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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง
และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 5 ฉบับ
รางกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับมาตรการตอบโตการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก
ตางประเทศ รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อรวมกันของราชการสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่น พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ….
รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตรา
คาโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราคาโดยสาร
รวม 3 ฉบับ
การปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
รวม 3 ฉบับ
การปรับอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เศรษฐกิจ - สังคม
การนําเสนออุทยานแหงชาติเขาสก และพื้นที่อุทยานแหงชาติถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน ใหเปนพื้นที่อุทยานมรดกแหงอาเซียน
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การชําระหนี้เงินกู
ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชวยเหลือชาวไรออยในฤดูการผลิต
ป 2558/2559
(ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน
ชุดที่ 2 ปที่ 2
รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงกรณีบริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ ฟรี ช็อปส จํากัด
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการขยาย
สัญญาสัมปทานทางดวนและรถไฟฟา (บีทีเอส) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางดวนและรถไฟฟา (บีทีเอส) สภา
ผูแทนราษฎร
การกําหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป
พ.ศ. 2563
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การเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กอนการเปดภาคเรียนปการศึกษา 2563
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ
บริการ พ.ศ. 2542
โครงการบานเชาสําหรับผูมีรายไดนอย
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2563
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 7
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
ตางประเทศ
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รายงานผลการเขารวมชมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3
(Winter Youth Olympic Games 2020) และการประชุ มรวมกั บ ประธานและ
คณะกรรมการโอลิมปกระหวางประเทศ (IOC) ณ สมาพันธรัฐสวิส
เรื่อง รางขอตกลงวาดวยความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาระหวางอาเซียนและ
สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา
เรื่อง การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับองคการหามขายอาวุธเคมีสําหรับการ
บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสําหรับการกอสรางศูนยปฏิบัติการแหงใหมของ
องคการหามอาวุธเคมี

แตงตั้ง
27. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
29. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
30. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
31. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ
32. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
33. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทส.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได และให ทส. รับขอเสนอแนะของ สคก. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมพื้นที่อําเภอบางละ
มุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม และเขตควบคุมมลพิษ ของอําเภอบางละมุง
และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. กํ า หนดการจํ า แนกพื้ น ที่ ที่ให ใช มาตรการคุม ครองสิ่งแวดลอม เพื่อการบังคับ ใชมาตรการ
ออกเปน 2 สวน คือ พื้นที่บนแผนดินใหญรวมพื้นที่เกาะ และพื้นที่นานน้ําทะเล
3. กําหนดขอหามและกําหนดหลักเกณฑในการกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารประเภท
ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการวัดความสูงของอาคาร
4. กํ า หนดห า มกระทํ าหรื อ กิ จ กรรมใด ๆ ที่ อ าจเป น อั น ตราย หรื อ ก อ ให เกิ ด ผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบตอคุณคาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
5. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะ
ทําการกอสราง หรือดําเนินการในพื้ นที่ใหทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน หรือรายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดลอม
6. กํ า หนดให พื้ น ที่ ที่ให ใช มาตรการคุม ครองสิ่งแวดลอมตองจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล อ มเบื้ อ งต น หรื อ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม แล ว แต ก รณี ต อ สํ านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
7. กําหนดให มีคณะกรรมการกํ ากับ ดูแลและติ ดตามผลการคุมครองสิ่งแวดล อมของพื้ นที่ โดยมี
อํานาจหนาที่และอํานาจในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม สงใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
8. กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม ที่รัฐมนตรีแตงตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกํากับดูแล
และติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี ตามประกาศนี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรีขึ้นตามประกาศนี้
9. กําหนดใหประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และ
มีระยะเวลาบังคับใช 5 ปนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ทั้ ง นี้ ทส. พิ จ ารณาแล ว ยื น ยั น ให ดํ า เนิ น การร างประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ งแวดล อ ม ในบริ เวณพื้ น ที่ อํ า เภอบางละมุ ง และ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. …. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลวตอไป และขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีโดยดวน เพื่อใหมี
ผลใชบังคับ ตอเนื่องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจะ
สิ้นสุดการบังคับใชในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
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2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 5 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบ 1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูป ที่ดิน ในท องที่
ตํ า บลแห ใต ตํ า บลยางน อ ย ตํ า บลหั ว ขวาง และตํ าบลเลิ งใต อํ าเภอโกสุ ม พิ สั ย จั งหวั ด มหาสารคาม พ.ศ. ….
2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. …. 3. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. …. 4. รางพระราชกฤษฎี กากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในท องที่ตําบลหนองแมไก
ตํา บลคํ า หยาด และตํ า บลทางพระ อํ า เภอโพธิ์ท อง จังหวัด อ างทอง พ.ศ. …. 5. รางพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนด
เขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลพานพราวและตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. …. รวม 5 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา รวม 5 ฉบับ
เปนการกําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน ในทองที่ตําบลแหใต ตําบลยางนอย ตําบลหัวขวาง และ
ตําบลเลิงใต อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในทองที่ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ท องที่ ตํ าบลหั ว เขา อํ า เภอเดิ มบางนางบวช จั งหวัดสุ พรรณบุรี ในทอ งที่ ตําบลหนองแมไก ตํ าบลคําหยาด และ
ตําบลทางพระ อํ าเภอโพธิ์ ท อง จั งหวั ดอ างทอง และในทอ งที่ ตํ าบลพานพร าวและตํ าบลหนองปลาปาก อําเภอ
ศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปทําการสํารวจพื้นที่ที่จะจัดทําเปนโครงการจัดรูปที่ดิน
อันจะเปนการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีมาตรฐาน
การครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางไดเห็นชอบดวยแลว
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับมาตรการตอบโตการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ เห็ น ชอบร างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการให การอุดหนุน ที่มี เงื่อนไขเพื่ อ
การส งออก พ.ศ. …. และร า งกฎกระทรวงการคํานวณประโยชน ที่ ได รับ จากการอุ ดหนุ น พ.ศ. …. รวม 2 ฉบั บ
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหดําเนินการตอไป
ได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะการให ก ารอุ ด หนุ น ที่ มี เงื่ อ นไขเพื่ อ การส งออก พ.ศ. ….
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 บทนิ ย าม กํ าหนดบทนิ ย ามคํ าว า “ภาษี ท างตรง” “ค าธรรมเนี ย มในการนํ าเข า”
“ภาษีทางออม” “ภาษีทางออมระหวางการผลิต” “ภาษีทางออมสะสม” “การลดหยอนภาษี” และ “การลดหยอน
หรือการคืนคาธรรมเนียมในการนําเขา”
1.2 การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการสงออก กําหนดลักษณะของการอุดหนุนที่มีเงื่อนไข
เพื่อการสงออก ไดแก
(1) การใหการอุดหนุนโดยตรงตอวิสาหกิจโดยมีเงื่อนไขเพื่อการสงออก
(2) มาตรการถือครองเงิน ตราตางประเทศ หรือการปฏิบั ติในลักษณะเดี ย วกั น
เพื่อเปนสิทธิประโยชนพิเศษที่เกี่ยวกับการสงออก
(3) การให หรือกําหนดเงื่อนไขการใหคาขนสงและคาระวางภายในประเทศเพื่ อ
การสงออกที่ดีกวาการใหหรือการกําหนดเงื่อนไขการใหคาขนสงและคาระวางเพื่อการจําหนายในประเทศ
(4) การกําหนดมาตรการทางตรงหรือทางออมโดยใหเงื่อนไขที่ดีกวาสําหรับสินคา
หรือบริการซึ่งใชในการผลิตเพื่อการสงออกเมื่อเทียบกับสินคาหรือบริการที่เหมือนกันหรือที่สามารถทดแทนกันได
ซึ่งใชในการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
(5) การลดหย อ นหรื อ การชะลอการเรี ย กเก็ บ ภาษี ท างตรง หรื อ ค า ใช จ า ย
สวัสดิการสังคม บางสวนหรือทั้งหมด ที่เฉพาะเจาะจงกับการสงออก
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(6) การให หั ก ค า ใช จ า ยใด ๆ เป น พิ เ ศษ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การส ง ออก
หรือความสามารถในการสงออก ในการคํานวณภาษีทางตรงที่มากกวาหรือนอกเหนือจากที่ใหแกการผลิตสินคาเพื่อ
บริโภคภายในประเทศ
(7) การยกเวนหรือการลดหยอนภาษีทางออมแกการผลิตและการจําหนายสินคา
เพื่อการสงออก ซึ่งมากกวาการผลิตและการจําหนายสินคาชนิดเดียวกันเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
(8) การยกเวน การลดหยอ น หรือการชะลอการเรีย กเก็บ ภาษี ท างอ อมสะสม
ที่ใหแกสินคาหรือบริการที่นํามาใชในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก
(9) การลดหยอนหรือการคืน คาธรรมเนี ย มในการนํ าเขาป จจัย ที่ ใชในการผลิต
สินคาเพื่อการสงออกเกินกวาคาธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บจริง
(10) การใช ม าตรการการค้ํ า ประกั น หรื อ การประกั น การส ง ออก ซึ่ ง เป น การ
ลดตนทุนของสินคาหรือไมไดสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง
(11) การสนับสนุนจากรัฐบาลในการใหสินเชื่อเพื่อการสงออกโดยมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ําวาอัตราที่ควรจะตองจาย
2. รางกฎกระทรวงการคํานวณประโยชนที่ไดรับจากการอุดหนุน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 การคํานวณประโยชนที่ไดรับกรณีที่รัฐบาลเขารวมลงทุน
(1) การรวมลงทุนโดยการซื้อหุน ใหคํานวณจากสวนตางระหวางมูลคาหุนที่รัฐบาล
เขารวมลงทุนกับมูลคาหุนในตลาดของกิจการนั้นในชวงระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน
(2) การร ว มลงทุ น ในกรณี ที่ ไม มี มู ล ค าหุ น ในตลาดของกิ จ การที่ เข าร ว มลงทุ น
มูลคาการเขารวมลงทุนใหถือวาเปนเงินใหเปลาจากรัฐบาล
(3) การรวมลงทุนในรูปแบบอื่น การคํานวณใหเปนไปตามที่ พณ. ประกาศกําหนด
2.2 การคํานวณประโยชนที่ไดรับกรณีรัฐบาลใหเงินกู
ให คํานวณจากสวนตางระหวางจํานวนดอกเบี้ย ที่ผูกูชําระใหรัฐบาลกับ จํานวน
ดอกเบี้ยที่ตองชําระหากเปนการกูยืมทางพาณิชย
2.3 การคํานวณประโยชนที่ไดรับกรณีรัฐบาลเปนผูค้ําประกันเงินกู
ในกรณี ที่ รั ฐ บาลเป น ผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ค า ใช จ า ย
หรือคาธรรมเนียมในการกูยืมต่ํากวากรณีที่ไมมีการค้ําประกันจากรัฐบาล ใหคํานวณจากสวนตางของจํานวนคาใชจาย
หรือคาธรรมเนียมดังกลาว
2.4 การคํานวณประโยชนที่ไดรับกรณีรัฐบาลใหสินคาหรือบริการ
(1) กรณี ผู ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น ได ซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารชนิ ด เดี ย วกั บ สิ น ค า
หรือบริการจากเอกชนรายอื่น ใหคํานวณจากสวนตางระหวางราคาสินคาหรือบริการที่จายใหแกรัฐบาลกับราคาสินคา
หรือบริการที่ต่ําที่สุดที่จายใหแกเอกชนรายดังกลาว
(2) กรณีไมมีสินคาหรือบริการที่นํามาเปรียบเทียบได ใหเปรียบเทียบโดยใชราคาที่
ต่ําที่สุดของสินคาหรือบริการในกลุมธุรกิจเดียวกัน
(3) กรณีที่รัฐบาลเปนผูคารายเดียว ใหคํานวณจากสวนตางระหวางราคาที่ไดรับ
การอุดหนุนกับราคาปกติของสินคาหรือบริการที่เอกชนรายอื่นจาย
2.5 การคํานวณประโยชนที่ไดรับกรณีรัฐบาลซื้อสินคา
(1) กรณี มี เอกชนรายอื่ น เป น ผู ซื้ อ ด ว ย ให คํ านวณจากส ว นต า งระหวา งราคา
ที่รัฐบาลซื้อกับราคาสูงสุดที่มีการเสนอซื้อในตลาดของสินคานั้น
(2) กรณี ที่ไมมีราคาที่เอกชนรายอื่นซื้อ ใหเปรียบเทียบโดยใชราคาของสินคาใน
กลุมธุรกิจเดียวกัน
(3) กรณีที่รัฐบาลเปนผูซื้อรายเดียว ใหคํานวณจากสวนตางของราคาที่รัฐบาลซื้อ
กับตนทุนเฉลี่ยของสินคาในชวงระยะเวลาที่นําขอมูลมาใช เพื่อการไตสวนการอุดหนุน รวมกับกําไรที่เหมาะสม
2.6 การคํานวณประโยชนที่ไดรับกรณีรัฐบาลใหเงินใหเปลา
ใหรวมถึงการลดหรือยกเวนภาษี การเรงรัดใหมีการหักคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
โดยใหคํานวณจากจํานวนเงินที่รัฐบาลใหเปลาหรือเทียบเทาเงินใหเปลาหรือมูลคาลดหยอนดังกลาว
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2.7 การคํานวณประโยชนที่ไดรับในกรณีที่รัฐบาลยกหนี้ให
ใหคํานวณจากมูลคาหนี้ที่ไดรับการปลดหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยคางจาย
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา หรือสงออก
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 พ.ศ. …. ที่ สธ. เสนอ คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ตรวจพิจารณาแลว เปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให
ผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษทั่วไปที่มีการนํามาใชประโยชนใน
การบํ า บั ด รั ก ษาในทางการแพทย เช น มอร ฟ น (Morphine) โคคาอี น (Cocaine) โคเดอี น (Codeine) ฝ น ยา
(Medicinal Opium) เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุ ญาต และการออก
ใบอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. กําหนดใหผูขออนุญาตที่ประสงคจะผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ (1) การบริหาร
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ที่ใชในทางการแพทยของประเทศ (2) การวิเคราะหหรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย
หรือวิทยาศาสตร (3) การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ (4) การปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแหงสหประชาชาติในกรณี ที่ผูปวยซึ่งเดินทางระหวางประเทศนํายาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 2 ติดตัวเขามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักรสําหรับใชรักษาเฉพาะตัวไมเกินเกาสิบวัน
2. ปรับปรุงหลักฐานหรือเอกสารที่จําเปนตองใชยื่นขอรับใบอนุญาตสําหรับผูปวยที่เดินทางระหวาง
ประเทศนํายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสําหรับใชรักษาเฉพาะตัวให
เหมาะสม และอํานวยความสะดวกแกผูปวย
3. เพิ่มเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบสั่งยาใหครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพทันตกรรมดวยเพื่อประโยชน
ตอผูปวย
4. ปรับปรุงวิธีการดําเนินการออกใบอนุญาต เพื่อความสะดวกและสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
5. เพิ่มชองทางการยื่นคําขอรับใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากํ า หนดโดยประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เพื่ อ อํ านวยความสะดวกต อ ผู ป ว ยและ
รองรับนโยบายการเปนองคกรอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนิน การจัด การมูลฝอยติ ดเชื้อรวมกัน ของ
ราชการสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการ
จัด การมู ล ฝอยติดเชื้ อรว มกั น ของราชการส วนทองถิ่น กับ หน วยงานของรัฐหรือ ราชการสว นทองถิ่น อื่น พ.ศ. ….
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เสนอ และให ส งสํ านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา โดยให รับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ไปประกอบการพิจารณา
ดวย แลวดําเนินการตอไปได และให สธ. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดนิยามคําวา “มูลฝอยติดเชื้อ” “การเก็บ” “การขน” “การกําจัด” “แหลงกําเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ” “ขอตกลงรวมกัน” “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร”
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2. กํ า หนดอํ านาจหน า ที่ ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
2.1 ประเมินศักยภาพของราชการสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐในจังหวัดเพื่อจัดวาง
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวมในเขตจังหวัดเดียวกัน รวมทั้งระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่
เฉพาะตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
2.2 ดําเนินการจัดประชุมราชการสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจง
และรวมกันพิจารณาดําเนินการตามระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม และทําขอตกลงรวมกัน
2.3 ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการขามเขตจังหวัดใหประสานงานและรวมมือกัน เพื่อจัด
วางระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม เพื่อสนับสนุนการทําขอตกลงรวมกัน
2.4 กํากับดูแลการดําเนินการวางระบบการรายงานและการติดตาม กํากับในระดับจังหวัด
และใหรายงานผลการดําเนินการแกคณะกรรมการสาธารณสุขทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการรวมกันในการเก็บ การขน หรือการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นกับราชการสวนทองถิ่นอื่น ดังนี้
3.1 จั ด ทํ าข อ ตกลงร ว มกั น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การระหว างราชการส ว นท องถิ่ น กั บ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยกําหนดบทบาทการดําเนินการของแตละฝาย พื้นที่ที่จะดําเนินการ อัตราคาธรรมเนียม
คาใชจาย และอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมกับการดําเนินการรวมกัน
3.2 ใหราชการสวนทองถิ่นแตละฝายออกขอบัญญัติทองถิ่นควบคุมสุขลักษณะการจัดการ
มูล ฝอยติ ด เชื้อ และกํ าหนดอั ตราค าธรรมเนีย มที่สอดคลองกับ ขอตกลงรวมกัน ทั้งนี้ตองไมเกิน กวากฎกระทรวง
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขกําหนด
3.3 ในการดํ าเนิน การเก็บ การขน หรือการกําจัดมูล ฝอยติดเชื้ออาจมอบให เอกชนหรือ
บุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นที่มีบทบาท หรืออาจอนุญาตใหเอกชนที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ภายใตขอตกลงรวมกัน
3.4 ในกรณีมีปญหาขอพิพาทระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป
ให นํ า เสนอเรื่ อ งดั งกล า วต อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข จังหวัด ในแต ล ะจั งหวัด หรือ คณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เพื่อหารือและหาขอยุติรวมกัน หากยังหาขอยุติไมไดใหเสนอคณะกรรมการสาธารณสุข
เปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสาธารณสุขใหเปนที่สุด
4. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการรวมกันในการเก็บ การขน หรือการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐ ดังนี้
4.1 จัดทําขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามระบบการจัดการ
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ แบบศู น ย ร วม โดยกํ า หนดบทบาทการดํ า เนิ น การของแต ล ะฝ า ย พื่ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
อัตราคาธรรมเนียมสําหรับเปนคาใชจายและคาบริการ และอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมกับการดําเนินการ
รวมกัน
4.2 กรณี ห นวยงานของรัฐที่ราชการสวนทองถิ่น อยูในเขตจั งหวัดเดีย วกั น หรือขามเขต
จังหวัด ขอความรว มมื อเป น หน วยงานของรั ฐในสังกัด สธ. ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิ ภ าค เพื่ อประโยชนใน
การจั ด การรว มกั น ให ป ลั ดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป น ผู ล งนามแทน
หน ว ยงานของรัฐนั้ น ในการจั ดทํ า ข อตกลงรว มกัน ได ในกรณี ห น วยงานของรัฐ อื่น นอกสังกัด สธ. ในเขตจังหวัด
เดียวกันหรือขามเขตจังหวัด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐอื่นนั้นที่มีอํานาจเปนผูลงนาม
4.3 หน ว ยงานของรั ฐ ที่ ทํ า ความร ว มมื อ กั น กั บ ราชการส ว นท อ งถิ่ น ในการดํ า เนิ น การ
เก็บ การขน หรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแลวแตกรณี เมื่อไดรับเงินคาธรรมเนียมจากราชการสวนทองถิ่นหรือจาก
สถานบริการการสาธารณสุขใดที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการมอบอํานาจการจัดเก็บคาธรรมเนียมแทน
ราชการสวนทองถิ่นตามขอตกลงรวมกัน ใหเงินนั้นเปนรายไดของหนวยงานรัฐนั้นและดําเนินการตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สธ. เสนอวา
1) ป จ จุ บั น การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พบว า ยั งมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สถานที่ กํ าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ไม เพี ยงพอและครอบคลุมในทุกพื้น ที่ และองคกรปกครองสวนท องถิ่น (อปท.) หลายแห งมีป ญหาเรื่องของระบบ
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บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการไมถูกสุขลักษณะ กลาวคือ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีสถานที่ทั่วประเทศที่
เป น เตาเผา จํ านวน 11 แห ง เป น ของ อปท. จํานวน 8 แห ง เอกชน จํ านวน 3 แห ง และยังมีเตาเผาซึ่งตั้ งอยูใน
สถานพยาบาลที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 61 แหว โดยในป 2561 สถานพยาบาลมีปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ 55,497.22 ตัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาล โดยโรงพยาบาลบาง
แหงมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อหรือมีการทําลายมูลฝอยติดเชื้อดวยไอน้ํา จึงมีนโยบายใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมีการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อและสงตอไปยังโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนนั้นอาจกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เองหากมี ศักยภาพเพียงพอ หรือใหโรงพยาบาลทั่วไป หรือ อปท. หรือจางเอกชนให กําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้ นแทน
สวนการกําจัด มูลฝอยติดเชื้อของ อปท. แมวา อปท. บางแหงจะกําจัดมู ลฝอยติดเชื้อได แตก็ยังมีป ระเด็นป ญหา
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให อปท. อื่น และในสวนของสถานพยาบาลก็ยังมีปญหาและอุปสรรคในการสงมูลฝอย
ติด เชื้ อเพื่ อนํ าไปกํ าจั ดจาก อปท. ท องถิ่ น หนึ่ งไปยัง อปท. อีกท องถิ่น หนึ่ ง นอกจากนี้ การกําจัดมูล ฝอยติดเชื้ อ
เปนหนาที่ของ อปท. มิใชของสถานพยาบาลดวย
2) โดยที่แผนแมบทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2549 – 2564 สธ. มีบทบาทและ
หนาที่ในการกําหนดกฎ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จัดทําแผนแมบทการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อและผลักดันการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การเก็บ ขน และกําจัด
มูลฝอยโดยใชระบบใบกํากับการขนสง (Manifest System) และมีเปาหมายจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการภายในป 2563 ประกอบกับมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 บัญญัติใหการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น และวรรคสอง บัญญัติใหการดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ ง ราชการส วนท องถิ่น อาจรวมกับ หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนท องถิ่ นอื่ น ดําเนิ น การภายใต
ขอตกลงรวมกัน ก็ ได แต ในกรณี จําเป น เพื่ อประโยชนสาธารณะโดยสว นรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันได ดังนั้น เพื่อแกไข
ปญหาและดําเนินการใหเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อดังกลาว สธ. จึงไดจัดทํากฎกระทรวง
ในเรื่องนี้ขึ้น เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมกันของราชการ
สวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น ซึ่งจะทําใหการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเปนระบบศูนยรวม
ในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ และทําใหการกํากับดูแลกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกัน
ของหนวยงานของรัฐดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลใหลดปจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคที่ เกิ ดจากการจัดการมูลฝอยติด เชื้อที่ไมถูกตอง ซึ่งสงผลต อความปลอดภัยของประชาชนและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของคนในทองถิ่น
3) ในคราวประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 พิจารณาแลวเห็นชอบ
รางกฎกระทรวงตามขอ 2) ที่ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
และรางคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแลว
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมกันของราชการ
สวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม
(คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และ
ตอนพระประแดง – บางแค ช ว งพระประแดง – ต างระดั บ บางขุ น เที ย น ตั้ งแต เวลา 00.01 นาฬิ ก าของวั น ที่
3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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ทั้ งนี้ คค. เสนอวา เนื่ องจากในชวงวัน หยุ ด ราชการระหว างวัน ที่ 4 ถึงวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2563
มีวันหยุดราชการตอเนื่องหลายวัน ประกอบกับเปนชวงเวลาวันหยุดตอเนื่องกันครั้งแรกภายหลังจากไดมีการออก
ขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 10) ผอนคลายการบังคับใชมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เปนชวงที่ 4 ตอเนื่องจากการผอนคลายที่ดําเนินการมากอนแลวเปนลําดับ เชน ขอกําหนดการยกเลิกการ
หามออกนอกเคหะสถาน การผอนคลายใหดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอยางได จึงคาดหมายไดวาจะมีประชาชน
จํานวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่ อไปทองเที่ยว พักผอน และทํากิจกรรมอื่น ๆ ในตางจังหวัด เปน
ผลให ก ารจราจรติ ด ขั ด ในทุ ก สายทางที่ อ อกและเข า กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล การยกเว น การจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมผานทางการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชวงเวลา
ดังกลาวจะมีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหการจราจรมีความคลองตัว
รวมทั้ งเป น การลดการใช พ ลั งงานของประเทศอั น เนื่ อ งมาจากการจราจรติ ด ขั ด หน าด าน และเป น การส งเสริ ม
การทองเที่ยวภายในประเทศ แบงเบาภาระคาใชจายของประชาชน โดยเห็นสมควรใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
7. เรื่อง รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารฯ สายเฉลิม
รัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราคาโดยสารรวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร า งข อ บั ง คั บ การรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห งประเทศไทย ว า ด ว ย
การกําหนดอัตราคาโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราคาโดยสารรวม รวม 3 ฉบับ ตามนัย
มาตรา 18 (13) แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ตามที่กระทรวงคมนาคม
(คค.) (การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย) เสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1. รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร
วิธี ก ารจั ด เก็ บ ค าโดยสาร และการกํ า หนดประเภทบุค คลที่ได รับ การยกเวน ไม ตองชํา ระค าโดยสารรถไฟฟ า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. …. และรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการ
กําหนดอัต ราค าโดยสารรวม วิ ธีการจัด เก็ บคาโดยสารรวม และการกํ าหนดประเภทบุ ค คลที่ไดรับการยกเว น
ไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการคํานวณอัตราคาโดยสารใหมตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สีน้ําเงิน โดยอัตราคาโดยสารใหมจะมีอัตราเริ่มตนที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และสถานีที่ 10
จะมีอัตราคาโดยสารเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 1 บาท และจะมีผลใชบังคับ 24 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
2. รางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสาร
วิธี ก ารจั ด เก็ บ ค าโดยสาร และการกํ า หนดประเภทบุค คลที่ได รับ การยกเวน ไม ตองชํา ระค าโดยสารรถไฟฟ า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปนการปรับแกถอยคําใหสอดคลองกับความในมาตรา 18 (13)
แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543
ทั้งนี้ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเสนอเรื่องตอกระทรวงคมนาคมวา อัตราคาโดยสาร
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จะครบกําหนดการบังคับใชตามสัญญา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยจึงไดคํานวณอัตราคาโดยสารใหมตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสาย
สีน้ําเงิน บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งไดรับแจงจากกองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิ ชย ทั้งนี้ อัตราคาโดยสารใหม จะมีอัตราเริ่มตน ที่ 17 บาท สูงสุ ด
42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และ 10 จะมีอัตราคาโดยสารเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 1 บาท และจะมีผลบังคับใช 24 เดือน
ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565
ในส ว นของโครงการรถไฟฟ ามหานคร สายฉลองรั ช ธรรม แม จ ะไม มี การปรับ อั ต ราค าโดยสาร
แตเนื่องจากไดมีการปรับถอยคําในรางขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตรา
คาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. …. เพื่อใหสอดคลองเปนไปในรูปแบบเดียวกับรางขอบังคับฯ สายเฉลิมรัชมงคล
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ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
จึงตองขอความเห็นชอบรางขอบังคับฯ สายฉลองรัชธรรม ดวย
ทั้งนี้ การปรับอัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สงผลกระทบตออัตราคาโดยสาร
รวมตามขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารรวม วิธีการจัดเก็บ
คาโดยสารรวม และการกําหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชําระคาโดยสารรวม ระหวางรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรั ช ธรรม และโครงการรถไฟฟ าสายสี น้ํ าเงิน พ.ศ. 2561 การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย
จึงไดป รับ ปรุงตารางอั ตราค าโดยสารรวมใหม โดยใช ห ลักการการคิ ดค าแรกเข าครั้งเดี ยวเช น เดีย วกับ ขอบั งคับ ฯ
ฉบับเดิม
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือ BEM/M/TKB/0026/63 ลงวันที่
21 เมษายน 2563 แจงวา เพื่ อเปนการเยียวยาและแบงเบาภาระประชาชนในชวงสถานการณ วิกฤตจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอยางเต็มที่ โดย
จะคงอั ต ราค าโดยสารไว เท า กั บ อั ต ราเดิ ม จนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และจะใช ค า โดยสารใหม ตั้ ง แต วั น ที่
1 มกราคม 2564 เปนตนไป ในการคงอัตราคาโดยสารตลอดระยะเวลาดังกลาว เปนการสนับสนุนของบริษัท ทาง
ดวนและรถไฟฟา จํากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Promotion แกผูโดยสาร โดยไมตองใหรัฐบาลชดเชยแตประการใด
ทั้งนี้ ขอใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยนําเสนออัตราคาโดยสารใหมใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดมีมติเห็นชอบรางขอบังคับการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยวาดวยการกําหนดอัตราคาโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตรา
คาโดยสารรวม รวม 3 ฉบับ และรับทราบหนังสือของบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แลว
8. เรื่อง การปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย รวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การ 1. ร างกฎกระทรวงว า ด ว ยการอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ
หลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. รางกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา
ระหวางผูคาหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ 3. รางกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1.1 แก ไขคุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุร กิ จ หลั ก ทรัพ ย แ บบ ง จากเดิ ม
กําหนดให ผูป ระสงคจะขอรับ ใบ ง จะตองใหบริการเป น ตัวกลางซื้อขายหนวยลงทุ น ภายใตการจั ดการของ บลจ.
หลายแหงแกผูลงทุน เปน ใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยสามารถยื่นขอรับใบ ง เพื่อใหบริการดานหนวยลงทุน
โดยไมจํากัดจํานวน บลจ.
1.2 แก ไขเพิ่ ม เติ มให ธุร กิจ หลัก ทรัพ ยป ระเภทกิจ การการยืมและใหยื มหลักทรัพ ยและ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบ
ธุรกิจ ที่ คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุ น ประกาศกํ าหนด โดยอาศั ย อํานาจตามมาตรา 140/1 แห งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2562 แทนการกํ าหนดเปน เงื่อนไขในการให ใบอนุญ าตตามกฎกระทรวงวาดวยการอนุ ญาตการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2551
2. รางกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาระหวางผูคา
หลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาระหวาง
ผูคาหลักทรัพย ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจที่คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ประกาศกํ า หนด โดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 140/1 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลักทรัพ ย และตลาดหลัก ทรัพ ย
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 แทนการ
กําหนดเปนเงื่อนไขในการใหใบอนุญาตในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา
ระหวางผูคาหลักทรัพย พ.ศ. 2555
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3. ร า งกฎกระทรวงการอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทการให สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 140/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2562 แทนการกําหนดเป น
เงื่อนไขในการให ใบอนุญาตในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยป ระเภทการใหสิน เชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย พ.ศ. 2555
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1) การพัฒนาตลาดทุนไทยนั้น เปาหมายหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ในด า นการพั ฒ นาตลาดทุ น ไทยให ส ามารถเข าถึ ง (accessibility) แข งได (competitiveness) เชื่ อ มโยง
(connectivity) และสนั บ สนุน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จอยางยั่งยืน (sustainability) คือ การทํ าใหป ระชาชนสามารถ
เขาถึงและใชตลาดทุนไทยในการออมและลงทุนไดอยางทั่วถึง และทําใหประเทศมีความพรอมรับมือกับสังคมผูสูงอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) จึงเห็นวา การสนับสนุนใหมีตัว
ชวยดานการลงทุนที่สามารถเขาถึงผูลงทุนไดเปนจํานวนมากและทั่วถึง เพื่อลดขอจํากัดและสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการดานการลงทุนของผูลงทุนเปนสิ่งจําเปน ซึ่งในปจจุบันมีผูที่สนใจจะเขามาเปนผูใหบริการดานหนวยลงทุน โดย
มีรูปแบบการประกอบธุรกิจ (business model) ที่สามารถเขาถึงประชาชนทั่วไปจํานวนมาก และตอบโจทยในเรื่อง
การสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางเงินและการลงทุนไดอยางทั่วถึง
แต อ ย างไรก็ ต าม การเข าถึ งบริ ก ารทางเงิ น และการลงทุ น ดั งกล าวยั งติ ด อุ ป สรรคทาง
ด านหลั ก เกณฑ ในการประกอบธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากกฎกระทรวงว าด ว ยการอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2551 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง (ใบ ง) เชน ธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตองใหบริการ
เป น ตั ว กลางด านหน ว ยลงทุ น ภายใต ก ารจั ด การโดยบริษั ท หลั ก ทรั พ ย ประเภทการจั ด การกองทุ น รวม (บจล.)
หลายบริษัทแกผูลงทุน สงผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง ตองมีการใหบริการเปนตวกลาง
ด านหน ว ยลงทุ น ภายใต ก ารจั ด การของ บลจ. หลายบริ ษั ท อั น เป น การจํ ากั ด รู ป แบบการประกอบธุร กิ จ ซึ่ งไม
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจไดตามความถนัด
เพื่อใหผูลงทุนมีตัวชวยในการลงทุนที่หลากหลาย ดังนั้น จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทวงวาดวยการอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2551 เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง สามารถใหบริการ
เปนตัวกลางดานหนวยลงทุนได โดยไมติดเงื่อนไขที่จะตองใหบริการภายใตการจัดการโดย บลจ. หลายบริษัท อันจะ
ทําใหผูประกอบธุรกิจที่มีความพรอมในการใหบริการสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพยไดตามความถนัด และสงผลให
ผูลงทุนมีตัวชวยในการลงทุนที่หลากหลาย
2) โดยที่นิยามคําวา “ธุรกิจหลักทรัพย” ในมาตรา 4 (7) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 หมายความวา กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพยตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ
คณ ะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (คณ ะกรรมการ ก.ล.ต.) และต อ มารั ฐ มนตรี ว า
การกระทรวงการคลังโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติดังกลาว ไดออกกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาระหวางผูคา
หลั กทรัพย พ.ศ. 2555 และ กฎกระทรวงการอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพยป ระเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย พ.ศ. 2555 เพื่อกําหนดประเภทธุรกิจหลักทรัพย ไดแก ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืม
หลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาระหวางผูคา
หลักทรัพย และธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รวมทั้งไดกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงทั้ ง 3 ฉบั บ ต องดําเนิ นงานตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน
กําหนด
3) การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดกําหนดประเภทธุรกิจหลักทรัพยเพิ่ มเติมตามขอ 2)
ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลั กทรั พ ย พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรั พ ย และตลาดหลัก ทรั พ ย (ฉบั บ ที่ 6)
พ.ศ. 2562 มาตรา 140/1 บั ญ ญั ติให บ ริษั ท หลักทรัพ ยในประเภทธุรกิจ หลักทรัพ ยตาม (7) ของบทนิย ามคําวา
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“ธุรกิจหลักทรัพย” ในมาตรา 4 ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
การที่ ค ณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น มี อํานาจกําหนดหลัก เกณฑ เงื่อนไข และ
วิ ธี ก ารให เ ป น ไปตามประกาศกํ า หนด สํ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ใ นประเภทที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนดเพิ่มเติมตามขอ 2. นั้น สงผลใหบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 282
และมาตรา 283 (บริษัทหลักทรัพย และกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย และกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนิน งานของบริษัทหลักทรัพย
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด) ครอบคลุมผูประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยครบทุกประเภท ซึ่งจะทําใหการประกอบธุรกิจหลักทรัพยอยูภายใตการกํากับดูแลที่เทาเทียมกัน
ดั ง นั้ น จึ งมี ค วามจํ าเป น ต อ งแก ไขกฎกระทรวงว า ด ว ยการอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย พ.ศ. 2555 และ
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2555 เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติในมาตรา 140/1 แหงพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติมที่ใหคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดทุนในการกํากับดูแลดังกลาว
4) คณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.1) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบหลักการ
ในการปรับ ปรุงเงื่อนไขในการให ใบอนุ ญ าตธุรกิ จ หลั กทรัพ ย ป ระเภทที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั งกํ าหนด
เพิ่มเติม เพื่อใหธุรกิจดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลที่เทาเทียมกันกับธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่น
4.2) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบหลักการให
ผูที่สนใจขอรับใบ ง สามารถให บริการเปน ตัวกลางดานหนวยลงทุนไดโดยไมติดเงื่อนไขที่จะตองใหบ ริการภายใต
การจัดการโดย บลจ. หลายแหง เพื่อใหผูประกอบธุรกิจที่มีความพรอมในการใหบริการสามารถประกอบธุรกิจได
ตามความถนัด ซึ่งจะสงผลใหผูลงทุนมีตัวชวยในการลงทุนที่หลากหลาย
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับมาเพื่อดําเนินการ
9. เรื่อง การปรับอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราเงินนําสง
เข า กองทุ น พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ พ.ศ. 2563 ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให ส ง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ บั ญ ญั ติที่เสนอคณะรัฐ มนตรีต รวจพิ จ ารณาเป น เรื่ องด วน แล ว
ดําเนินการตอไปได และให กค. รับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
2. กําหนดใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560
3. กําหนดใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจนําสงเงินเขากองทุนฯ ในอัตราดังตอไปนี้
3.1 รอยละ 0.125 ตอป ของยอดเงินที่ไดรับจากประชาชน สําหรับการนําสงเงินในป 2563
– 2564
3.2 รอยละ 0.25 ตอป ของยอดเงินที่ไดรับจากประชาชน สําหรับการนําสงเงินในป 2565
เปนตนไป
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1) ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 กําหนดใหส ถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ นําสงเงิน เข า
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตรารอยละ 0.25 ตอปของยอดเงินที่ไดรับจากประชาชน ซึ่งเปนไป
ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติใหสถาบัน
การเงิน เฉพาะกิ จ ได แก ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธอส. และ ธอท. มี ห น าที่ต องนํ าเงิน ส งเขากองทุ น ตามอัตราที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แตตองไมเกินรอยละ 1 ตอปของยอดเงินที่ไดรับจาก
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ประชาชน และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในอัตรารอยละ 0.25 ตอปของยอดเงินที่ไดรับจากประชาชน โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2560 เปนตนไป
2) โดยที่ไดมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทยในวงกวาง ดังนั้น เพื่อชวยลดตนทุนใหกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการดําเนินมาตรการ
บรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการและประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ไดอยางเต็มที่ จึงสมควรปรับลดอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจตามประกาศกระทรวงการคลังในขอ 1. จากเดิมอัตรารอยละ 0.25 ตอปของยอดเงินที่ไดรับจากประชาชน
เปนอัตรารอยละ 0.125 ตอป ของยอดเงินที่ไดรับจากประชาชน เปนระยะเวลา 2 ป ในรอบป 2563 – 2564 และ
อัตรารอยละ 0.25 ตอป ตั้งแตป 2565 เปนตนไป
3) คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ ในคราวประชุ มครั้งที่ 2/2563
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงไดพิจารณาและมีมติ ดังนี้
3.1) เห็ น ชอบการปรับ ลดอัต ราเงิน นําส งเข ากองทุ น ฯ ของสถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จทั้ ง
4 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และ ธอท. โดยปรับลดอัตราเงินนําสงลงกึ่งหนึ่งคือจากรอยละ 0.25 ตอป
เปนรอยละ 0.125 ตอป เปนระยะเวลา 2 ป สําหรับการนําสงเงินในรอบป 2563 – 2564 รวม 4 งวด โดยเริ่มตั้งแต
งวดที่ 1 ป 2563 ซึ่งสถาบั นการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แหง จะตองนําสงเงิน เขากองทุ นฯ ในเดือนสิงหาคม ป 2563
(คํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจากประชาชนตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563)
3.2) เห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราเงินนําสงเขากองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทย ปรับลดอัตราเงินนําสงเขากองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลงกึ่งหนึ่งใหกับธนาคารพาณิชย เปนเวลา 2 ป สําหรับการนําสงเงินในรอบ
ป 2563 – 2564
เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง การนําเสนออุทยานแหงชาติเขาสก และพื้นที่อุทยานแหงชาติถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน ใหเปนพื้นที่
อุทยานมรดกแหงอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบการนําเสนอพื้ น ที่อุทยานแหงชาติเขาสก และพื้ น ที่ อุท ยานแห งชาติ
ถ้ําหลวง-ขุน น้ํานางนอน ให เป น พื้ น ที่ อุทยานมรดกแหงอาเซี ยน [ASEAN Heritage Park (AHP)] ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
สาระสําคัญ
1. มรดกอุ ท ยานแห ง ชาติ อ าเซี ย น (The Association for Southeast Asian Nation (ASEAN)
Heritage Parks - AHP) อยูภ ายใตกรอบความรวมมือของประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมแหงอาเซี ยน ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
ภายใตปฏิญญาอาเซียนวาดวยอุทยานมรดกแหงอาเซียนและการอนุรักษ (ASEAN Declaration on Heritage Parks
and Reserves) ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2529 ณ กรุงเทพมหานคร
โดยมีขอควรพิจารณาวา พื้นที่อุทยานมรดกแหงอาเซียน ตองมีลักษณะที่เปนหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีคุณคา
โดดเดนคูควรแกการอนุรักษซึ่งไดรับการยอมรับอยางสูงสุดจากประเทศสมาชิกวามีความสําคัญในฐานะพื้นที่อนุรักษ
สมควรไดรับการยกยองไปสูระดับภูมิภาคและระดับสากล อุทยานมรดกแหงอาเซียนมาจากการเสนอชื่อโดยรัฐบาล
ของประเทศนั้น ๆ และไดรับการประเมินจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยตองมีคุณสมบัติที่ชี้ใหเห็นถึงความสมบูรณ
ทางนิ เวศ ความเป น ตั ว แทนของภู มิ ภ าค ความเป น ธรรมชาติ ความเป น เอกลั ก ษณ ความสํ า คั ญ ทางชี ว วิ ท ยา
เชิ งวัฒ นธรรม ความสํ า คั ญ ต อความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญ อยางยิ่งตอการอนุ รักษ และมีขอบเขต
ทางกฎหมายอยางชัดเจนในดานความเชื่อมโยงระหวางพรมแดน
2. เรื่ อ งที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เสนอมาในครั้ ง นี้ เป น การเสนอ
คณะรั ฐมนตรีเพื่ อพิ จารณาให ความเห็ น ชอบการนําเสนอพื้น ที่อุทยานแหงชาติเขาสก และพื้น ที่อุทยานแหงชาติ
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ถ้ําหลวง - ขุนน้ํานางนอนใหเปนพื้นที่อุทยานแหงมรดกแหงอาเซียน ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 แหง มีรายละเอียดขอมูลเบื้องตน
สรุปไดดังนี้
อุทยานแห งชาติเขาสก เป นอุทยานแห งชาติ ทางบกที่มีพื้นที่ ปาดิบชื้น ป าพรุ และปาเขาหิ นปูน
พื้นที่กวา 461,712.5 ไร อุดมดวยพืชพรรณและสัตวปานานาชนิด โดยเฉพาะสัตวปาสงวน 4 ชนิด ไดแก เกงหมอ
แมวลายหินออน เลียงผา และสมเสร็จ อีกทั้งเปนถิ่นอาศัยของพืชถิ่นอาศัยเดียวของกกเขาสก และชมพูสิริน รวมถึง
บัวผุด ซึ่งเปนดอกไมที่ใหญที่สุดในโลกและเปนดอกไมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ในดานวัฒนธรรม พื้นที่เปนสถานที่
ลอยอังคารของพุทธทาสภิกขุ และยังเปนแหลงที่สามารถพบวิถีชุมชนดั้งเดิม เชน ชุมชนทําแพประมงพื้นบาน
อุทยานแหงชาติถ้ําหลวง - ขุนน้ํานางนอน เปนอุทยานแหงชาติที่มีลักษณะภูมิประเทศทั้งเทือกเขา
สูง เขาหินปูน และตะพักลําน้ํา และระบบนิเวศที่หลากหลายและเฉพาะตัว เชน ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ เปนแหลง
อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย มีความสําคัญ ใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม เปนแหลงพืชชนิดใหมในประเทศไทยและ
พืชชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ มีระบบนิเวศถ้ําที่โดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ และมี “ถ้ําหลวง” เปนถ้ําหินปูนกึ่งแหง
ขนาดใหญ มีความยาวเปนอันดับ 4 ของประเทศไทย รวมถึงลักษณะของภูเขาเรียงตัวสลับซับซอนเปนรูปผูหญิงนอน
มีการพังทลายของภูเขา ทําใหเกิดถ้ํา ปลองโพรง เปนจํานวนมาก และมีแหลงน้ําที่เกิดจากภูมิประเทศแบบคาสต คือ
สระมรกต มีน้ําสีเขียวแกมฟามรกต ซึ่งเปนน้ําที่ไหลออกมาจากถ้ําทรายทองและรอยแตกของภูเขาบริเวณใกลเคียง
นอกจากนี้ยังพบวามีชนเผาชาติพันธุอยูบริเวณโดยรอบพื้นที่ ถึง 10 ชาติพันธุ
3. คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหเสนอพื้นที่อุทยานเขาสก และพื้นที่อุทยานแหงชาติถ้ําหลวง - ขุนน้ํานาง
นอนเปนอุทยานมรดกแหงอาเซียนแหงใหมของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะผูประสานงานคณะทํางานอาเซียนวาดวยการอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
จะจัดสงเอกสารนําเสนอพื้นที่อุทยานมรดกแหงอาเซียนใหศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการอุทยานมรดกแหงอาเซียน เพื่อสงเอกสารนําเสนอฯ ใหแกคณะผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบและ
ประเมินพื้นที่ และเสนอคณะทํางานอาเซียนดานการอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพพิ จารณา
กอนนําเขาที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหการรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานแหงอาเซียน
ตอไป
4. การนําเสนอพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี และพื้นที่อุทยานแหงชาติถ้ําหลวง
- ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ให เปนพื้ นที่อุทยานมรดกแหงอาเซียนแหงใหมของประเทศไทย เปนการรักษา
ความเป น เอกลั กษณ ความหลากหลายทางชี วภาพในพื้น ที่ คุมครอง สอดคลองกับ มาตรการสงเสริมการอนุรักษ
ความหลากหลายของระบบนิเวศในถิ่นที่อยูตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ควรคาตอการสงวน
รักษาไวเพื่อใหเปนมรดกทางธรรมชาติแกชนรุนหลังตอไป
11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การชําระหนี้เงินกูของกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อชวยเหลือชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2558/2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เดิม ให อก. ใชจายเงินของกองทุน
อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย (กองทุ น ฯ) ที่ มี อ ยู แ ละรายได ที่ ค าดว า จะนํ า ส ง เข า กองทุ น ฯ มาชํ า ระหนี้ เงิ น กู ให กั บ
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) (ขณะนั้ น กองทุ น ฯ ยังมี ภ าระหนี้เงิน ต นจํ านวน 3,685.16
ลานบาท) ปรับเปน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการอนุมัติงบประมาณแผนดินใหกับ อก. เพื่อชําระหนี้เงินกู
เฉพาะในสวนของเงินตน ปละ 350 ลานบาท เปน เวลา 5 ป และชําระที่เหลือในป ที่ 6 จํานวน 335.16 ลานบาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,085.16 ลานบาท ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569
2. รับทราบการปรับโครงสรางหนี้เงินกู (ครั้งที่ 2) ระหวางกองทุนฯ กับธนาคารกรุงไทยฯ จํากัด
และการขยายกรอบระยะเวลาชําระหนี้จากเดิม ภายในเดือนธันวาคม 2565 ขยายออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2569
(ขยายอี ก ประมาณ 4 ป ) ตามมติ ค ณะกรรมการอ อ ยและน้ํ าตาลทราย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่
26 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ เห็นควรให อก. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแผนการชําระคืน
ตน เงิ น กู เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจายประจําป ต ามความจําเป น และเหมาะสม รวมทั้ งขอให อก.

15
ดําเนิน การใหถูกตองเปน ไปตามพัน ธกรณี และขอตกลงของไทยภายใตองคการการคาโลก (WTO) อยางเครงครัด
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
อก. รายงานวา
1) การชําระหนี้ของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายการชําระหนี้
จํานวนเงิน (ลานบาท)
ชําระหนี้เงินตน
12,960.54
ชําระดอกเบี้ย
1,044.55
รวมชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย
14,005.09
คงเหลือภาระหนี้เงินตน
2,085.16
คงเหลือดอกเบี้ย
134.00
2) คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2563 ไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
2.1) ขอทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2561 ที่ ได เคยมี ม ติ ให อก. ใช
จายเงินของกองทุนฯ ที่มีอยูและรายไดที่คาดวาจะนําสงเขากองทุนฯ มาชําระหนี้เงินกูใหกับธนาคารกรุงไทยฯ โดย
ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนดินใหกับ อก. เพื่อชําระหนี้เงินกูเฉพาะในสวนของเงินตนปละ
350 ลานบาท เปนเวลา 5 ป และชําระที่เหลือในปที่ 6 จํานวน 335.16 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,085.16 ลาน
บาท ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2569
2.2) เห็ น ชอบในหลั กการการปรับ โครงสร างหนี้ เงิ น กู (ครั้ งที่ 2) ระหว างกองทุ น ฯ กั บ
ธนาคารกรุงไทยฯ โดยขอขยายระยะเวลาชําระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปถึงเดือนตุลาคม 2569
3) กองทุ น ฯ ได แ จ งธนาคารกรุงไทยฯ เพื่ อขอปรับ โครงสรางหนี้ เงิน กู (ครั้งที่ 2) โดยขอขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้จากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2565 ออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2569 (ตามขอ 2.2 แลว) และ
ธนาคารกรุงไทยฯ ไดแจงวาในเบื้องตนธนาคารกรุงไทยฯ เห็นชอบการขยายระยะเวลาชําระหนี้ตามที่กองทุนฯ เสนอ
4) สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน (ลานบาท)
ยอดเงินคงเหลือรวม
1,674.66
มีภาระผูกพันที่ตองจายรวมโครงการตาง ๆ
530.25
มีเงินสดคงเหลือปลอดภาระผูกพันที่สามารถใชจายได
1,144.41
อยางไรก็ตาม กองทุนฯ ยังมีภาระตองจายเงินชดเชยตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ํ าตาลทราย พ.ศ. 2527 คื น ให กับ โรงงานน้ํ าตาล เนื่องจากราคาออยขั้น สุดท ายและผลตอบแทนการผลิต และ
การจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตน และผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทราย
ขั้นตน ในฤดูการผลิตป 2560/2561 และฤดูการผลิตป 2561/2562 จากเหตุดังกลาวจะทําใหกองทุนฯ มีภาระหนี้เงิน
ชดเชยที่จะต องชํ าระคืน ให แกโรงงานน้ํ าตาลไปจนถึงป งบประมาณ 2566 ซึ่งคาดวากองทุ น ฯ จําเป น ตองชดเชย
ประมาณ 22,799.22 ลานบาท
5) หากคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี จะสงผลใหกองทุนฯ มีแหลง
รายไดที่ชัดเจนในการชําระหนี้กับธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งจะชวยใหกองทุนฯ ปลอดภาระหนี้ กอใหเกิดเสถียรภาพของ
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ประกอบกับสามารถบริหารแหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้ที่จะเกิดขึ้นใหมใน
อนาคต รวมถึงการจายเงินชดเชยใหแกโรงงานในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทาย และผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนดังกลาว
ตามความในมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
6) อก. แจงวากรมเจรจาการคาระหวางประเทศพิจารณาแลวมีความเห็นวา การขอรับเงินอุดหนุน
จากงบประมาณแผนดินเพื่อเปนแหลงรายไดใหแกกองทุนฯ ในการชําระหนี้ใหแกธนาคารกรุงไทยฯ สําหรับการให
ความชวยเหลือดานปจจัยการผลิตแกชาวไรออย ในฤดูการผลิตป 2558/2559 ไมเขาขายการอุดหนุนการสงออก อัน
เปนประเด็นสําคัญในกรณีพิพาทระหวางไทยกับบราซิลเรื่องน้ําตาล แตการขอรับเงินงบประมาณแผนดินเพื่อชําระหนี้
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ดังกลาวอาจเข าขายการอุด หนุ น ภายใน ซึ่ งไทยมี ขอผู กพั น การอุด หนุ น ภายในภายใต องคการการคาโลก (WTO)
สําหรับสินคาเกษตรทุกรายการ (รวมสินคาน้ําตาล) เปนวงเงินไมเกินปละ 19,028 ลานบาท ทั้งนี้ ภายใตกฎเกณฑ
WTO เรื่องสินคาเกษตร ประเทศสมาชิกใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการเกษตรสําหรับประเทศกําลังพัฒนา และ
มีขอกํ าหนดเพื่ อเป ดโอกาสให ป ระเทศกํ าลังพั ฒ นาสนับ สนุน การพัฒ นาทางการเกษตรของตน ผานมาตรการให
ความชวยเหลือของรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและชนบท การอุดหนุนการลงทุนและการอุดหนุนเรื่อง
ปจจัยการผลิตการเกษตรซึ่งตองใหเปนการทั่วไปแกผูผลิตที่มีรายไดต่ํา หรือผูผลิตที่มีทรัพยากรไมสมบูรณ รวมถึงการ
อุ ด หนุ น เป น จํ านวนเล็ ก น อ ย (de minimis) ที่ มี มู ล ค า ไม เกิ น ร อ ยละ 10 ของมู ล ค ารวมของผลผลิ ต (Value of
Production: VOP) ในชวงปที่เกี่ยวของ โดยมาตรการและการอุดหนุนภายในเหลานี้ จะไมนับรวมเปนการอุดหนุน
ภายในที่บิดเบือนทางการคาที่ตองแจงเตือนตอ WTO
12. เรื่อง (ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบและประกาศใช (ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
2. เห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวใน (ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ แปลง
แผนไปสูการปฏิ บั ติด ว ยการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ การดานสิทธิมนุ ษยชนของหน วยงาน สํ าหรับ งบประมาณเพื่ อเป น
คาใชจายในการดําเนินงาน ใหหนวยงานใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่แตละหนวยงานไดรับจัดสรร โดย
ดําเนินการในภารกิจของหนวยงาน และนํามิติดานสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้นดวย
3. เห็ นชอบให หนวยงานตาง ๆ (ตามขอ 2) รายงานผลการปฏิบัติตาม (ราง) แผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ปละ 1 ครั้ง หวงระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกป และมอบหมายให ยธ.
รับผิดชอบกําหนดแนวทาง วิธีการรายงานผลและแบบรายงานผลการดําเนินงาน พรอมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบและถือปฏิบตั ิ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให ความเห็น ชอบและประกาศใช (ราง) แผนสิทธิ
มนุ ษยชนแห งชาติ ฉบั บที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) เนื่องจากแผนสิทธิมนุษยชนแห งชาติ ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2557 2561) ไดหมดวาระแลว กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) จึงไดจัดทํา (ราง) แผนสิทธิมนุษยชน
แห งชาติ ฯ โดยได ศึ ก ษาบริ บ ทภายในประเทศและระหว างประเทศเพื่ อ เป น กรอบแนวทางการดํ าเนิ น การ เช น
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาหลักระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชน เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เปนตน รวมทั้งประเด็นที่ยังไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใตแผน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ ในฉบั บ ที่ ผ านมาซึ่ งเกี่ ย วกั บ ประเด็ น การขั บ เคลื่ อ นกฎหมายตาง ๆ ให เป น รู ป ธรรม เช น
1) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ ซึ่งประเทศไทยไดเปนรัฐ
ภาคีแลว 2) รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... เพื่อสงเสริมความเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติทางเพศ เปนตน โดย
(ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ มีวัตถุประสงคเพื่ อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในภาพรวมของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยใหกาวหนาทัดเทียมระดับ
สากล ซึ่งประกอบดวย แผนรายดาน 10 ดาน และแผนรายกลุม 12 กลุ ม ซึ่งมอบหมายหน วยงานที่ เกี่ย วของ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
แผนรายดาน 10 ดาน
1. ดานกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหประชาชนไมมีความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม และสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น (ยธ.)
2. ดานการศึกษา เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสมีสิทธิทางการศึกษาที่ดีขึ้นทัดเทียม
กับคนทั่วไป (อว. และ ศธ.)
3. ด า น ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล อ ม เพื่ อสร า งความส มดุ ล ระหว า งการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ (ทส และ อก.)
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4. ดานเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตไปพรอมกับการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม (กค. กษ. พณ. ยธ. และ อก.)
5. ดานการขนสง เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดานการขนสงที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมคน
พิการและผูสูงอายุ (มท.)
6. ด านสาธารณสุ ข เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพหลั กประกัน สุ ขภาพในเรื่องระบบการบริการสํ าหรับ
ประชาชน (โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง) เชนการรักษาพยาบาล (สธ.)
7. ดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและจัดทํามาตรการการคุมครองขอมูล
และการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมออนไลน (พม. ดศ. วธ. และ
กสทช.)
8. ดานการเมืองการปกครอง และความมั่นคง เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวม
และกระบวนการตั ด สิ น ใจเชิ งนโยบายมากกว า การมี ส ว นร ว มตามที่ รั ฐ กํ า หนด (มท. ศย. อส. และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
9. ดานที่อยูอาศัย เพื่อสรางมาตรการหรือนโยบาย หรือโครงการในการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยและกลุมเปราะบาง (พม. มท. และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน))
10. ดานสิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจแนวปฏิบัติของแตละ
ศาสนา รวมทั้งสงเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยัง่ ยืน (ทส. และ วธ.)
แผนรายกลุม 12 กลุม
1. กลุมเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาและคุมครองสิทธิอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึงและเทาเทียม (เชน การศึกษา การเขาถึงบริการสุขภาพ) (พม.)
2. กลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อใหความคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนผานการดําเนินการ
ตาง ๆ เชน เรงผลักดันรางกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. กลุมผู ตองราชทั ณ ฑ เพื่อสงเสริมกระบวนการยุติ ธรรมทางเลือกเพื่อลดปริมาณคดีขึ้น สูศาล
รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหผูตองขังมีศักยภาพและความรูในการประกอบอาชีพ (ยธ.)
4. กลุมผูพนโทษ เพื่อสงเสริมคุมครองใหกลุมผูพนโทษไดรับการคุมครองอยางเปนธรรมเทาเทียม
กันโดยไมเลือกปฏิบัติ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี (ยธ.)
5. กลุมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข สาธารณู ปโภคอยางทั่วถึงตามที่
รัฐจัดให รวมทั้งเพื่อใหมีมาตรการจูงใจใหมีหนวยงานดูแลผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ (พม.)
6. กลุมคนพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก การศึกษา และใชประโยชน
จากบริการสาธารณะไดอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น (พม. และ ศธ.)
7. กลุมชาติพันธุ ผูไรรัฐ ไรสัญชาติ และผูแสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง เพื่อใหมีมาตรการในการ
แกปญหาแกกลุมชาติพันธุ ผูไรสัญชาติฯ ใหสามารถเขาถึงสวัสดิการของภาครัฐ (มท. ตช. และ สมช.)
8. กลุมความหลากหลายทางเพศ เพื่อสงเสริมความเทาเทียมทางเพศและไมเลือกปฏิบัติทางเพศใน
เรื่องตาง ๆ เชน การจางงาน กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดี การลวงละเมิดทางเพศ (พม. ยธ. และ สธ.)
9. กลุมผูปวย (ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส ผูเสพยา) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแก
ประชาชนโดยเนนเรื่องการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอผูติดเชื้อและผูปวย (พม. ยธ. และ สธ.)
10. กลุ มสตรี เพื่ อพั ฒ นากลไกสอดสองป ญ หาการกระทํ าความรุน แรงตอ สตรี และสรางความ
เขมแข็งใหแกระบบยุติธรรม (พม.)
11. กลุ ม เกษตรกร และกลุ ม แรงงาน เพื่ อ ส งเสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาตามที่
กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 (กษ. รง. และ อก.)
12. กลุ มผู เสี ยหาย และพยาน เพื่อพั ฒ นากลไกการชวยเหลือผูเสีย หายในคดี อาญาให สามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ (ยธ.)
สําหรับกลไกในการขับเคลื่อน (ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ เชน 1) คณะกรรมการขับเคลื่อน
งานสิ ทธิ มนุ ษ ยชนของประเทศไทย 2) แผนปฏิบั ติการระดับ ชาติวาดว ยธุรกิจ กับ สิท ธิมนุษ ยชน เป น ตน ซึ่ งสภา
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ไดพิจารณาแลวและ
มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ แลว
13. เรื่อง รายงานประจําปผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน ชุดที่ 2 ปที่ 2
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอ รายงานประจํ าป ผ ลการดํ าเนิ น งาน
คณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทํ าที่ บาน ชุด ที่ 2 ปที่ 2 (4 ตุลาคม 2561 – 3 ตุ ลาคม 2562) [ซึ่งเปน การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 มาตรา 28 (5) ที่บัญญัติใหคณะกรรมการ
คุมครองการรับงานไปทําที่บานมีอํานาจหนาที่ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับงานที่ไดรับไปทําที่
บานจากทุกฝายที่เกี่ยวของและเสนอรายงานเกี่ยวกับ ผลการดําเนิ นงานตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่ งครั้ง]
สรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
1. การสรางกลไกในการพัฒนาการคุมครองงานที่รับไปทําที่บาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 3 คณะ เพื่อรวบรวมขอมูล ศึกษาแนวทางการคุมครอง สงเสริมการพัฒนาผูรับงาน
ไปทําที่บาน กําหนดคาตอบแทนในงานที่รับไปทํ าที่บาน และกําหนดคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ และ
คาทําศพในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย
2. การสงเสริมและพัฒนาผูรับงานไปทําที่บาน
ได ดําเนิ น การส งเสริม และพั ฒ นาผู รับ งานไปทํ าที่ บ าน เพื่ อ ให มีความรู ด านกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง
มีอาชีพเสริมเพิ่มจากอาชีพหลัก มีรายไดที่มั่นคง มีงานทําอยางตอเนื่อง เขาถึงสวัสดิการแหงรัฐ หลักประกันทาง
สังคม และสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความเขมแข็งและยั่งยืน โดยดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารั ฐ
เปาหมายดําเนินการ 2 รุน รุนละ 250 คน มีผูเขารวมโครงการ 2 รุน รวมจํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 105 ของ
เปาหมายการดําเนินการ
2.2 โครงการสงเสริมใหความรูแกผูรับงานไปทําที่บานเพื่อเขาสูสังคมสูงวัย เปาหมาย
ดําเนินการ จํานวน 5 รุน รุนละ 60 คน มีผูคนเขารวมโครงการ 5 รุน รวมจํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 109 ของ
เปาหมายดําเนินการ
2.3 กิจกรรมสํารวจเครือขายแรงงานนอกระบบ มีกลุมผูรับงานไปทําที่บาน จํานวน 961
กลุม สมาชิก 5,799 คน
3. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ได พิ จ ารณายกร างกฎหมายลํ าดั บ รองเพื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ มครองผู รั บ งานไปทํ าที่ บ าน
พ.ศ. 2553 ดังนี้
3.1 รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือประเภทงานที่หามผูจางงานจางผูรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. .... เพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานไดรับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเปนงานที่ตองใชเครื่อมือเครื่องจักร
และสงผลใหผูทําไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย งานเกี่ยวกับความรอนหรือเย็นจัด และงานอื่นที่อาจ
กระทบ
ตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.2 รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ อัตราการจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟู
สมรรถภาพ และค าทํ าศพที่ ให ผูจ า งงานจ า ย พ.ศ. .... เพื่ อเปน หลักประกัน แกผูรับ งานไปทําที่บานที่ป ระสบ
อันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางาน ใหไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด
4. พัฒนาและสงเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการจางงานผูรับงานไปทําที่บาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศไดทําการวิจัยพัฒ นา
แนวปฏิบัติที่ดีตอแรงงานในการจางงานของผูรับงานไปทําที่บานในประเทศไทย โดยจะจัดทําแนวทางการกําหนด
อัตราคาตอบแทนรายชิ้นในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาและผลิตแหอวน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางองคการแรงงานระหวาง
ประเทศแปลงานวิจัยเปนภาษาไทย
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5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
5.1 ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 และผลักดัน
กฎหมายลําดับรองใหสอดคลองและทันตอสถานการณปจจุบัน
5.2 ควรจั ดทํ าฐานข อมู ล ผูจางและผูรับ งานในระดับ พื้ น ที่ และระดับ ประเทศ เพื่อใชใน
การวางแผนและกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
5.3 ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมผูรับงานเพื่ อใหมีความเขมแข็งและมี อํานาจตอรองกับ
ผูจางงาน
5.4 ควรมีการประสานความรวมมือกับภาคประชาสังคมในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของ
ผูรับงาน
14. เรื่อง รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงกรณีบริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ ฟรี ช็อปส จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงกรณีบริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ ฟรี ช็อปส
จํากัด ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (24 ตุลาคม 2560) เห็นชอบใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ บริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ ฟรี ช็อปส จํากัด (บจก. TDFS) จํานวน 166.29 ลานบาท
ออกจากบัญ ชีงบการเงิน ของ ททท. และให กก. ตรวจสอบขอเท็ จจริงเพื่ อใหทราบถึงสาเหตุ ป ญ หา อุปสรรค
รวมทั้งผูรับผิดชอบตอความเสียหายของรัฐที่เกิดขึ้นใหชัดเจนดวย
2. ททท. ไดดําเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนโดยแตงตั้ งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ บจก. TDFS ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดจัดประชุมเพื่อพิจารณาพยานเอกสารและพยานบุคคลจํานวน 11 ครั้ง
(ระหวางเดือนธันวาคม 2560 - ตุลาคม 2562) สรุปไดดังนี้
2.1 ความเปนมาและผลการดําเนินการของ บจก.TDFS
2.1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 สิงหาคม 2537) เห็น ชอบโครงการจั ดตั้งรานค า
ปลอดอากรในเมือง โดยใหจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดในเครือของ ททท. (บจก. TDFS) และให ททท. เปนเจาของบริษัท
จํากัดในฐานะผูถือหุน มีเงินลงทุนจํานวน 200 ลานบาท จากนั้น บจก. TDFS ไดกูยืมเงินจากธนาคาร ไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) วงเงิน 250 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลอง ทั้งนี้ บจก. TDFS ไดวาจางบริษัท แอเรียนตา อินเตอร
เนชั่ น แนล จํ า กั ด (บจก. ARI) ให เป น ผู บ ริ ห ารรา นค า ปลอดอากรดั งกล า วเนื่ องจากเป น บริ ษั ท ที่ มีผ ลงานและ
ประสบการณดานรานคาปลอดอากร โดยทําสัญญา 2 ระยะ ประกอบดวย ระยะเริ่มตนให บจก. ARI เตรียมเปด
รานคาปลอดอากร ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 เดือน คาบริการ 1.99 ลานบาท/เดือน และระยะที่ 2 ให บจก. ARI
บริหารจัดการรานคาปลอดอากรเปนเวลา 5 ป คาบริการ 6.25 ลานบาท/ป
2.1.2 บ จก. TDFS เริ่ ม เป ด กิ จ การขายสิ น ค า ป ลอดอากรตั้ ง แต วั น ที่
25 กันยายน 2538 ซึ่งในชวงป 2538 - 2540 บจก. TDFS มีผลประกอบการขาดทุน 165.63 ลานบาท 201.59
ลานบาท และ 265.27 ลานบาท ตามลําดับ รวมทั้งไดยืมเงินจาก ททท. รวมทั้งสิ้นจํานวน 16.7 ลานบาท เนื่องจาก
ประสบปญหาขาดสภาพคลอง
2.1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติ (17 มิถุนายน 2540) อนุมัติใหบริษัท คิง พาวเวอร
อิน เตอรเนชั่ น แนล จํ า กั ด (บจก. KPI) เช าสิ ทธิในการบริห ารรานคา ปลอดอากรในเมืองจาก ททท. และเช า
ทรัพยสินของ บจก.TDFS เปนเวลา 10 ป และอนุมัติให ททท. ทดรองจายเงินคงคางตามสัญญาจางบริหารเดิม
ใหแก บจก. ARI ในวงเงิน 62 ลานบาท ไปกอน เพื่อเปนการสิ้นสุดสัญญาเดิมระหวาง บจก. TDFS และ บจก. ARI
โดยเร็ว ตามที่ททท. เสนอ จากนั้น บจก.TDFS ไดยุติการประกอบกิจการรานคาปลอดอากรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2540 (รวมเวลาดําเนิน กิจการรานค าปลอดอากร 1 ป 8 เดือน) และ บจก. KPI ได เขาดํ าเนิ นกิ จการตอเมื่ อวัน ที่
4 กรกฎาคม 2560
2.2 การดํ าเนิ น การภายหลัง บจก.TDFS ยุติ การประกอบกิจ การ เดิ มคณะกรรมการ
ททท. เห็นวา การให บจก. KPI เชาสิทธิและทรัพยสินของ บจก. TDFS จะมีคาตอบแทนประมาณ 900 ลานบาท
ซึ่งจะทําให บจก. TDFS สามารถชําระหนี้สินที่บริษัทมีตอบุคคลภายนอกไดทั้งหมด แตเนื่องจากในเวลาตอมาคณะ
มนตรีมีมติ (27 มกราคม 2541) สนับสนุนใหมีรานคาปลอดอากรหลายแหงเพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเสรี สงผลให
บจก. KPI ขอยกเลิกขอตกลงในการเชาสิทธิและทรัพยสินจาก ททท. และ บจก. TDFS เนื่องจากสามารถดําเนินธุรกิจ
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รานคาปลอดอากรไดเอง ซึ่งหากดําเนินการตามขอตกลงเดิมจะทําให บจก. KPI มีตนทุนสูงและไมสามารถแขงขันใน
เชิงธุรกิจกับผูประกอบการรายอื่นได
2.3 การลมละลาย คณะกรรมการฯ พบวา คณะกรรมการ ททท. ไดพยายามแกไขปญหา
ของ บจก. TDFS มาโดยตลอด โดยไดแตงตั้งคณะการตาง ๆ เพื่อศึกษารายละเอียดวิเคราะหขอมูลเรื่องทรัพยสิน
หนี้ สิ น สาเหตุการขาดทุ น และทางเลื อกต าง ๆ รวมทั้ งศึกษาและหาวิธีการแกไขปญ หาหนี้ สิน ของบริษัท TDFS
อยางไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิ ชย จํากัด (มหาชน) ไดยื่นฟ อง บจก. TDFS ตอศาลลมละลายกลาง และศาล
ลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 และมีคําพิพากษาให บจก.TDFS
เปนบุคคลลมละลายในวันที่ 2 กันยายน 2545
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 กรมบังคับคดีไดแจงจํานวนสวนแบงที่ ททท. จะไดรับการแบงทรัพย
รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 709,998.12 บาท คิดเปนรอยละ 0.286 ของมูลหนี้ ดังนั้น ททท. จึงตองขอจําหนายหนี้สูญ
(ตามขอ 1) ซึ่ง ททท. ไดหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แลว โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) มีความเห็นวา กรณี บจก. TDFS นั้น ททท. ไดกระทํากิจการภายในขอบเขต
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามที่พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522 กําหนดโดยบางกิจการเปนการดําเนินการในทางธุรกิจซึ่งการเกิดหนี้สูญยอมถือเปนกรณีปกติที่สามารถ
เกิดขึ้นได
3. คณะกรรมการฯ ไดสรุปสาเหตุ ปญหา และอุปสรรคที่ทําใหเกิดการจําหนายหนี้สูญออกจาก
บัญชีลูกหนี้ของ บจก. TDFS พบวา บจก. TDFS ดําเนินกิจการรานคาปลอดอากรไดเพียง 1 ป 8 เดือน ซึ่งเปนการ
ประกอบธุรกิจในระยะเวลาอัน สั้น ทั้ งนี้ การดําเนิน กิจการรานค าปลอดอากรที่มีเงินลงทุน สูงตองใช เวลาคืน ทุน
ประมาณ 5 ปขึ้นไป ดวยเหตุนี้ บจก. TDFS จึงไมสามารถคืนทุนหรือไดรับผลกําไรจากการประกอบธุรกิจได อีกทั้ง
บจก. TDFS มี ค า ใช จ า ยจํ า นวนมาก ทํ าให ป ระสบป ญ หาขาดสภาพคล องทางการเงิ น จนขาดทุ น ประกอบกั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนใหมีรานคาปลอดอากรหลายแหงเพื่อใหเกิดการแขงขัน
อยางเสรี สงผลใหแนวทางที่ ททท. เสนอให บจก. KPI เชาสิทธิและทรัพยสินของ บจก. TDFS เปนระยะเวลา 10 ป
โดยจายคาตอบแทน 900 ลานบาท เพื่อให บจก. TDFS สามารถชําระหนี้ไดทั้งหมดนั้น ไมอาจดําเนินการใหบรรลุผล
ได ทําให บจก. TDFS อยูในสภาวะหนี้สินลนพนตัวและกลายเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษา
4. คณะกรรมการฯ เห็ น ว า การดํ า เนิ น กิ จ การของ บจก. TDFS เป น การดําเนิ น กิ จ กรรมตาม
วัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกอบกับ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของได
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของตามหนาที่ของตนอยางครบถวนและเต็มความสามารถแลว
รวมทั้ ง ททท. ได พ ยายามแก ไขป ญ หาหนี้ สิน ของ บจก. TDFS มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อ ททท. ไดดําเนิน การตาม
วัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนดแลว บางกิจการเปนการดําเนินการในทางธุรกิจซึ่งการเกิดหนี้สูญยอมถือเปนกรณี
ปกติที่สามารถเกิดขึ้นไดและถือเปนความเสี่ยงของการประกอบกิจการตามปกติ ดังนั้น คณะกรรมการฯ พิจารณา
แลวเห็นวา ไมตองมีผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ บจก. TDFS
ออกจากบัญชีแตอยางใด
15. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทาง
ดวนและรถไฟฟา (บีทีเอส) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางดวนและ
รถไฟฟา (บีทีเอส) สภาผูแทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการ
ขยายสัญญาสัมปทานทางดวนและรถไฟฟา (บีทีเอส) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญา
สั ม ปทานทางด ว นและรถไฟฟ า (บี ที เอส) สภาผู แทนราษฎร ตามที่ ก ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทราบตอไป
คค. ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณา
ศึกษาการขยายสัมปทานทางดวนและรถไฟฟา (บีทีเอส) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาพผูแทนราษฎร สรุปได
ดังนี้
1. รายงานผลการศึกษาการขยายสัมปทานทางดวนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
1.1 กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นดวยกับขยายสัญญาสัมปทานทางดวน
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1.1.1 การขยายระยะเวลาสั ม ปทานทางด ว นนั้ น คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบการแกไขสัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงสวนดี) และสัญญา
โครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่ คค. เสนอ โดยใหตอขยาย
ระยะเวลาสัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 2 สวน A B C ออกไปอีก 15 ป 8 เดือน นับแตวันสัญญาสิ้นสุดในวันที่
29 กุ มภาพัน ธ 2563 สําหรับ ส วน D ขยายเปน ระยะเวลา 8 ป 6 เดือน นับ แตสัญ ญาสวน D สิ้ น สุ ดในวัน ที่ 21
เมษายน 2570 และโครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ตอขยายเปนระยะเวลา 9 ป
1 เดือน นับแตวันสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน 2569 ซึ่งการเจรจาเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานนี้เปน
การเจรจาเพื่อยุติปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญาเดิมทั้งหมด ซึ่งเปนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะทาง
การเงินของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กพท.) โดยไมตองตอสูคดีกันตอไป สําหรับการตอสัมปทานใน 15 ปหลัง
ซึ่งให มีการก อสรางทางด วนขึ้น ที่ 2 นั้ น คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายให คค. ไปพิ จารณาศึ กษา แลวนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
1.1.2 เมื่อมีการลงนามในสัญญาขยายระยะเวลาสัมปทานทางดวนตามข อ 1.1 แลว
จะมีผลเปน การยุติขอพิพาทที่ กทพ. มีกับเอกชนในปจจุบัน ทั้งหมด และขอพิพาทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
รวมทั้งเอกชนที่เปนคูสัญญาตกลงใหความรวมมือยกเวนคาผานทางในเทศกาลตาง ๆ และจะไมเรียกรองคาชดเชย
และคาเสียหายดวย สวนการสอบสวนหาผูกระทําความผิดเพื่อตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการเกิดขอพิพาท
จนนํ าไปสู ก ารขยายสั ญ ญาสั ม ปทานในเรื่อ งนี้ นั้น คค. ได สงเรื่องใหกรมสอบสวนคดี พิ เศษ (DSI) พิ จ ารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว นอกจากนี้ การขอใหแกไขกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการไมใหใชบังคับ
กับกรณีสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน แตใหเสนอขอพิพาทตอศาลปกครองสูงสุดนั้น ไมใชแนวทางการแกปญหา ซึ่งการ
ทํ า สั ญ ญาระหว า งรัฐ กั บ เอกชนที่ กํ า หนดให อ นุ ญ าโตตุล าการชี้ ขาดข อพิ พ าทนั้ น คณะรัฐ มนตรีได มี ม ติเมื่ อวั น ที่
14 กรกฎาคม 2558 [เรื่ อ ง ขอแก ไขมติ ค ณะรัฐ มนตรีวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2552 (เรื่อ ง การทํ าสั ญ ญาระหวา ง
หนวยงานของรัฐกับเอกชน)] ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี
1.2 กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไมเห็นดวยกับขยายสัญญาสัมปทานทางดวน
1.2.1 การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบใหแกไขสัญญา
โครงการระบบทางดวนดังกลาวแลว จึงไมจําเปนตองพิจารณาในประเด็นความไมชัดเจนทางกฎหมายวาจะขยาย
สัญญาสัมปทานไดหรือไมอีก และการขยายสัญญาสัมปทานเปนผลมาจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามแนวทางตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (เรื่อง แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทของหนวยงานของรัฐ) จึงไมได
พิจารณาทางเลือกอื่นวาจะมีผลดีกวาการขยายสัญญาสัมปทานหรือไม การขยายสัญญาสัมปทานเปนการยุติขอ
พิพาททั้งหมด และ กทพ. ยังไดรบั ผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาเดิม จึงไมควรตอสูคดีอีกตอไป
1.2.2 สําหรับกรณีทางดวนขั้นที่ 2 (Double Deck) นั้น เห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ที่ใหศึกษารายละเอียดตามกระบวนการปกติ ไมควรนํามาพวงกับการขยายสัญญาสัมปทาน ซึ่งสอดคลอง
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ที่เห็นชอบการแกไขสัญญาโครงการรวม 2 ฉบับ ดังกลาว สวนการ
ให พิ จ ารณารู ป แบบของการจ า ง Outsource, PPP Gross Cost เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ การขยายสั ญ ญา
สัมปทานนั้น เนื่องจากในชั้นนี้ยังไมมีการศึกษา จึงยังไมสามารถเปรียบเทียบได แตหากใชรูปแบบดังกลาว ขอพิพาท
ตาง ๆ ก็ยังมีอยู ซึ่งไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดังกลาว
1.2.3 การขยายสั ญ ญาสัมปทานดังกลาวเปน การบรรเทาความเสียหายที่เกิด ขึ้น กับ
กทพ. โดย กทพ. ไมตองนําสวนแบงรายไดชําระหนี้ใหแกเอกชน และหาก กทพ. ตองจายคาชดเชยตามคําพิพากษา
ก็ยังสามารถใหบริการประชาชนตอไปไดโดยไมเกิดผลกระทบตอรายไดที่จะนําสงรัฐ ซึ่งการขยายสัมปทานเปนการลด
ความสูญเสียจากการแพคดี และในสัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 2 (ฉบับแกไข) และสัญญาโครงการทางดวน
สายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ฉบับแกไข) ยังคงเงื่อนไขใหปรับอัตราคาผานทางทุก 5 ป และยังมีการยกเวนคาผานทาง
ให แ ก ป ระชาชนในเทศกาลต า ง ๆ ด ว ย และในการขยายสั ญ ญาสั ม ปทานนั้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
18 กุมภาพันธ 2563 ใหเรงรัดลงนามในสัญญา และประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง
ตามร างสั ญ ญานั้ น ให ย กเลิ กข อ พิ พ าททั้ งหมด รวมทั้ งขอพิ พ าทในอนาคตภายใตสั ญ ญาเดิ มและจะไมเรีย กรอ ง
คาเสียหายและดอกเบี้ย ซึ่งการเจรจาระงับขอพิพาท กทพ. ไดคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ และนํามูลคาขอเรียกรองหรือทุน
ทรัพยที่พิพาทที่แตละฝายมีตอกันภายใตสัญญาสัมปทานมาหักลบกัน พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของสมมุติฐาน
ของการคํ านวณเพื่ อเป น แนวทางการเจรจาและแมวาการไม ตออายุสั มปทานจะเป น ประโยชน ตอ กทพ. แต การ
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ดําเนินการ กทพ. ตองเพิ่มบุคลากรคาใชจายการบํารุงรักษาและการบริหารทางพิเศษเพิ่มขึ้น แตขอพิพาทตาง ๆ ยัง
ไมยุติ และ กทพ. แพคดีจะตองจายคาชดเชยใหแกผูไดรับสัมปทาน ทั้งนี้ การแกไขสัญญาสัมปทานกรณีนี้เปนการ
ดําเนิ น การตามพระราชบั ญญั ติการให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 47 ประกอบกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารร ว มลงทุ น ระหว า งรั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่ ง เป น ไปตามความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2. รายงานผลการศึกษาการขยายสัมปทานเดินรถไฟฟาสายสีเขียวของบีทีเอส
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
2.1 ให กทม. ดํ าเนิ น การตามคํ า สั่ งหั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อ ง
การดําเนินการโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ลงวันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2562 ใหครบถวน และเป นไปตาม
กฎหมาย เพื่อใหมีการตอสัญญาสัมปทานนี้ตอไป
2.2 ขอบเขตของคํ าสั่ งหั ว หน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ ดั งกล าวจะมี ผ ลให เอกชนต อ ง
รับภาระคาใชจายตาง ๆ แทน กทม. ในชวงตนโครงการ และ กทม. ไดรับสวนแบงจากคาโดยสาร สถานีเชื่อมตอ
การเดิ นทาง เชน สถานีหาแยกลาดพราว ไดมีการออกแบบเพื่ อรองรับการเดิน รถในระบบ Through Operation
และไม มีการเรียกเก็บ ค าแรกเขาซ้ํ าซ อน อั ตราคาโดยสารตามสัญ ญารวมทุน มีราคานอยกวาหรือเทากับ อัตราคา
โดยสารที่มีการจัดเก็บในปจจุบัน และอัตราคาโดยสารตลอดสายสูงสุด 65 บาท และตามสัญญารวมลงทุนไดรวมการ
ปรับปรุงบริเวณสถานีตากสินไวดวย ซึ่งจะทําใหสถานีสีลมมีคาความถี่การใหบริการดีขึ้น และมีการกําหนดคาความ
หนาแนนของผูโดยสารตามมาตรฐานที่มีความเหมาะสม
2.3 การแกไขปญหาภาระการเงินของ กทม. ในอนาคต ซึ่ง กทม. อาจนําสวนแบงผลประโยชน
มาเปนสวนลดคาโดยสารใหกับประชาชนนั้น เนื่องจากการเจรจาผลตอบแทนกับภาคเอกชน ไดพิจารณารายไดจาก
เสนทางหลัก สวนตอขยายที่ 1 และสวนตอขยายที่ 2 ในคราวเดียวกัน โดยนําผลกําไรจากเสนทางหลักมาชดเชยผล
ขาดทุนของสวนตอขยายที่ 1 และสวนตอขยายที่ 2 จากแนวทางดังกลาวจะทําใหมีอัตราคาโดยสารเหมาะสม คือ
สู งสุ ด ไม เกิ น 65 บาท และไม ก ระทบภาระทางการเงิน ของ กทม. สํ า หรับ ต น ทุ น ภาระทางการเงิ น 107,000
ลานบาท ในการสรางสวนตอขยายรถไฟฟาสายสีเขียวนั้น กทม. จะนําเงินรายไดของโครงการมาชําระคางาน
โยธา ดอกเบี้ย และภาระอื่น ๆ สําหรับสวนตอขยายที่ 2 จากการรับโอนทรัพยสินและหนี้สินจากการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
2.4 การที่ไมสงขอมูลใหคณะกรรมาธิการฯ ทําใหไมสามารถพิจารณาประเด็นภาระตนทุนทาง
การเงินของ กทม. ไดนั้น กทม. ไดใหขอมูลสูงสุดที่สามารถใหไดจากการเจรจาแลว สําหรับแนวทางการแกไขปญหา
ทางการเงินของภาครัฐดวยการขยายสัญญาสัมปทานควรอยู5ในกรอบของ 1. ระยะเวลาการขยายสัมปทาน 2. อัตรา
คาโดยสาร 3. การจัดหาผูประกอบการที่สามารถบริการตามความตองการของประชาชน และ 4. การดําเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมาย นั้น กทม. ไดยึดถือแนวทางดังกลาวเปนกรอบในการเจรจาสัญญารวมลงทุนระหวาง
กทม. กับภาคเอกชน
3. กทพ. ควรเรงดํ าเนิ น การใหเปน ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 18 กุมภาพั น ธ 2563 และ
เพื่ อความรอบคอบในการบริห ารกิ จ การขององค กร กทพ. ควรศึ กษาผลกระทบและป จ จั ย เสี่ ย งอั น เกิ ด จากการ
ดํ า เนิ น การตามข อ สั ญ ญาเดิ ม เพื่ อ มิ ให เกิ ด ข อ พิ พ าทในลั ก ษณะเช น เดี ย วกั น กั บ ที่ ผ า นมา สํ า หรั บ กรณี กทม.
ควรดําเนินการตามขั้นตอนของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 3/2562 ดังกลาวใหครบถวน รวมทั้ง
ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
16. เรื่อง การกําหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. กําหนดใหวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เปนวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป พ.ศ. 2563 เปนจํานวน 1 วัน (สําหรับวันหยุดชดเชยอีก 2 วัน จะพิจารณานําเสนอตามความ
เหมาะสมในภายหลัง)
2. ในกรณีที่หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญ
ในวันหยุดดังกลาวที่ไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบ
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ตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหาย
แกทางราชการ และกระทบตอการใหบริการประชาชน
3. ในสวนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเปนวันหยุดใหสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของในแตละกรณีตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
1) โดยที่วันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตเปนวันหยุดราชการประจําปตามประเพณีที่ถือเปนสิทธิ
ตามกฎหมายของทั้งขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และลูกจางในภาคเอกชน รวมทั้งในขณะนี้สถานการณ การแพร
ระบาดของโรค COVID-19 ได เริ่ ม คลี่ ค ลายลง โดยไม พ บผู ติ ด เชื้ อ ในประเทศติ ด ต อ กั น เป น ช ว งระยะเวลานาน
พอสมควรและมีจํานวนผูที่หายจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดมีการผอนคลายมาตรการ
ตาง ๆ และอนุญาตใหผูประกอบการและประชาชนสามารถดําเนินกิจการและกิจกรรมไดเพิ่มมากขึ้นอีกดวย และจาก
การหารือกับฝายตาง ๆ แลว ในชั้นนี้ เห็นสมควรกําหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่มขึ้น 1 วัน คือ
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตประจําป พ.ศ. 2563 (สําหรับวันหยุดชวง
เทศกาลสงกรานตประจําป พ.ศ. 2563 ที่เหลืออีก 2 วัน จะพิจารณานําเสนอในภายหลัง ตามความเหมาะสมตอไป
2) การกําหนดใหวันจัน ทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เปนวันหยุดราชการเพื่ อชดเชยวันหยุดในชวง
เทศกาลสงกรานตดังกลาวจะทําใหมีวันหยุดตอเนื่องกันในสัปดาหดังกลาวเปน 4 วัน คือ วันเสารที่ 25 - วันอังคารที่
28 กรกฎาคม 2563 และทําใหในภาพรวมจะมีวันหยุดราชการประจําป 2563 รวมทั้งสิ้น 17 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปใหม
1 มกราคม
1 วัน
2. วันมาฆบูชา
19 กุมภาพันธ 1 วัน
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
6 เมษายน
1 วัน
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
4. วันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 1 วัน
5. วันวิสาขบูชา
6 พฤษภาคม 1 วัน
6. วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
11 พฤษภาคม 1 วัน
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน
1 วัน
8. วันอาสาฬหบูชา
5 กรกฎาคม 1 วัน
9. วันเขาพรรษา
6 กรกฎาคม 1 วัน
10. วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต (เสนอครั้งนี้)
27 กรกฎาคม 1 วัน
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
28 กรกฎาคม 1 วัน
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง
12 สิงหาคม
1 วัน
และวันแมแหงชาติ
13. วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 13 ตุลาคม
1 วัน
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14. วันปยมหาราช
23 ตุลาคม 1 วัน
15. วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
5 ธันวาคม
1 วัน
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ
16. วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม 1 วัน
17. วันสิ้นป
31 ธันวาคม 1 วัน
ทั้ งนี้ คณะรั ฐมนตรี มีมติ (17 มี น าคม 2563) ให เลื่ อนวั น หยุ ดราชการในช ว งเทศกาลสงกรานต
ประจําป พ.ศ. 2563 (วันที่ 13 – 15 เมษายน 2563) ออกไปกอน จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่ คลาย โดยคณะรัฐ มนตรีจ ะพิจ ารณากําหนดวัน หยุดราชการชดเชยใหใน
ภายหลังในชวงเวลาที่เหมาะสมตอไป ซึ่งในครั้งนี้เปนการกําหนดวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดชวงเทศกาลสงกรานต
ในเดือนกรกฎาคม 2563 เปนเวลา 1 วัน
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17. เรื่ อง การเตรียมการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กอ นการเป ด ภาคเรีย นป ก ารศึ ก ษา 2563 ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานเสนอการเตรี ย มการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กอ นการเป ด ภาคเรีย นป ก ารศึ ก ษา 2563 ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบดวย 1) การจัดทําแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) การสํารวจความพรอมการเปดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนที่จัด
สถานที่พักนอนใหกับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก หางไกล ไมสามารถเดินทางไป-กลับได 4) แนวทางการใชจายเงิน
อุ ด หนุ น สํ าหรั บ โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร จุ ฬ าภรณราชวิท ยาลัย 5) การอนุ มั ติ การจบการศึ ก ษาป การศึก ษา 2562
ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) 6) การขอรับจัดสรรกลอง
รับ สั ญ ญาณโทรทั ศน ระบบดิ จิทัลจากสํ านักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจ การโทรทั ศน และกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จํานวน 1,158,931 กลอง
สาระสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสรุปการเตรียมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กอนการเปดภาคเรียนปการศึกษา 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. การจั ด ทํ า แนวทางการจั ด การเรีย นการสอนของโรงเรีย นในสังกั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงศึ กษาธิ การ โดยสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ได จัดทํ า แนวทางการ
จั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นในสั งกั ด ในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ป การศึ กษา 2563 และได มีก ารชี้แจงเอกสารดังกลาวในที่ ป ระชุม ผูอํานวยการสํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาผาน Video Conference เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดําเนินการประเมินตนเองเพื่อเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดของโรค ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ตามลําดับ รวมถึงมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การสํ ารวจความพร อ มการเป ด เรี ย น ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2563 ของโรงเรี ย นสั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหโรงเรียนสํารวจความ
พรอมการเป ดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยจําแนกแบบสํารวจเป น 3 ฉบั บ ไดแก 1) แบบสํารวจขอมูลสําหรับ
โรงเรียนทั่วไป 2) แบบสํารวจขอมูลสําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนลักษณะพิเศษ (พักนอน) และ 3) แบบสํารวจโรงเรียน
ทั่วไปที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 20 คนตอหอง สําหรับระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส
หรือจํานวนนักเรียนมากกวา 25 คนตอหอง สําหรับระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผลการสํารวจสรุปได ดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1) โรงเรียนรอยละ 51.00 เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ไมเกิน 120 คน
2) มีโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษ ทั้งเฉพาะความพิการและศูนยการศึกษาพิเศษ รวมถึงเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
โดยรับนักเรียนทั้งประเภทอยูประจํา และไป-กลับ จํานวนรวม 176 โรงเรียน
2.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตรการเฝาระวัง/ปองกันโรค จากการสํารวจ
พบวา แผนการดําเนินการของโรงเรียนเปนไปตามเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนสวนใหญ
กวารอยละ 81.77 วางแผนจัดการเรียนการสอนปกติ (On-site) ที่เหลือจัดแบบผสมผสาน
2.3 กรณีพิเศษอื่นๆ
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1) กรณีนักเรียนไทยที่ตกคางอยูในตางประเทศ ที่ไมสามารถขามพรมแดนกลับมา
ได ขณะนี้ อยู ระหวางการประสานงานกับ หน วยงานที่ เกี่ย วข องเพื่ อนํานั กเรีย นกลั บ มายังประเทศไทย ทั้ งนี้ ต อง
สอดคลองกับมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2) กรณี นั ก เรี ย นต า งชาติ ยั ง ไม ส ามารถข า มชายแดนมาเรี ย นได สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สําหรับการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนกลุมนี้ เชน ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
หาแนวทางชวยเหลือนักเรียนใหไดรับสื่อการเรียนการสอน หรือวิธีการอื่น ๆ ตามบริบทพื้นที่
3) กรณี โ รงเรี ย นประจํ า /นั ก เรี ย นประจํ า พั ก นอน สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรการการดําเนินงานสําหรับโรงเรียนประจํา/นักเรียนประจําพักนอนในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา และการบริหารคาอาหารนักเรียน
3. แนวทางการใช จ ายเงิ น อุ ด หนุ น สํ าหรั บ โรงเรี ย นที่ จั ด สถานที่ พั ก นอนให กั บ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่
ยากลําบาก หางไกล ไมสามารถเดินทางไป-กลับได
กระทรวงศึ กษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน ไดจัด สรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาอาหารนักเรียนพักนอน สําหรับโรงเรียนที่จัดสถานที่พักนอน
ใหกับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก หางไกล ไมสามารถเดินทางไป-กลับได โดยโรงเรียนไดดําเนินการ กํากับ ดูแล และ
จัดระบบแบบเต็มเวลา และเนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 1) การเรียนในชั้นเรียน (On-Site)
2) การเรียนผานโทรทัศน (On-Air) และ 3) การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) กรณี โรงเรียนเลือกจัดการ
เรียนผานโทรทัศน (On-Air) และ/หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) นักเรียนสามารถเรียนรูไดจากที่
บ า น ซึ่ ง ไม ไ ด พั ก นอนที่ โ รงเรี ย น ดั ง นั้ น โรงเรี ย นจึ ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด อาหารให แ ก นั ก เรี ย นได
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
คาอาหารนั ก เรี ย นพั กนอน โดยให โรงเรี ย นแต งตั้งคณะกรรมการอย างนอ ย 3 คน ดํ าเนิ น การจายเงิน สดให แ ก
ผูปกครอง/นักเรียนตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักฐาน
คือ ใบสําคัญรับเงิน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง/นักเรียน (ผูรับเงิน)
4. แนวทางการใชจายงบอุดหนุนสําหรับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2553 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และคาใชจาย
สํ าหรั บ นั ก เรี ย นประจํ า ประกอบด ว ย รายการค าใช จ ายในการจั ด การศึ ก ษาด านวิ ช าการสํ าหรับ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และรายการคาใชจายสําหรับการเปนนักเรียนประจํา และ
เพื่อดําเนินการตามมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันในหลายวิธีการ เชน การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน การเรียนการสอนในชั้นเรียน และหรือการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขความพรอมของพื้ น ที่ จังหวัด และดุลยพิ นิจ ของผูป กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน รวมกั บ
โรงเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและการใชจาย
งบประมาณของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใหโรงเรียนกําหนดรูปแบบวิธีการและจายคาอาหาร
คาอาหารเสริม สําหรับนักเรียนที่เรียนผานระบบออนไลนตามที่โรงเรียนกําหนดหรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียน ตั้งแต
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป น ต น ไป และให โรงเรีย นสามารถใชเงิน อุ ดหนุ น ทั่ วไป รายการคาใชจ ายในการจั ด
การศึกษาสําหรับ นักเรีย นที่ มีความสามารถพิ เศษดานวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร สําหรับ เปน คาใช จายในการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกปญหาของแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับ
นักเรียนประจํา และเปนค าใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน การเรียนการสอนในชั้นเรียน
การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน และการสอนชดเชย เช น ค าสนั บ สนุ น อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนออนไลน

26
คาจัด ทํ าเอกสารประกอบการเรีย นรู คาสนั บ สนุ น ค าใชจ ายในการเชาสัญญาณอิ น เทอรเน็ ต การปรับ ปรุงพั ฒ นา
อาคารสถานที่แหลงเรียนรู การจัดหาอุปกรณ ปองกันการแพรระบาดสําหรับนักเรียน คาใชจาย สําหรับวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ คาตอบแทนเจาหนาที่ คาเบี้ยประชุม เปนตน ตามบริบทของโรงเรียน
5. การอนุมัติการจบการศึกษาปการศึกษา 2562 ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ระหวางวันที่
16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563)
เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2563 คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เห็ น ชอบมาตรการเร ง ด ว นในการป อ งกั น
วิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดออกประกาศกระทรวง ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ใหสถานศึกษาทุกแหงของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึง่ อยูในสังกัดและกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2563 เปนตนไป ทําใหโรงเรียนไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขผลการเรียนในชวงนี้ได ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศกระทรวง ลงวัน ที่
9 เมษายน 2563 ใหสถานศึกษาทุกแหงของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยูในสังกัดและในกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดพิจารณาการอนุมัติการจบ
การศึกษาภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปด
สถานศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 6 ที่กําหนดวันเริ่มตนปการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม วันสิ้นป
การศึกษา คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปถัดไป และกฎหมายระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งไดขอสรุปวา การแกไขผลการ
เรียนและอนุมัติการจบการศึกษา ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ถือเปนเหตุสุดวิสัยและถือวา
เปนการแกไขผลการเรียนกอนเปดภาคเรียนปการศึกษาถัดไป โดยไมถือเปนการขัดแยงกับระเบียบดังกลาว ดังนั้น
การที่ ส ถานศึ ก ษาแก ไขผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นเสร็ จ สิ้ น หลั ง จากวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ระหว า งวั น ที่
16 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563) ตองถือวาเปนการอนุมัติใหจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6. การขอรับ จัดสรรกล องรับ สัญญาณโทรทั ศนระบบดิ จิทัลจากสํานั กงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ไดสํารวจความตองการ
ขอรับกลองรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัลของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวานักเรียนมีความตองการกลองรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัล รวมทั้งสิ้น 1,158,931
กล อ ง เป น ความต อ งการของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน 1,030,798 กล อ ง
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 127,867 กลอง และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 266 กลอง ซึ่งจะประสานขอรับ
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตอไป
ผลกระทบ
การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเปนการใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูรวมกับเพื่อนรวมชั้นในโรงเรียน
ทั้งองคความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตจากการมีปฏิสังคม และยังชวยแบงเบาภาระของผูปกครองในการกํากับดูแล
บุตรหลานใหเรียนทางไกล ใหผูปกครองสามารถกลับไปทํางานไดอยางมีผลิตภาพ แตในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ ยั งไม มีวัคซีน ปองกัน กระทรวงศึ กษาธิการ โดยสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักวาการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมในโรงเรียนตองดําเนินการ
อยางรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร และปองกันไมใหเกิดการระบาดอันจะ
สงผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศตอไป
คาใชจายและแหลงที่มา
งบประมาณรายจ า ยประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานในการดําเนินการขอ 1 ถึง 5 สําหรับขอ 6 สํานักงานคณะกรรมการกิจารกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูรับผิดชอบคาใชจายกลองรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัล
18. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ (สมช.)
เสนอ
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เรื่องเดิม เมื่อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐ มนตรีโ ดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใชอํานาจตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ
การดํ าเนิ นการที่ ผานมา เมื่ อวั นที่ 25 มิ ถุนายน 2563 สํ านั กงานสภาความมั่นคงแห งชาติ ในฐานะ
สํานักงานประสานงานกลาง ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศบค.) ไดเชิญหัวหนาศูนยปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดฯ ในดานตาง ๆ ผูแทนสวนราชการและประชาคมขาวกรองเขารวมการประชุม โดยมีเลขาธิการสภาความ
มั่น คงแห งชาติ เป น ประธาน เพื่ อประเมิ น ผลการปฏิบั ติของสว นราชการตาง ๆ ภายใตส ถานการณ ฉุกเฉิน และ
พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีอยูอยาง
รุน แรงในหลายภู มิภ าค และมี คนไทยจากต างประเทศเดิ น ทางกลั บ เข ามาในราชอาณาจั กรอยางต อเนื่ อง อี กทั้ ง
มาตรการผอนคลายภายในประเทศในระยะที่ 5 ที่ จะมี การดําเนิน การต อไป ถือเป นกิ จกรรมที่ มีความเสี่ ยงสู งต อ
การแพรระบาดของโรค จึงมีความจําเปนตองมีอํานาจตามกฎหมายในการออกมาตรการกํากับดูแลโดยเจาหนาที่รัฐ
อย า งเข ม งวดและต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การเชิ งรุ ก ในการป อ งกั น และควบคุ ม มิ ให มี ก ารแพร ร ะบาดของเชื้ อ โรค
ภายในประเทศในระลอกที่สอง
2. ที่ ป ระชุ ม ได ให ข อ เท็ จ จริ งถึ งข อ จํ ากั ด ในการบั งคั บ ใช อํ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต อ
พ.ศ. 2558 เนื่องจากเปนกฎหมายในลักษณะการแกไขและเยียวยาสถานการณภายหลังเกิดการแพรระบาดของโรคใน
ลักษณะตั้งรับ และมีขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานหลายประการ อาทิ 1) การขาดอํานาจในการสั่งใหบุคคล
เขาสูสถานกักตัวของรัฐ 2) ขอจํากัดเรื่องจํานวนของเจาหนาที่ ในการปฏิบัติงานที่ไมเพียงพอตามภารกิจ และ
3) อํานาจการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใชไดเฉพาะพื้นที่ ที่เกิดเหตุ แตไมครอบคลุมในพื้นที่ขางเคียงและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ เปน ตน ทั้งนี้ เนื่องจากเจตนารมณ ของกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโรคใน
ระดับการระบาดทั่วไป (Epidemic) ในขณะที่การแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ถือเปนการ
แพรระบาดของโรคในระดับการระบาดใหญ (Pandemic) ซึ่งการดําเนินการของประเทศไทยในปจจุบันมีความจําเปนยิ่งที่
จะตองมีมาตรการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันมิใหโรคติดเชื้อโควิด - 19 กลับมาแพรระบาดไดอีกครั้ง
3. ที่ประชุมมีความเห็นสอดคลองกันวายังมีความจําเปนตองบังคับใชอํานาจ ตามพระราชกําหนดฯ
ตอไปเพื่ อกําหนดมาตรการเชิงปองกั นในการแกไขปญหาที่ มีประสิทธิภาพ อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเขา – ออก
ราชอาณาจั กรในทุ กช องทาง 2) การจั ดทํ าระบบติ ดตามตั ว การกัก ตัว และการเฝา ระวัง บุค คลตอ งสงสัย และ
3) การกําหนดมาตรการควบคุมโรคที ่ส ามารถบังคับ ใชไดอยางครอบคลุมในทุ กกิจ กรรม/กิจการที่เกี่ยวของและ
จะตองมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณในลักษณะการรวมศูนยที่ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีก ารบูร ณาการกําลังพลเรือ น ตํารวจ และทหารเขา รว มปฏิบัติง านไดอ ยา งเพีย งพอตาม
ภารกิจอยางตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบันไดมีการเปดใหบริการสถานบันเทิง สถานที่แขงกีฬา แหลงทองเที่ยว และ
สถานที่อื่นๆ อีกทั้งยังจะมีวันหยุดราชการตอเนื่องในหลายวัน ที่อาจสงผลใหมีการเดินทางและมีการประกอบกิจกรรม
ที่มีการรวมกลุ มของประชาชนอยางหนาแน น ได จึ งเปน ความเสี่ย งที่รัฐจะตองมีการตรวจตราและเฝาระวังอย าง
เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการระบาดระลอกใหมดังเชนที่เกิดขึ้นแลวในหลายประเทศอีกดวย
4. ที่ ป ระชุมยั งมี ขอสั งเกตเพิ่ มเติมในประเด็น ดานเศรษฐกิจ วาการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ ฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ควบคูไปกับการผอนคลายมาตรการบังคับใชกฎหมาย จะไม
สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตในแบบปกติของประชาชนเกินกวาเหตุและไมถือเปนอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตจะเปนการปองกันไมใหประเทศตองเผชิญขอจํากัดและความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ระลอกใหมที่สงผลใหรัฐบาลไมมีทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อการแกไขปญหาอีกตอไป
5. สมช. ไดนําผลการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของดังกลาวเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย
บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2563 ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติใหนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรตอไป
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19. เรื่อง การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบการกําหนดสิน ค าและบริการควบคุม ป 2563 จํ านวน 51 รายการ
จํ า แนกเป น 46 สิ น ค า 5 บริ ก าร ตามมติ ค ณะกรรมการกลางว า ด ว ยราคาสิ น ค า และบริ ก าร ครั้ ง ที่ 5/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 มิถุนายน 2563 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและ
บริการควบคุม ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใชในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และมีมติเห็นชอบสรุปได ดังนี้
1. การพิจารณาทบทวนสินคาและบริการควบคุมป 2563
1.1 คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 50 รายการ จําแนกเปน 45 สินคา 5 บริการ
โดยปรับรายละเอียดรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) รถจักรยานยนต รถยนตนั่ง รถยนตบรรทุก ปรับเปน “รถจักรยานยนต
รถยนตบรรทุก” เนื่องจากรถยนตนั่งเปนสินคาที่มีความหลากหลายขึ้นอยูกับพฤติกรรมและไมกระทบกับผูบริโภค
ทั่วไป
2) บริ ก ารขนส ง สิ น ค า สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ออนไลน ปรั บ เป น “บริ ก ารซื้ อ ขาย
และหรือบริการขนส งสิ นค าสํ าหรั บธุ รกิ จออนไลน ” เนื่ องจากสถานการณ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา
(Covid-19) ทํ า ให ป ระชาชนมี รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบใหม ที่ แ ตกต า งจากอดี ต (New Normal) เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูประกอบการและผูบริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมใชบริการการซื้อขายผานระบบออนไลนมาก
ขึ้นประกอบกับมีปญหาการรองเรียนผานสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)คณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค และคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา เกี่ยวกับ
ความเดือดรอนของผูบริโภคในการซื้อขายผานระบบออนไลน และผูบริโภครองเรียนเกี่ยวกับการใหควบคุมราคา
ขนส ง ของผู ส งอาหาร Delivery ผ า นศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและแก ไขป ญ หาราคาสิ น ค า สํ านั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
1.2 เพิ่มรายการสินคาควบคุม 1 รายการ คือ กากดีดีจีเอส เนื่องจากการนําเขากากดีดีจี
เอสจากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งกากดีดีจีเอสเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีสวนประกอบของ
คารโบไฮเดรตและโปรตีนที่สามารถนํามาปรับใชในสูตรอาหารสัตวและทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตว
อื่นๆ ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งอาจสงผลกระทบดานราคาที่เกษตรกรจะไดรับและเสถียรภาพของตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวที่
ผลิตในประเทศ
1.3 ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) น้ํ า ยาปรั บ ผ า นุ ม เนื่ อ งจากเป น สิ น ค า ที่ ไ ม จํ า เป น ใช ใ นทุ ก ครั ว เรื อ น และ
มีการแขงขันสูง รวมทั้งเปนสินคาทางเลือกขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภค
2) บริการให เช าสถานที่ เก็ บสิน ค า เนื่องจากป จจุบันจํานวนสถานที่เก็บสินคามี
มากกวาความตองการใชบริการ (Over supply) มีการแขงขันสูง จึงไมกระทบตอราคาคาเชาสถานที่เก็บสินคา
2. เห็ น ชอบ สิ น ค าและบ ริ การควบ คุ ม ป 2563 จํ าน วน 51รายการ จํ าแนกเป น
สินคา 46 รายการ บริการ 5 รายการ โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ ดังนี้
2.1 หมวดสินคา 10 หมวด
1) หมวดกระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ จํ านวน 2 รายการ คื อ (1) กระดาษทํ าลู กฟู ก
กระดาษเหนียว (2) กระดาษพิมพและเขียน
2) หมวดบริ ภั ณ ฑ ขนส ง จํ า นวน 2 รายการ คื อ (3) ยางรถจั ก รยานยนต
ยางรถยนต (4) รถจักรยานยนต รถยนตบรรทุก
3) หมวดป จ จั ย ทางการเกษตร จํ า นวน 7 รายการ คื อ (5) เครื่ อ งสู บ น้ํ า
(6) ปุ ย (7) ยาป องกั นหรื อกํ าจัดศัตรูพื ชหรือโรคพื ช (8) รถเกี่ ยวข าว (9) รถไถนา (10) หั วอาหารสั ตว อาหารสั ตว
(11) กากดีดีจีเอส
4) หมวดผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลียม จํานวน 2 รายการ คือ (12) ก าซปโตรเลียมเหลว (13)
น้ํามันเชื้อเพลิง
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5) หมวดยารั ก ษาโรคและเวชภั ณ ฑ จํ านวน 2 รายการ คื อ (14) ยารั กษาโรค
(15) เวชภัณฑเกี่ยวกับการรักษาโรค
6) หมวดวั ส ดุ ก อ สร าง จํ านวน 4 รายการ คื อ (16) ท อ พี วี ซี (17) ปู น ซี เมนต
(18) สายไฟฟา (19) เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กแผน เหล็กเสน
7) หมวดสินคาเกษตรที่สําคัญ จํานวน 8 รายการ คือ (20) ขาวเปลือก ขาวสาร
(21) ข า วส าลี ข าวบ าร เ ล ย (22) ข า วโพ ด (23) ต น พั น ธุ ท อน พั น ธุ มั น สํ าป ะห ลั งแล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ
(24) ผลปาล ม น้ํ ามั น (25) มะพร า วผลแก และผลิ ต ภั ณ ฑ (26) ยางพารา ได แ ก น้ํ ายางสด ยางก อ น เศษยาง
น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง ยางเครพ
8) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 7 รายการ คือ (27) กระดาษชําระ กระดาษ
เช็ดหนา (28) แชมพู (29) ผงซักฟอก น้ํายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑลางจาน (31) ผาอนามัย (32) ผาออมสําเร็จรูปเด็ก
และผูใหญ (33) สบูกอน สบูเหลว
9) หมวดอาหาร จํานวน 12 รายการ คือ (34) กระเทียม (35) ไขไก (36) ทุเรียน
(37) นมผง ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว ไมรวมถึงนมเปรี้ยว (38) น้ํามัน และไขมันที่ไดจากพืชหรือสัตวทั้งที่
บริโภคได ห รือไม ได (39) แป งสาลี (40) มั งคุ ด (41) ลําไย (42) สุกร เนื้อสุกร (43) หอมหัวใหญ (44) อาหารกึ่ง
สําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
10) หมวดอื่น ๆ จํานวน 1 รายการ คือ (46) เครื่องแบบนักเรียน
2.2 หมวดบริการ 1 หมวด จํานวน 5 รายการ คือ (47) การใหสิทธิในการเผยแพรงาน
ลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคา (48) บริการซื้อขาย และหรือบริการขนสงสินคาสําหรับธุรกิจออนไลน (49) บริการทางการ
เกษตร (50) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
(51) บริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ
20. เรื่อง โครงการบานเชาสําหรับผูมีรายไดนอย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ เรื่อง
โครงการบานเชาสําหรับผูมีรายไดนอย เพื่อใหกลุมเปาหมายของโครงการสามารถเขาถึงที่อยูอาศัยที่มีมาตรฐานใน
ราคาที่เหมาะสม โดยมีสาระสําคัญดังนี้
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส งผลกระทบอย างรุ น แรงต อ
เศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนคาดการณวาเศรษฐกิจใน พ.ศ.
2563 จะหดตัวลงเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2562 อัตราการวางงานจะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหความสามารถในการเขาถึงที่อยู
อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยลดลง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยการ
เคหะแหงชาติ จึงจําเปนตองดําเนินโครงการบานเชาสําหรับผูมีรายไดนอยเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ใหสามารถเชาที่อยูอาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม
เพื่อเปนการสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัยใหกับประชาชนกลุมผูมีรายไดนอยในชวงที่เศรษฐกิจ
ของประเทศไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อถวายเปน
พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยการเคหะแห งชาติจึงไดจัดทําโครงการบ านเชาสําหรับ ผูมีรายไดนอย เพื่ อให ผูสูงอายุ คนพิการ ขาราชการชั้น
ผูนอย หรือขาราชการเกษียณและประชาชนที่มีรายไดนอย รวมถึงผูบุกรุกในพื้นที่สาธารณะใหมีความมั่นคงในที่อยู
อาศัย โดยดําเนิ นการสรางบานเชา จํานวน 100,000 หลัง ในพื้ นที่ กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2564 - 2568) โดยในเดือนกรกฎาคมของทุกป จะมีผูมีรายไดนอยมีบานอยูอาศัยเพิ่มขึ้น ปละ
20,000 ครอบครัว เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 และเมื่อโครงการดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2568
จะมีผูมีรายไดนอยที่มีที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 100,000 ครอบครัว
21. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูในคราวประชุมครั้งที่
7/2563 ตามมติ คณะกรรมการกลั่น กรองการใชจ ายเงิน กู ที่ได มีการพิ จารณากลั่น กรองข อเสนอโครงการภายใต
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการฯ
ตามพระราชกําหนด เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) และ 8 (2) แหงพระราชกําหนด ดังนี้
1. อนุมัติโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการทองเที่ยว ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประกอบดวย โครงการกําลังใจ กรอบวงเงิน 2,400 ลานบาท และโครงการเราเที่ยว
ดวยกัน กรอบวงเงิน 20,000 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 22,400 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนตุลาคม 2563 รวม 4 เดือน โดยใชจายจากเงินกูภายใตแผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุนการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสู
ระดับ ปกติได โดยเร็วตามบั ญ ชี ทายพระราชกําหนด พรอมทั้งรับ ความเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
2. มอบหมายใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ และให
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนผูกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินตามโครงการเราเที่ยวดวยกัน และดําเนินการเบิกจายโดยวิธีการเบิกจายแทนกันโดยระยะเวลาการตรวจสอบ
ขอมูล เบิกจาย และจายเงินตามโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
3. ใหความเห็นชอบในหลักการการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับประชาชนผูทองเที่ยวที่
ได รั บ เงิน สนั บ สนุ น หรือประโยชน อื่ น ใดตามโครงการเราเที่ ย วดว ยกัน และโครงการกําลังใจเพื่ อให ส อดคลองกั บ
วัตถุประสงคของทั้ง 2 โครงการที่มุงใหเกิดการใชจายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการทองเที่ยว รวมทั้ง
เพื่อเปนการบรรเทาภาระของประชาชนที่ไดรับสิทธิ์ตามโครงการดังกลาว
4. อนุมัติใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปรับการจายเงินชวยเหลือเยียวยา
ใหแกกลุมเปาหมายตามโครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแกประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการจายรายละ 1,000 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน มาเปนการจาย
1 ครั้ง จํานวน 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2563
สาระสําคัญ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) รวมกับสํานักงาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) กระทรวงการคลั ง (กค.) และธนาคารกรุงไทย จํากั ด (มหาชน) จัดทํ าโครงการฟ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมภาคการทองเที่ยวจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการเราเที่ยวดวยกัน
- วัตถุประสงค : เพื่อเปนการฟนฟูภาคธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศที่ซบเซาอันเนื่องมาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล โดย
การสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศอันจะทําใหภาคธุรกิจทองเที่ยวยังคงเกิดการจางงาน และมีการสราง
รายไดใหกับประเทศ
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 เดือน (กรกฎาคม – ตุลาคม 2563) โดยมีแผนการใชจายเงิน
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
- ผลที่คาดวาจะไดรับ : คาดวาโครงการเราเที่ยวดวยกันจะสรางรายไดแกผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม รานอาหาร แหลงทองเที่ยวและสายการบิน โดยประมาณการรายไดทางตรงแกผูประกอบการรวมไมนอ ยกวา
50,000,000,000 บาท และรายไดสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภาพรวมไมนอยกวา 26,127,800,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาดําเนินโครงการซึ่งกอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมรวมไมนอยกวา 726,127,800,000 บาท
2) โครงการกําลังใจ
- วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ เร งผลั ก ดั น มาตรการช ว ยเหลื อ และเยี ย วยาผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ด านการ
ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบ และเปนการฟนฟูภาคธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศที่ซบเซาอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการปองกันการแพรระบาดของ โควิด-19 ของรัฐบาล โดยการสงเสริมให
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เกิดการทองเที่ยวภายในประเทศ อันจะทําใหภาคธุรกิจทองเที่ยวยังคงเกิดการจางงาน และมีการสรางรายไดใหกับ
ประเทศ
- ระยะเวลา : 4 เดือน (กรกฎาคม – ตุลาคม 2563) (ปงบประมาณ 2563 และ 2564)
- ผลที่ ค าดว า จะได รั บ : สรางรายได แกภ าคธุ รกิ จ ทอ งเที่ ย วทางตรง 2,400 ล านบาท มี ค น
เดินทางขามจังหวัด จํานวน 1.2 ลานคน กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทางออมประมาณ 6,500 ลาน
บาท ซึ่งจะกระจายสูผูประกอบการในภาคการทองเที่ยว ไดแก บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
22. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 7
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 7 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 146 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของสวน
ราชการทั้งหมด (147 สวนราชการ) สรุปขอมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
1.1 สวนราชการรอยละ 84 (123 สวนราชการ) มีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้งของส ว นราชการ และสว นราชการรอยละ 38 (55 ส วนราชการ) กําหนดใหมี จํานวน
ขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งรอยละ 50 ขึ้นไป (ลดลงจากสัปดาหที่ผานมาซึ่งมี 60 สวนราชการ
คิดเปนรอยละ 41) โดยในจํานวนนี้มีสวนราชการรอยละ 14 (21 สวนราชการ) มอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่
ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (ลดลงจากสัปดาหที่ผานมาซึ่งมี 23 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 16)
ทั้งนี้ มีการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่บานในหลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับการมาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ที่ตั้งของสวนราชการวันเวนวัน สัปดาหละ 1 วัน สัปดาหละ 2 วัน สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน
1.2 สวนราชการรอยละ 16 (23 สวนราชการ) มี การมอบหมายใหขาราชการและเจาหน าที่
ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมาซึ่งมี 16 สวนราชการ คิดเปน
รอยละ 10)
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
2.1 สวนราชการกําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานเมื่อจําเปนตอง
ปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ตั้ งของส ว นราชการ โดยส ว นใหญ รอ ยละ 45 กําหนดการเหลื่อ มเวลาการปฏิ บั ติ งานเป น
3 ชวงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. สวนราชการรอยละ 12
(17 ส ว นราชการ) กํ า หนดให เหลื่ อ มเวลาการปฏิ บั ติ ง านมากกว า 3 ช ว งเวลา และส ว นราชการร อ ยละ 16
(23 สวนราชการ) ไมไดกําหนดใหมีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
2.2 สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ
ในบางลักษณะงาน โดยลักษณะงานสวนใหญ คือ งานใหบริการประชาชน งานพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต งานดานการ
ขาวและประชาสัมพันธ งานสนับสนุน เชน การเงิน ธุรการรับ – สงเอกสาร เปนตน
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
3.1 การกํากับดูแลและบริหารผลการทํางาน ทุกสวนราชการกําหนดใหมีระบบรายงานผลงาน
ผานชองทางตาง ๆ โดยสวนใหญรอยละ 57 ใหขาราชการและเจาหนาที่รายงานความกาวหนาของงานทั้งรายวันและ
รายสัปดาห ผาน Application LINE ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ Google Form
3.2 การนํ าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชส นับ สนุ น การปฏิ บัติงานสวนราชการมีการนําระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัลมาใชส นับสนุน การปฏิ บัติงานโดยส วนใหญ เลือกใช Application LINE รอยละ 99 Application
Zone รอยละ 68 Microsoft Team รอยละ 34 และ Cisco Webex รอยละ 27 ตามลําดับ
4. ขอจํากัดของสวนราชการ ในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การขาดความพรอมดานอุปกรณปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต การขาด
ความพร อ มของเจ า หน า ที่ ใ นการใช เ ทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ความไม ส ะดวกในการติ ด ต อ สื่ อ สารและ
การประสานงานในกรณีเรงดวน งานเกี่ยวกับเอกสารราชการที่ยังคงมีความจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง
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5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ ไดแก การสนับสนุน
อุปกรณการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและคาใชจายในการปฏิบัติงานที่บาน เชน คาโทรศัพท คาบริการอินเทอรเน็ต
เปนตน และในอนาคตควรใหมีนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการเพื่อลดปญหาการจราจร มลพิษ
ทางอากาศและลดคาใชจายดานสาธารณูปโภคของหนวยงานรัฐ
23. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ชวงระหวางวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
สาระสําคัญ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจํานวน 55 แหง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาหชวงระหวางวันที่ 15 - 19 มิถุนายน
2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิ จ (ปฏิ บั ติงานที่ บานหรือที่ พักหรือสถานที่ ต ามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รั ฐ วิ ส าหกิ จ 41 แห ง ยั งคงดํ า เนิ น นโยบายการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งและมี รัฐ วิ ส าหกิ จ
14 แหง ที่ใหพนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว เพิ่มขึ้น 4 แหง จากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวาง
วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ จากจํานวนพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจํานวน 272,548 คน
มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 32,162 คน หรือคิดเปนรอยละ 12
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
รัฐ วิส าหกิ จ 33 แห ง ยั งคงดํ าเนิ น นโยบายการปฏิ บัติ งานเหลื่ อมเวลา และมีรัฐ วิส าหกิ จยกเลิ ก
นโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพิ่มขึ้น 1 แหงจากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563)
โดยมีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.30น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒ นาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมี ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียมอุ ปกรณ และระบบเพื่ อรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งใหเพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับงานอื่นที่
ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
ตางประเทศ
24. เรื่ อ ง รายงานผลการเข า ร ว มชมการแข งขั น กี ฬ าโอลิ ม ป ก เยาวชนฤดู ห นาว ครั้ ง ที่ 3 (Winter Youth
Olympic Games 2020) และการประชุมรวมกับประธานและคณะกรรมการโอลิมปกระหวางประเทศ (IOC) ณ
สมาพันธรัฐสวิส
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเขารวมชมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3
(Winter Youth Olympic Games 2020) และการประชุ ม ร ว มกั บ ประธานและคณะกรรมการโอลิ ม ป กระหว าง
ประเทศ (The International Olympic Committee: IOC) ณ สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา (กก.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
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1. การแขงขัน กีฬาโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 นักกีฬาไทย จํานวน 5 คน เขารวมการ
แขงขันกีฬาประเภทสกี ซึ่งแมจะไมไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันดังกลาว แตนักกีฬาทุกคนทําผลงานเปนที่นา
พอใจและเปนเสนทางไปสูความสําเร็จในขั้นตอไปใหกับทีมชาติไทยในการแขงขันกีฬาโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาวไดเปน
อยางดี
2. การประชุมรวมกับประธานและคณะกรรมการโอลิมปกระหวางประเทศ (IOC) ประเทศไทยได
แสดงเจตจํานงเพื่อเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกเยาวชนฤดูรอน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2569)
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 ตุลาคม 2561) เห็นชอบในหลักการแลว] และขอรับคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการเสนอตัว
เปนเจาภาพ รวมทั้งใหคํามั่นสัญญาวาประเทศไทยจะตอตานการใชสารตองหามในวงการกีฬาทุกรูปแบบ และมุงมั่นที่
จะแกไขปญหาเกี่ยวกับสารตองหามในวงการกีฬาภายในประเทศใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ
IOC ไดแนะนําให ประเทศไทยทําหนังสือถึงองคกรตอตานการใชสารตองหามโลก (World Anti-Doping Agency:
WADA) เพื่อแสดงจุดยืนและความตั้งใจที่จะแกไขปญหาการใชสารตองหามอยางเรงดวน และขอใหหนวยงานของ
ไทยที่ กํ า กั บ ดู แ ลเรื่ อ งสารต อ งห า มประสานงานอย า งใกล ชิ ด กั บ หน ว ยงานตรวจสอบสารต อ งห า มนานาชาติ
(International Testing Agency: ITA) และ WADA
นอกจากนี้ คณะกรรมการ IOC ได ป รั บ เปลี่ ย นกระบวนการคั ด เลื อ กเจ า ภาพรู ป แบบใหม ให
สอดคล องกับ เจตนารมณ ของ IOC ในการปรับ ปรุงกีฬาโอลิ มป กเยาวชนให มีความทั นสมัย โดยใชชื่อวา YOG 2.0
มุงเนนใหการแขงขันกีฬาโอลิมปกเยาชนเขาถึงไดงายขึ้นสําหรับทุกคน ขยายการจัดการแขงขันออกไปยังประเทศ
ใหม ๆ ประหยัดงบประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามบริบทของสังคม และทําใหเมืองเจาภาพไดรับการพัฒ นา
อยางยั่งยืน
25. เรื่อง รางขอตกลงวาดวยความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาระหวางอาเซียนและสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐ มนตรีรั บ ทราบการดํ าเนิ น การจัดทํ ารางขอตกลงวาดวยความรว มมือดานทรัพ ยสิน ทาง
ปญญาระหวางอาเซียนและสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 3 ตามที่กระทรวง
พาณิชย (พณ.) เสนอ
สาระสําคัญของรางขอตกลงวาดวยความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาฯ ฉบับที่ 3
1. รางขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธดานทรัพยสิน
ทางป ญญาระหวางอาเซียนและ USPTO ตอเนื่องจากขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ ฉบับ ที่ 1 และฉบับ ที่ 2 โดย
มุงเนนการสานตอกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู และใหความชวยเหลือทางวิชาการในประเด็น
ดานทรัพยสินทางปญญาที่อาเซียนและสหรัฐฯ ใหความสําคัญรวมกัน เชน การเขาเปนภาคีความตกลงระหวาง
ประเทศดานทรัพยสินทางปญญา การบริหารจัดการสํานักงานทรัพยสินทางปญญา การใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญาในเชิงพาณิชย การบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา พรอมทั้งไดเพิ่มเติมประเด็นความรวมมือใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งขึ้น เชน การดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินทางปญญา การสอบสวนและการ
ดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย และประเด็นทรัพยสินทางปญญากับการคุมครองผูบริโภค
2. USPTO จะรวมกั บ คณะทํ างานความรวมมื อด านทรัพยสิน ทางป ญญาอาเซีย นในการกําหนด
กิจกรรมความรวมมือภายใตรางขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ ใหสอดคลองกับเปาหมายของการเปนประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ย นและแผนปฏิ บั ติ การด านทรัพ ยสิ น ทางป ญ ญาของอาเซีย น พ.ศ. 2559 – 2562 โดยสํ านั กงาน
เลขาธิการอาเซียนจะเปนผูสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมและรายงานผลให USTPO ทราบเปนรายไตรมาส
3. USPTO จะสนั บสนุนงบประมาณแกอาเซียนเพื่อจัดกิจกรรมความรวมมือดานทรัพยสินทาง
ป ญญาภายใต ขอตกลงฉบั บ นี้ วงเงิน รวม 2,000,000 ดอลลารส หรัฐฯ โดยจะแบงงบประมาณเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 งบประมาณสําหรับการเดินทาง ที่พัก การแปลเอกสาร และสถานที่จัดกิจกรรมความรวมมือ วงเงินรวม
ไมเกิ น 1,625,000 ดอลลารสหรัฐฯ และส วนที่ 2 งบประมาณสําหรับการบริหารและการสนับ สนุน ดา นอื่น ๆ
วงเงินรวมไมเกิน 375,000 ดอลลารสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ จะมีผลใชบังคับเมื่อมีการลงนามครั้งสุดทาย โดยการถอนตัว
จากขอตกลงสามารถกระทําไดทุกเมื่อกอนที่ขอตกลงจะสิ้นสุดลง โดยแจงใหอีกฝายทราบเปนลายลักษณอักษร โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยไดรับประโยชนจากขอตกลงความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาระหวาง
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อาเซียนและ USPTO มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร การสงเสริมการตระหนักรูเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญา การพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมการวิจัย
และการพั ฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีผลผูกพัน เชิงนโยบายระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนและ USPTO ในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาใหบรรลุเปาหมาย
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย
26. เรื่อง การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับองคการหามขายอาวุธเคมีสําหรับการบริจาคเงินเพื่อสมทบ
กองทุนสําหรับการกอสรางศูนยปฏิบัติการแหงใหมขององคการหามอาวุธเคมี
คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบตอการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับองคการหาม
อาวุธเคมีสําหรับการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสําหรับการกอสรางศูนยปฏิบัติการแหงใหมขององคการหามอาวุธ
เคมี พรอมอนุมัติใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เปนผูลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝายไทย และโดยที่องคการ
หามอาวุธเคมีแจงวา ไมจําเปนตองแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีนี้จึงไมตองจัดทําหนังสือมอบ
อํานาจเต็มใหผูลงนาม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนจะตองแกไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
กอนการลงนาม ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการตางประเทศเห็นวาการรวมสนับสนุนองคการหามอาวุธเคมีในการสรางศูนยปฏิบัติการ
แหงใหม จะเปนการแสดงบทบาทของไทยในฐานะรัฐภาคีที่จะมีสวนรวมกับประชาคมระหวางประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับการดําเนินงานที่เกี่ยวของขององคการหามอาวุธเคมี นอกจากนี้ ศูนยปฏิบัติการแหงใหมจะเปน
ประโยชน ต อ การพั ฒ นาความร ว มมื อระหว า งไทยและองคก ารห ามอาวุ ธ เคมี ในด านการวิ จัย พั ฒ นา และการ
แลกเปลี่ยนองคความรูเชิงเทคนิค กระทรวงการตางประเทศจึงอนุมัติเงิน จํานวน 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาท
ถวน) จากงบประมาณประจําป งบประมาณ 2563 ของการทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ องคการห ามอาวุธเคมีได
กําหนดใหประเทศที่ประสงคจะบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุน สําหรับการกอสรางศูน ยป ฏิบัติการแหงใหมดังกลาว
จะต องจัดความตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนกับ องคการหามอาวุธเคมี โดยรางหนังสือแลกเปลี่ยนเป นราง
เอกสารมาตรฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความชัดเจนและโปรงใสตอแนวทางการบริหารจัดการเงินบริจาค
แตงตั้ง
27. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้ง นายพุฒิพงศ ศิริ
มาตย รองผูวาราชการจังหวัด เชีย งใหม สํานั กงานปลัดกระทรวง ให ดํารงตําแหน ง ที่ป รึกษาดานการบริหารงาน
จังหวัดแบบบู รณาการ (นั กวิเคราะห นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ตั้งแตวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางเปยมลาภ แสง
สายัณห นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ใหดํารงตําแหนง
นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
29. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน)

35
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สํานั กงาน ปปง.)
เสนอรั บ โอน พลตํ า รวจตรี ป ย ะพั น ธ ป ง เมื อ ง ข าราชการตํ ารวจ ตํ า แหน ง รองผู บั ญ ชาการตํ า รวจสั น ติ บ าล
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน ปปง. เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วาง ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป ทั้งนี้ ขาราชการดังกลาวไดผานการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารจากสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และผูมีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝาย
ไดตกลงยินยอมการโอนแลว
30. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการองคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. นายอนันต ชูโชติ ประธานกรรมการ
2. นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยว สิ่งแวดลอมและผังเมือง
3. นายประเวศ เสรีเชษฐพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
4. นางธัชดา จิตมหาวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร และการเงินการคลัง
5. พลเอก ภาณุ วัชร นาควงษม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
6. นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอม และการบริหาร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
31. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเสนอ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ จํานวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิม
ไดดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้ 1. นายผณิศวร ชํานาญเวช 2. นายวัลลภ เตียศิริ 3. นายวีระพงษ แพสุวรรณ
4. นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
32. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอแต ง ตั้ งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัต ถุอันตราย จํานวน 8 คน ตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญั ติวัต ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. นางสมศรี สุวรรณจรัส
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร
2. นางสุวภี ภัทรวิมล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร
3. นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชากฎหมาย
4. นายอดิศัย อยูอินทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชากฎหมาย
5. นางเพ็ญศรี วัจฉละญาณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนองคการสาธารณประโยชน
ดานการคุมครองสุขภาพอนามัย
6. นายสุนทร พิพิธแสงจันทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนองคการสาธารณประโยชน
ดานการคุมครองผูบริโภค
7. นางชุติมา รัตนเสถียร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนองคการสาธารณประโยชน
ดานการเกษตกรรมยั่งยืน
8. นางพาลาภ สิงหเสนี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนองคการสาธารณประโยชน
ดานสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
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33. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบตามที่สํ านักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ (สศช.)
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จํานวน 13 คณะ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแทนผูที่พนจากตําแหนงและแตงตั้งเพิ่มเติมจํานวน 11
คณะ ไดแก
1.1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง รวม 13 คน โดยมี นายปกรณ ปรียากร
เปนประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศดานการบริห ารราชการแผน ดิ น รวม 15 คน โดยมี
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เปนประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย รวม 14 คน โดยมี นายบวรศักดิ์
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ
1.4 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม รวม 15 คน โดยมี นายเข็มชัย
ชุติวงศ เปนประธานกรรมการ
1.5 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ รวม 15 คน โดยมี นายอิสระ วองกุศลกิจ
เปนประธานกรรมการ
1.6 คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม 15 คน
โดยมี นายรอยล จิตรดอน เปนประธานกรรมการ
1.7 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการสาธารณสุข รวม 15 คน โดยมี นายอุดม
คชินทร เปนประธานกรรมการ
1.8 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 15 คน
โดยมี นายเสรี วงษมณฑา เปนประธานกรรมการ
1.9 คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด า นสั งคม รวม 14 คน โดยมี นายป ติ พ งศ พึ่ งบุ ญ
ณ อยุธยา เปนประธานกรรมการ
1.10 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน รวม 15 คน โดยมี นายพรชัย รุจิประภา
เปนประธานกรรมการ
1.11 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวม 14 คน โดยมี นายภักดี โพธิศิริ เปนประธานกรรมการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นใหม จํานวน 2 ดาน ไดแก
2.1 คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา รวม 11 คน โดยมี นายวรากรณ
สามโกเศศ เปนประธานกรรมการ
2.2 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย รวม 14 คน โดยมี นายนิธิ มหานนท เปนประธานกรรมการ
รวมจํานวนคณะกรรมการ 185 คน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

