ แกผูประกอบการทั้ง 2 ราย
ไดแก ระบบไฟฟาและน้ําเย็น และระบบประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย ตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
8) รั บ ทราบการรื้อ ยา ยศู น ย ซ อมบํ ารุงอากาศยานของการบิ น ไทย โดยบริษั ท
การบิ น ไทย จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง สกพอ. อยู ร ะหว างดํ าเนิ น การประสานงานกั บ การบิ น ไทยเพื่ อ จั ด ทํ าแผนการ
รื้อยายศูนยซอมอากาศยานอูตะเภาและยายอากาศยานปลดระวางที่จอดอยูในพื้นที่ ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม
2563 ทั้ งนี้ สกพอ. และ ทร. จะสนั บ สนุ น การดําเนิน งานในระหว างการรื้อยายแกการบิน ไทยตามระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
9) รั บ ทราบการเตรี ย มความพร อ มของหน ว ยงานอนุ มั ติ อนุ ญ าตต า งๆ เช น
การอนุมัติเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม โดย สผ. การอนุมัติเกี่ยวกับใบรับรองตางๆ ตามกฎหมายการเดินอากาศ ทั้งนี้ สก
พอ. จะเปนผูประสานงาน ติดตาม กํากับดูแล เพื่อใหการดําเนินการตางๆ สําเร็จตามเปาหมายและกําหนดเวลา
3. ภารกิจเสริมที่จําเปนในการดําเนินการโครงการฯ
เนื่องจากโครงการพัฒนาสนามบินฯ เกี่ยวของกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และกระทบตอความ
เปนอยูเดิมของประชาชนและกําลังพลของ ทร. ดังนั้นเพื่อใหโครงการสามารถพัฒนาไปไดอยางสรางสรรคและเปน
มิตรตอชุมชนและหนวยงานในทองถิ่น กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติดังนี้
1) เห็นชอบใหการรื้อยายสายไฟฟาของกิจการสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสน ามบิ น ใช ง บ ป ระมาณ รายจ า ยงบ กลางรายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อกรณี ฉุ ก เฉิ น ห รื อ จํ า เป น
พ.ศ. 2563 วงเงิน 31,200,000 บาท โดยกองทัพเรือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติแผนการสงมอบพื้นที่สําหรับการ
ดําเนินงานรื้อยายสาธารณูปโภคและกอสรางทดแทนกลับ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พรอมกรอบ
งบประมาณดํ าเนิ น การจํ า นวน 4,103,608,000 บาทที่ ห น ว ยงานเจ าของสาธารณู ป โภคในพื้ น ที่ โครงการรถไฟ
ค ว าม เร็ ว สู งเชื่ อ ม ส าม ส น าม บิ น จํ าเป น ต อ งได รั บ ก ารจั ด ส รรงบ ป ระม าณ สํ าห รั บ ก ารดํ าเนิ น งาน
รื้อยายสาธารณูปโภคและกอสรางทดแทน ซึ่งประกอบดวย หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจํานวน 4,069.408
ลานบาท กิจการไฟฟาสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กระทรวงกลาโหม) จํานวน 31.2 ลานบาท และคายลูกเสือ
วชิราวุธ (กระทรวงศึกษาธิการ) จํานวน 3 ลานบาท
(2) ทร. ไดรับผลกระทบตองรื้อยายสาธารณูปโภคเนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน โดยจากการสํารวจรวมกันระหวาง ทร. และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสาม
สนามบิ น จํ ากัด พบตํ าแหน งสายไฟฟ าที่ กีด ขวางพื้ น ที่ โครงสรางทางวิ่งของโครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมสาม
สนามบิน ภายในเขตทางรถไฟเดิมซึ่งตองรื้อยาย 10 จุด โดยมีรายละเอียดที่ตองดําเนินงานสําหรับการรื้อยายคิดเปน
กรอบวงเงินงบประมาณ 31,200,000 บาท ซึ่งเปนรายจายที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณไว แตมีภารกิจจําเปนเรงดวน
ที่ตองดําเนินการและตองใชจายโดยเร็วเพื่อใหสอดคลองกับแผนการสงมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบินในป 2564
(3) กิ จ การไฟฟ า สวั ส ดิ ก ารสั ม ปทานกองทั พ เรื อ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ขอรั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ า ยงบกลางรายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น พ.ศ. 2563 เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
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รื้อย ายสายไฟฟ าดั งกล า ว วงเงิน 31,200,000 บาท โดยมี แผนเริ่ มจั ด ซื้ อจั ด จ างในเดื อ นพฤษภาคม 2563 และ
ดําเนินการรื้อยายสายไฟฟาดังกลาวระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 (ระยะเวลากอสราง 6 เดือน)
2) เห็นชอบการนําสายไฟฟาลงใตดินเพื่อสงเสริมสภาพพื้นที่สําหรับเมืองการบิน พรอม
การขอรับจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงินไมเกิน 468 ลานบาท ของ ทร. เพื่อเปนการเตรียมตัวใหพื้นที่ของ ทร.
บริ เวณฐานทั พ เรือ สั ตหี บ ที่ เชื่ อมโยงกั บ สนามบิ น เป น เมืองอัจ ฉริย ะในอนาคต โดยให เป น ไปตาม พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตอไป
3) รับ ทราบแผนการดําเนิ น งานสํารวจและเยีย วยาประชาชนในพื้ น ที่ รอบสนามบิ น อู
ตะเภาที่ไดรับผลกระทบตามแนวเสนเสียงของโครงการฯ เพื่อเปนการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอชุมชนในพื้นที่ โดย
สกพอ. อยู ร ะหว างการดํ าเนิ น การจั ด จ างที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ สํ ารวจประชาชนในพื้ น ที่ รวมถึ งแนวทางเยี ย วยา และ
ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ
4) รับทราบวัตถุประสงคการบริหารกองทุนสวัสดิการกองทัพเรือ ดังนี้
(1) เพื่ อ ช ว ยเหลื อ กํ า ลั ง พลกองทั พ เรื อ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาเมื อ ง
การบินภาคตะวันออก
(2) เพื่ อส ง เสริ ม การศึ ก ษ าให แก บุ คคล ใน ครอบ ครั ว กองทั พ เรื อ มี ค วาม รู
เพียงพอที่จะประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก
(3) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการในกองทัพเรือ
(4) เพื่อสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานสุขภาพ สุขอนามัย และสวัสดิการ ใหแกกําลัง
พลของกองทัพเรือและครอบครัว
(5) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและการกุศล
(6) เพื่อบริหารจัดการโครงการและงานตามขอ (1) – (5) ที่ดําเนินการโดยใชเงินสวน
แบงรายไดที่กองทัพเรือไดรับ
ทั้งนี้ การบริหารกองทุนสวัสดิการจะมีระเบียบกองทุน และขอกําหนดในการใชเงิน
สวนแบงรายไดนี้ใหมีความถูกตองตามวัตถุประสงค โดยมีหลักเกณฑการใชเงินกองทุนที่ชัดเจน และตรวจสอบได โดย
มี ผูบั ญ ชาการกองทั พเรือเป น ประธานกองทุ น เพื่อใหส ามารถกํ าหนดนโยบายในการบริ ห ารเงิน กองทุน ได อย าง
เหมาะสม
4. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานสําหรับการบริหารจัดการชวงการกอสราง
เพื่อบูรณาการการดําเนินโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาฯ และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ให
สอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงตองมีการประสานโครงการและบริหารสัญญาใหสอดคลองกัน
กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติดังนี้
1) เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมประสานงานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน และโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยใหทํางานภายใตกํากับของ
คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) และใหรายงานผลตอ กบอ. เพื่อทราบเปน
ระยะ และให กบอ. รายงานตอ กพอ. เพื่อพิจารณาตอไป
2) รั บ ทราบการแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานบู ร ณาการการก อ สร า งภายใต ค ณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาฯ และการจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการกอสรางฯ ของ สกพอ. โดย
ความรวมมือกับกองทัพเรือ มีหนาที่ในการรับผิดชอบประสานงานบริหารโครงการกอสรางกับฝายตางๆ ภายใน ทร.
และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ เสนอแนะและแกไขปญหาเกี่ยวกับปญหาดาน
เทคนิค ควบคุมระยะเวลาใหสอดคลองกันทุกโครงการ และจัดทําแผนการกอสรางแบบบูรณาการ
17. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 3
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คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสั มฤทธิ์ของการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 3 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุ ป ข อ มู ล ณ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่ ง การรายงานในครั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน ก.พ. ได ร ว มกั บ
กระทรวงกลาโหม ในการรายงานข อมูลเพิ่ มเติม จํานวน 5 สวนราชการ ได แก สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองทั พบก กองทั พเรือ กองทั พอากาศ และกองบั ญ ชาการกองทั พไทย รวมจํ านวนสวนราชการทั้ งหมดในระบบ
รายงาน 147 ส วนราชการ โดยในครั้งนี้ มี สวนราชการที่รายงาน 145 สวนราชการ คิดเป นรอยละ 98 ของส วน
ราชการทั้งหมด (147 สวนราชการ) ดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
สวนราชการรอยละ 100 (145 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ โดยสวนราชการที่มอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของสวนราชการ คิดเปนรอยละ 20 (29 สวนราชการ) และสวนราชการที่มอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้งของส ว นราชการได รอยละ 50 ขึ้น ไป คิดเป น รอยละ 57 (83 สว นราชการ) โดยมีการ
มอบหมายใหปฏิบัติงานที่บานในหลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวน
ราชการวันเวนวัน สัปดาหละ 1 วัน สัปดาหละ 2 วัน สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในสัปดาห
ที่ผานมา พบวามีสวนราชการที่กําหนดใหมีจํานวนขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งรอยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้น 7 สวนราชการ (เดิม 76 สวนราชการ)
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
2.1 ส ว นราชการกํ า หนดให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ เหลื่ อ มเวลาการปฏิ บั ติ งานเมื่ อ
จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ โดยสวนใหญรอยละ 55 กําหนดการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
เปน 3 ชวงเวลา คือ 7.30 – 15.30 น.เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น.
2.2 สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานสวนใหญ คือ งานใหบริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งาน
ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร งานรั บ – ส ง เอกสารราชการ งานจั ด เก็ บ ภาษี และบางตํ า แหน ง เช น ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ผูอํานวยการสํานัก/กอง เปนตน
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน สวนราชการรอยละ 100 กําหนดใหมีระบบ
รายงานผลงานผานชองทางตาง ๆ โดยสวนใหญรอยละ 57 ใหขาราชการและเจาหนาที่รายงานความกาวหนาของงาน
ทั้งรายวันและรายสัปดาห ผาน Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ Google Form
3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน สวนราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ ง โดยเป น การใช Application LINE ร อ ยละ 99
Application Zoom รอยละ 64 Microsoft Team รอยละ 32 Cisco Webex รอยละ 25 ตามลําดับ โดยสวนใหญ
ใชงานผานคอมพิวเตอรแบบพกพาและโทรศัพทเคลื่อนที่ เชนเดียวกับขอมูลในสัปดาหที่ผานมา
4. ขอจํากัดของสวนราชการ ในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การขาดความพรอมดานอุปกรณปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับ
การปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง การขาดความพรอมของเจาหน าที่ ในการใชเทคโนโลยีและ Application ในการ
ปฏิบัติงาน ความไมสะดวกในการติดตอสื่อสารและการประสานงานในกรณีเรงดวน งานเกี่ยวกับเอกสารราชการที่
ยังคงมีความจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก ควรจัดให มี
อุ ป กรณ รองรับ การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ ตั้ ง ควรสนับ สนุ น คาใชจายในการปฏิ บั ติงานที่ บาน เชน คาโทรศั พ ท
คาบริการอินเทอรเน็ต เปนตน
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18. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ชวงระหวางวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
รัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 56 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 18 – 22
พฤษภาคม 2563 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บานหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รัฐวิสาหกิจ 51 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและมีรัฐวิสาหกิจ 5 แหง
ไดแก บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล องคการตลาดเพื่อเกษตรกร และองคการสุรา กรมสรรพสามิต ที่ใหพนักงานกลับมา
ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว เชนเดียวกับสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563)
ทั้งนี้ จากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน 300,174 คน มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งจํานวน 77,212 คน หรือคิดเปนรอยละ 26
2. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ 33 แหง ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30 น. เชนเดียวกับสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563)
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง รัฐวิสาหกิจมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานเปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของงานซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการ
กํากับ ติดตาม และบริหารผลการปฏิบัติงานเปนรายวันผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบ
การติ ดตามงานและการลงเวลาปฏิ บั ติงานที่ องค กรพั ฒ นาขึ้น เอง โดยรัฐวิส าหกิ จยั งคงใช แอปพลิเคชัน Line มา
สนั บสนุน การปฏิบัติงานมากที่สุด ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียม
อุป กรณ และระบบเพื่อรองรับการปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งให เพี ย งพอ และควรพั ฒ นาระบบการปฏิ บัติงานของ
องคกรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบ
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ควรพิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การ
ใหบริการประชาชน และสําหรับงานอื่นที่ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
19. เรื่อง รายงานสัดสวนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสัดสวนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
สัดสวนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริงในรอบหกเดือนที่ผานมา (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ยังคงอยูภายใตกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ กําหนด โดยขอมูล ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้
กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามมตรา 50
กรอบที่กําหนด
สัดสวนหนี้
ที่เกิดขึ้นจริง
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(1) สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(2) สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายได
ประจําปงบประมาณ
(3) สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอหนี้
สาธารณะทั้งหมด
(4) สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอ
รายไดจากการสงออกสินคาและบริการ

ไมเกินรอยละ 60
ไมเกินรอยละ 35

41.69
28.26

ไมเกินรอยละ 10

2.73

ไมเกินรอยละ 5

0.18

20. เรื่อง การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี ทั้งนี้
มิใหนํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใชแกคนตางดาว โดย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่กําหนด ดังนี้
1 . กระท รวงมห าดไท ย อาศั ย อํ า น าจตามความใน มาตรา 17 แห งพ ระราชบั ญ ญั ติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศ ดังนี้
1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ขยายระยะเวลาการยกเวน ขอ หา มมิใ หค นตา ง
ด า วเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตให
เขามาทํางานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานกรณีมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่.. พ.ศ. .... เพื่อผอนผัน ให คนตางดาว 3
สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งเขามาทํางานตาม MoU ที่การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตอไป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ขยายระยะเวลาการยกเวน ขอ หา มมิใ หค นตา ง
ด า วเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และที่แกไขเพิ่มเติม กรณีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามมติค ณะรัฐ มนตรี
เมื่อ วัน ที่. . พ.ศ. .... เพื่อ ผอนผัน ใหคนตางดาวสัญ ชาติกัมพูช า และเมียนมา ซึ่งเขามาทํางานในประเทศไทยโดยใช
บัตรผานแดนที่การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตอไป ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
2. ก ระ ท รว งแ รงงาน อ าศัย อํ า น าจ ต าม ค ว าม ใน ม าต รา 1 4 แ หง พ ระ ราช กํ า ห น ด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่...... เพื่อผอนผันใหคนตางดาวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถ
ทํางานไปพลางกอนได ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ใหหนวยงานดานความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม
จับกุมดําเนินคดีนายจาง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผูที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
สาระสําคัญ
1. เนื่ อ งจากการผ อ นผั น ให ค นต างด าวสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 อยูในราชอาณาจักรและทํางานไปพลางกอนไดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แตมาตรการใน
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังมีอยูอยางตอเนื่อง
และมีแนวโนมวามาตรการดังกลาวจะยังคงอยูตอเนื่องไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อ เป น การลดความเสี่ ย งการแพร
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ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
เห็น ชอบใหก ารบริห ารจัด การการแพรร ะบาดของโรคเปน วาระแหง ชาติดังกลา วจํา เปน ตอ งดํา เนิน การอยา ง
เรงดวนทั้งในสถานการณที่เปนอยูและภายหลังสถานการณการระบาดของโรคสิ้นสุดลง ซึ่งจะตองฟนฟูประเทศใน
มิติตาง ๆ อยางเรงดวนดวย โดยจะตองบูรณาการความรวมมือทั้งหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาค
สวนอยางเปนระบบ ใหครอบคลุมทุกองคาพยพของประเทศ
2. กระทรวงแรงงานไดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กอง
การตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2563 สรุ ป ผลการประชุ ม กล า วคื อ ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ตรงกั น ในการขยายระยะเวลาผ อนปรนการอยู ใ น
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับคนตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับ
รั ฐ บาลประเทศคู ภ าคี ออกไปจนถึ ง วั น ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และร ว มกั น พิ จ ารณายกร า งประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและรางประกาศกระทรวงแรงงานประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี
3. กระทรวงแรงงานพิจารณาแลวเห็นควรมีแนวทางการผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวและการทํางานใหกับคนตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี
มีดังนี้
3.1 กลุมเปาหมาย : เปนคนตางดาว 2 กลุม คือ
1) คนต างด าวสั ญ ช าติ กั มพู ช า ล าว และเมี ยน มา ซึ่ งถื อห นั งสื อเ ด ิ น ท า ง
หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขา
เมืองภายใตบัน ทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานหรือบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ที่วาระการจางงานครบสี่ป และระยะเวลาการอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แตไมสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไดกอน หรื อ ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 จากมาตรการป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2) คนต างด าวสั ญชาติ กัมพู ชาและเมี ยนมา ซึ่ งถื อบั ตรผ านแดน ตามมาตรา 13 (2) แห ง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แหงพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และการอนุญาตใหพํานัก ในเขต
พื ้น ที ่ช ายแดนที ่ไ ดรับ อนุญ าตสิ ้น สุด และไมส ามารถเดิน ทางออก นอกราชอาณาจักรไดกอนหรือในวัน ที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3.2 ลั กษณะการดําเนิ น การ : เปน การขยายระยะเวลาการผอนปรนให คนต างด าวที ่ เ ข า มา
ทํา งานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคีอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและทํางานได
ตอไป
3.3 ระยะเวลา : อนุ ญ าตให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รและทํา งาน ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
3.4 หลั ง สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรงงานต างด าวต อ งเดิ น ทางออกจาก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
ผลกระทบ
1. ก า ร ข ย า ย ระยะเวลาการผ อนปรนก า ร อ ยู ใ น ร า ช อ า ณ า จ ัก ร เป น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว
และการทํ า งานให กั บ คนต า งด า วที่ เข า มาทํ า งานตามข อ ตกลงที่ รั ฐ บาลไทยได ล งนามกั บ รั ฐ บาลประเทศ
คูภาคี เปนการลดความเสี่ยงการกลับมาแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ใหม จากแรงงานที่
เดินทางเขามาใหม และเพื่อประโยชนในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลี่คลายลง
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2. ก า ร ข ย า ย ระยะเวลาการผ อ น ป ร น ก า ร อ ยู ใ น ร า ช อ า ณ า จ ัก ร เป น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว
และการทํางานใหกับ คนตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี เปน
การลดความสุมเสี่ยงที่แรงงานบางสวนจะเปลี่ยนเปนแรงงานที่ไมถูกตอง เนื่องจากวาระการจางงานครบกําหนดแตไม
สามารถเดินทางกลับประเทศตนทางได เปนการลดสภาวการณขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการนายจาง ที่
ยังคงมีความตองการและมีความประสงคจะจางคนตางดาวเหลานั้นตอไปแตไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการ
ปกติไดในสถานการณที่มีภัยคุกคาม
3. ก า ร ข ย า ย ระยะเวลาการผ อ น ป ร น ก า ร อ ยู ใ น ร า ช อ า ณ า จ ัก ร เป น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว
และการทํางานใหกับ คนตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี เปน
มาตรการเพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง ความปลอดภั ย และการดํา รงชีวิต โดยปกติสุข ของประชาชน เปน การลดความวิ ต ก
กั ง วลและความตื่นตระหนกในสถานการณ ที่ไมปกติ รวมถึงยังเปนไปตามพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ
เนื่องจากเปนการดําเนินการชั่วคราวตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ทั้ง นี้ คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและ
ทํางานไปพลางกอนไดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวง
แรงงาน ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผอนปรนการอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนาม
กับรัฐบาลประเทศคูภาคี ดังนี้
1. คนตางดาวที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใต
บันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจางงานจะครบ 4 ป ในชวงเดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 44,222 คน (กัมพูชา 19,199 คน ลาว 4,541 คน เมียนมา 20,482 คน)
2. คนตางดาวที่เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตาม
ฤดูกาล ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการจางงานหรือ
การอนุญาตใหพํานักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ไดรับอนุญาตสิ้นสุดในชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ประมาณ
64,364 คน (กัมพูชา 36,738 คน เมียนมา 27,626 คน)
คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจ วาดวยความ
รวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจางงานจะครบ
4 ป ในชวงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 39,800 คน (กัมพูชา 12,965 คน ลาว 3,868 คน
เมียนมา 22,967) และคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขามแดนใน
ลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตาง
ด าว พ.ศ. 2560 ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชกํ า หนดการบริ ห ารจั ด การการทํ า งานของคนต า งด า ว (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2561 ซึ่งวาระการจางงานหรือการอนุญาตใหพํานั กในเขตพื้ นที่ ชายแดนที่ ไดรับอนุญาตสิ้นสุดลงในชวงเดื อน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 28,208 คน (กัมพูชา 16,336 คน เมียนมา 11,872 คน)
ตางประเทศ
21. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ
(GMS) ครั้งที่ 23 (The 23rd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ผนงานความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ใน
ลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และรับทราบขอเสนอแผนการ
ดําเนิ น งานในระยะเร งด ว นเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น แผนงาน GMS และมอบหมายหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งรับ ไป
ดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตอไป ตามที่สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนระดับ
รั ฐ มนตรีข องไทยเข าร ว มประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ผนงานความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง
6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ภายใตหัวขอหลักคือ “เพื่อ
การบูรณาการที่ขยายเพิ่ม มุงลดความเหลื่อมล้ํา และเพื่อความยั่งยืนในอนุภูมิภาค GMS” สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. สาระสําคัญของการประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและ
รับทราบเรื่องตางๆ ดังนี้
เห็นชอบ
1. แถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS
2. ร า งกรอบยุ ท ธศาสตร แ ผนงาน GMS ในระยะป 2573 ซึ่ งมี วิ สั ย ทั ศ น คื อ “เป น
อนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญรุงเรือง และมุงกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียม”
3. แผนงานวิ จั ยเพื่ อสนับ สนุน รา งกรอบยุท ธศาสตรใหมฯ โดยเนน 3 หัว ขอหลัก คื อ
(1) การผลิตเชิงอุตสาหกรรม และบทบาทของ GMS ในห วงโซมูลคาโลก (2) บทบาทของเมืองในภูมิภาคเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน GMS และ (3) การพัฒนาเชิงพื้นที่ และนัยตอการพัฒนา GMS ในอนาคต
4. รายงานความก า วหน า และการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 กรอบการลงทุ น ของภู มิ ภ าค
ป 2565 ประกอบดวยแผนงาน/โครงการลงทุนในอนุภูมิภาค GMS จํานวน 255 โครงการ มูลคากวา 92.7 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 2.87 ลานลานบาท) โดยของประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 89 โครงการ มูลคารวม 22.4
พันลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 6.95 แสนลานบาท) เชน โครงการพัฒนารถไฟทางคูในประเทศ โครงการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาเสนทางรถไฟเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ
5. รับทราบยุทธศาสตรสาขาความรวมมือดานสุขภาพป 2562-2566 โดยเสนอใหจัดตั้ง
สาขาความร ว มมื อใหม ในแผนงาน GMS ด า นสาธารณสุ ขเพื่ อมุงเคลื่อนยายทรัพยากรที่มี อยูอยางจํากัด สําหรับ
การพัฒนาในดานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น
รับทราบ
1. ความกาวหนาการดําเนินงานในสาขาความรวมมือตางๆ เชน การเริ่มออกใบอนุญาต
ขนส งสิ น คาจํานวน 500 คั น ภายใตความตกลงวาด วยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภ าคลุมแมน้ําโขง (GMS
Cross-Border Transport Agreement: CBTA) การเสริมสรางความเขมแข็งความมั่นคงทางอาหาร การมุงเสริมการ
ทองเที่ยวเมืองรองและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการมุงสรางเสริมระบบสาธารณสุขเพื่อปองกันการระบาดของ
โรคติดตอ
2. รายงานของหุ น ส ว นเพื่ อ การพั ฒ นาและสภาธุ ร กิ จ 6 ประเทศลุ ม แม น้ํ า โขง
ประกอบดวย
2.1 รายงานของภาคี หุ น ส ว นเพื่ อ การพั ฒ นา โดย (1) ส งเสริ ม ความร ว มมื อ
ระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นาโครงการตางๆ ผานการจัดหาแหลงเงินทุนในรูปแบบใหม (2) สงเสริมความ
รว มมือดานการเคลื่อนย ายแรงงานอย างปลอดภั ย (3) สงเสริมความรวมมื อดานดิจิ ทัลและการคาออนไลน และ
(4) สงเสริมความรวมมือเพื่อตอยอดองคความรูไปสูการดําเนินโครงการตางๆ
2.2 รายงานของสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง โดยประเด็นที่มีพลวัตมาก
ที่สุด คือ เรงสงเสริมการขนสงขามพรมแดน และมุงเนนใน 3 ประเด็น คือ (1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความ
เทาเทียมกัน (2) การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพแกผูประกอบการ และ (3) การสงเสริมมาตรฐานการขนสงใน
กลุมประเทศ GMS
3. การประชุมสุดยอดผูนําแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ป
2564 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 24 และเวที
หารือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ขอเสนอแผนการดําเนินงานในระยะเรงดวนเพื่อสนับสนุนการดําเนินแผนงาน GMS ไดแก
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การดําเนินงาน

- เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสงในทุกรูปแบบ พัฒนาดานพรมแดนโครงสราง
พื้นฐานพลังงาน และเรงพัฒนาเนื้อหาและแพลตฟอรมที่ทันสมัยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เรงรัดดําเนินงานในระยะแรกเริ่มภายใตความตกลง CBTA รวมทั้งเรงเจรจากับประเทศเพื่อน
บานในเรื่องการเพิ่มจํานวนเสนทางจุดผานเขาออกของคนและสินคาภายใตความตกลง CBTA
หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง
- เตรี ยมความพรอมเพื่ อ เชื่ อมโยงและขยายฐานการผลิ ต รวมกั บ ประเทศเพื่ อ นบ าน และมุ ง
กระจายผลประโยชนเนื่องมาจากการพัฒนาพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และการพัฒนาโครงการ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษทวายไปยั งประเทศเพื่ อ นบ าน รวมทั้งเรงพั ฒ นาศัก ยภาพแรงงานในอุต สาหกรรมเป าหมาย
เสริมสรางขีดความสามารถของ SMEs
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- จัดการผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเสี่ยงและปองกัน
ผลกระทบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ และรวมหารือในเรื่องการปองกันการคามนุษยและการเคลื่อนยาย
แรงงานผิดกฎหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน
- ขับเคลื่อนการดํ าเนิน งานเพื่ อสรางความตระหนักรู ความเขาใจ เพื่ อเพิ่มการมีสวนรวมของ
ทองถิ่น รวมทั้งประสานและผลักดันการพัฒนาเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย
- ขับเคลื่อนคณะทํางานสาขาความรวมมือดานสุขภาพ เชน เรงหารือรวมกับประเทศสมาชิกเพื่อ
เผยแพรองคความรูที่เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม รวมพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเฝาระวังและตอบสนองตอเชื้อโรคอุบัติ
ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข
- ประสานหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งเร งรั ด การดํ า เนิ น งานของไทยในการพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษวาดวยโรคโควิด-19
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการฮานอยวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจและ
ความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอาเซียนใหเขมแข็งในการตอบสนองตอการระบาดใหญของไวรัสโควิด-19 และ ราง
ถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามวาดวยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจตอการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ทั้ งนี้ หากมี ความจําเป น ตองปรับ ปรุงแกไขรางเอกสารดั งกลาวที่ ไม ใชส าระสําคั ญและไม ขัด ต อ
ผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก และอนุมัติ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายใหการรับรองรางเอกสารดังกลาว ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ
สาระสําคัญ
กระทรวงพาณิชยขอเสนอเอกสารจํานวน 2 ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 ดังนี้
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1. รางแผนปฏิบัติการฮานอยวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงหวงโซ
อุปทานของอาเซียนใหเขมแข็งในการตอบสนองตอการระบาดใหญของไวรัสโควิด-19 มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการ
ตาม “ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษวาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)” ออกโดย
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มอบหมายใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาแนวทางใน
การรักษาไวซึ่งความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน โดยแผนปฏิบัติการฮานอยฯ ประกอบดวยเนื้อหาหลัก 3 สวน ไดแก
(1) ขอบเขตความรวมมื อ - ดําเนิ นความรวมมือเพื่อใหมั่นใจวาการเคลื่อนยายสิน คาที่ จําเป น รวมทั้ ง อาหาร ยา
เครื่องมือทางการแพทย และวัสดุอุป กรณที่ใชรับมือการระบาดใหญ ของโควิด-19 เป นไปอยางราบรื่น และมี การ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวกับมาตรการดานการคาในสินคาและอุปกรณดังกลาวระหวางกัน (2) การสงเสริมความ
เชื่อมโยงหวงโซอุปทานใหเขมแข็ง - สรางความมั่นใจวาการตอบสนองตอการระบาดใหญของไวรัสโควิด-19 ไมไดให
ความสําคัญเพียงแตการดําเนินการระยะสั้น แตรวมถึงความพยายามที่จะมุงสงเสริมความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานให
เขมแข็งในระยะยาว (3) กลไกเชิงสถาบัน – แตงตั้งผูติดตอประสานงานระดับประเทศเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการฮานอยฯ
2. รางถ อยแถลงรว มของรั ฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามวาดวยการบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนการนําถอยแถลงรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัย
พิเศษ เรื่อง โควิด-19 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มาหาแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป ซึ่งรางถอยแถลงฯ เนน
ย้ําถึงความสําคัญของตลาดการคาและการลงทุนที่เปดกวาง และสรางความเชื่อมั่นวามาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตอสูกับโควิด-19 ที่เปนอุปสรรคกับการเคลื่อนยายสินคาและบริการในหวงโซอุปทาน จะอยูในสัดสวนที่เหมาะสม
โปรงใส ชั่วคราว สอดคลองกับกฎขององคการการคาโลกและไมกอใหเกิดขอจํากัดทางการคาในภูมิภาคโดยไมจําเปน
หรือสงผลกระทบตอการเคลื่อนยายสินคาจําเปนในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแสวงหามาตรการอํานวย
ความสะดวกที่จะชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวจากวิกฤตนี้ สนับสนุนภาคธุรกิจใหใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการคา
ดิจิทัล และแลกเปลี่ยนองคความรูและแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกันภายในภูมิภาค
แตงตั้ง
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง
นางอังคณา วงษประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุมที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนง ที่ปรึกษาดานการสื่อสาร (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายการร ว มลงทุ น ระหว า งรั ฐ และเอกชน จํ า นวน 5 คน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562)
ดังนี้ 1. นายอนุชิ ต อนุ ชิตากู ล 2. นายสุ รนั น ท วงศวิทยกําจร 3. นายอารีพงศ ภูชอุม 4. นายอภิช าติ ชิน วรรโณ
5. นายเข็มชัย ชุติวงศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิป ตพั ลลภ) ใน
ฐานะประธานกรรมการขอมู ล ขาวสารของราชการเสนอแต งตั้ งคณะกรรมการวินิ จ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
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จํานวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2563 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมไดดํารงตําแหนงมาครบวาระสามป ดังนี้
1. สาขาการแพทยและสาธารณสุข
1.1 ศาสตราจารยเฉลิม หาญพาณิชย
1.2 ศาสตราจารยบุญศรี มีวงศอุโฆษ
1.3 พลโท ศาสตราจารยคลินิกภานุวิชญ พุมหิรัญ
1.4 ศาสตราจารยยง ภูวรวรรณ
1.5 รอยตํารวจเอก รุงเรือง กิจผาติ
2. สาขาตางประเทศ ความมั่นคง และการเมือง
2.1 นายดนัย มูสา
2.2 นายบรรสาน บุนนาค
2.3 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน
2.4 พลโท สุขสันต สิงหเดช
3. สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร
3.1 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
3.2 นายวิฑูรย สิมะโชคดี
3.3 นายวีรพงศ ไชยเพิ่ม
3.4 ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
3.5 นายอดิทัต วะสีนนท
4. สาขาเศรษฐกิจและการคลัง
4.1 นายเกริกพงษ เกสรทอง
4.2 นางชลิดา พันธกระวี
4.3 นางดวงตา ตันโช
4.4 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
4.5 นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
5. สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย
5.1 พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ
5.2 นางสาวจันทจิรา เอี่ยมมยุรา
5.3 นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล
5.4 นายณอคุณ สิทธิพงศ
5.5 ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ
5.6 นายนที ทับมณี
5.7 นายนิรวัชช ปุณณกันต
5.8 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
5.9 นายธนกฤต วรธนัชชากุล
5.10 พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
5.11 นายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ
5.12 นายพีระศักดิ์ ศรีรุงสุขจินดา
5.13 นายมานะ วีระอาชากุล
5.14 ผูชวยศาสตราจารยวรรณภา ติระสังขะ
5.15 พลตํารวจโท วราวุธ ทวีชัยการ
5.16 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
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5.17 นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์
5.18 ผูชวยศาสตราจารยอดิศร เนาวนนท
5.19 วาที่รอยตํารวจตรี อาพัทธ สุขะนันท
5.20 นางอัจฉรา อุณหเลขกะ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายเจริญ แซเต็ง
และ นายสมพงษ ปูเพ็ง ใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะรั ฐมนตรีมี มติ เห็ น ชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งนายพิ ชิต อั ค ราทิ ต ย ให ดํ ารง
ตําแหนงประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2563
เปนตนไป
..........................................
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

