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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (22 มิ ถุ น ายน 2564) เวลา 09.00 น . พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริม
การพัฒนาตลาดทุน)
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอก
ซ้า สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับ
รัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ
เชิงพาณิชย์ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่อง ร้านค้าปลอดภาษี
รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2564
รายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดาเนินธุรกรรม
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
พ.ศ. 2560-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153)
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณา
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ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD
ปี 2564
การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564
ต่างประเทศ
การแก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความ
ร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Asia and Pacific High-Level Conference on
Belt and Road Cooperation)
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ (Joint Commission - JC)
ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 2

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
กค. เสนอว่า
1. โดยที่มาตรา 218/2 และมาตรา 218/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขึ้น ซึ่งมีฐานะเป็น นิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาด
ทุน โดยคณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยอาจกาหนดเงื่อนไข
ตามที่เห็นสมควรได้ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรือกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ ตลท. โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็น
จานวนหรือมูลค่า 5,700 ล้านบาท ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญัติ นี้ ภ ายใน 90 วัน นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562)
2. ตลท. ได้ดาเนินการโอนเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนมูลค่า 5,700 ล้านบาทแล้ว
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมิได้มีการโอนทรัพย์สินอื่น
3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย และเพื่อสนับสนุนให้
ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจนสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงสมควรยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับเงินได้ที่ ได้รับจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาด
ทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. กค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนี้
4.1 กค. ไม่สามารถประมาณการรายได้ภ าษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีนี้ เนื่องจากไม่อาจ
คาดการณ์การสนับสนุนทางการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
กรณีนี้ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ ดังนั้น การยกเว้ นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สาหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อประมาณ
การรายได้ประจาปีงบประมาณ
4.2 ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ มาตรการภาษี ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมทุนในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการกาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยสาหรับเงิน
สนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับ
เงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
2. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
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1. อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม
2 ฉบับ ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎ ก.พ. ต่อคณะรัฐมนตรี โดยถือเป็นหลักการว่า
เมื่อร่างกฎ ก.พ. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เว้นแต่สานักงาน ก.พ.
จะได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการเฉพาะ ตามที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
ทั้งนี้ ร่างกฎ ก.พ. รวม 2 ฉบับ ที่สานักงาน ก.พ. เสนอ เป็นการกาหนดให้ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง รวมทั้งกาหนดให้ตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ แ ละต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้รับเงินประจาตาแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อนุมัติการกาหนดประเภทและระดับตาแหน่ง
และอนุมัติการได้รับเงินประจาตาแหน่งของตาแหน่งดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างกฎ ก.พ.
1. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบั บที่ ..) พ.ศ.
.... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็น
ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
2. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้รับ
เงิน ประจ าตาแหน่ งในอัตรา 21,000 บาท และตาแหน่งรองผู้ อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา 14,500 บาท
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซา สาหรับยานยนต์เชิง
พาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบ
ลมหล่ อ ดอกซ้า ส าหรั บ ยานยนต์เชิ งพาณิ ช ย์ และส่ ว นพ่ว ง ต้อ งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมซึ่งเป็นยางเก่าผ่านการใช้
งานมานานและดอกยางมีสภาพสึกจากการใช้งานขับขี่มาหล่อดอกใหม่ และนามาวางจาหน่ายในท้องตลาดเป็น
จานวนมาก โดยยางล้อดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยานพาหนะ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้จัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม
หล่อดอกซ้าสาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2979 – 2562 โดยรับข้อกาหนดทาง
เทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ UN Regulation No. 109 มาใช้ในระดับดัดแปร (modified) ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5471 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์
และส่วนพ่วง ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
2. ต่อมา คณะกรรมการมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ 693 –
11/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ สมอ. ดาเนินการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางสูบลม
หล่อดอกซ้า สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2979 – 2562 แล้วให้
สมอ. ดาเนินการต่อไป
3. สมอ. ได้ดาเนินการจัดทาประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟัง
ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับยานยนต์เชิง
พาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และได้รับฟังความ คิดเห็น
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ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และผู้ มี ป ระโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ งตามมาตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th) รวมทั้งแจ้งไปยังกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย กรมการขนส่งทางบก สถาบันยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สมาคมผู้ ผ ลิ ตชิ้นส่ ว นยานยนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวม 140 ราย เพื่อ ให้แสดงความคิดเห็นภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ ปรากฏว่ามีผู้
แสดงความคิดเห็น 2 ราย ได้แก่ บริษัท สยามมิชลิน จากัด และบริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด โดยเห็นด้วยกับการ
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2979 – 2562 และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่ควรกาหนดอายุการใช้งานของยางเดิมที่จะ
นามาหล่อดอกซ้า และจานวนรอบในการหล่อดอกซ้า ซึ่ง สมอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า UN Regulation No. 109 ซึ่ง
เป็นข้อกาหนดที่มาตรฐานเลขที่ มอก. 2979 – 2562 นามาใช้อ้างอิงนั้น ไม่มีการกาหนดอายุการใช้งานของยางล้อที่
จะนามาหล่อดอก และไม่มีการกาหนดจานวนการหล่อดอกซ้าแต่อย่างใด
4. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว
และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่
ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อออกกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้ ดังนั้น การกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ
แบบสู บ ลมหล่ อ ดอกซ้ า ส าหรั บ ยานยนต์ เ ชิ งพาณิ ช ย์ แ ละส่ ว นพ่ ว ง ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน จ าเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวง
5. อก. ได้จัดทาผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ
ผู้ทา ผู้นาเข้า และผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า
สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
5.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
เป็ น การส่ งเสริม ให้ ผู้ ทาผลิ ตภั ณฑ์อุ ตสาหกรรมยางล้ อแบบสู บ ลมหล่ อดอกซ้ า
ส าหรั บ ยานยนต์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละส่ ว นพ่ ว ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว และป้องกันมิให้มีการนายางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้า
มาจาหน่ายในประเทศไทย
5.3 ผลกระทบด้านสังคม
เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบ
สูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
5.4 ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ผู้ทาหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับ
ยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง จะต้องได้รับใบอนุญาตทาหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวตามมาตรา 20
หรือมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และผู้จาหน่ายจะต้องจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวที่ได้รับใบอนุญาตและมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้องครบถ้วน
5.5 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ประชาชนจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับ
ยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ ผ ลิ ตภั ณฑ์ อุต สาหกรรมยางล้ อ แบบสู บ ลมหล่ อดอกซ้า ส าหรับ ยานยนต์ เชิ ง
พาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2979 – 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 5471 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาห นด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้า สาหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ประกาศ
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ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน และส่งเสริม
การทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพและมีความปลอดภัย ซึ่ง อก. ได้
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล่ม 1 – 2562
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 6167 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น เล่ม 1 ข้อกาหนดทั่วไป
และกาหนดมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์ อุต สาหกรรมของเล่ น : เฉพาะด้า นความปลอดภั ย เล่ ม 1 ข้อ กาหนด ลงวัน ที่
10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
5. เรื่ อง ร่ า งประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ใ นระดับรั ฐเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
ระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการ
พิจารณาด้วย และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ดศ. เสนอว่า
1. นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบ (5 มีนาคม 2562) ได้กาหนดเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสาร
ไว้ ดังนี้
1.1 มีนโยบายเปิดตลาดในระดับรัฐ (State Level) ให้ผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสาร
(GSO และ Non - GSO) ของรัฐที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าในผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดของรัฐนั้น โดยพิจารณาตาม
หลั กเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติกาหนดขึ้น และเสนอคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
1.2 ให้ผู้ประกอบการ (Firm Level) ของรัฐที่มีนโยบายเปิดน่านฟ้าตามข้อ 1.1 ที่ประสงค์
จะประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมต่างชาติต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศกาหนด
2. โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 (14/2) กาหนดให้ กสทช. มีอานาจ
หน้ าที่พิจ ารณาอนุ ญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้ช่องสั ญญาณดาวเทียม
ต่างชาติ และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ซึ่ง
ต่อมา กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ให้บริการในประเทศ โดยเป็นการอนุญาตในระดับผู้ประกอบการ หรือ Firm Level ตามข้อ 1.2 โดยประกาศ
กสทช. ฯ ข้อ 8 (3) กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) พิจารณาตรวจสอบการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
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นโยบายที่รัฐกาหนด และประกาศฯ กสทช. ดังกล่าว มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2563 อย่างไรก็ดี
กสทช. ยังไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศได้เนื่องจากจะต้องพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายตามประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติตามข้อ 1.1
3. ดศ. โดยสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ จึงได้ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยได้ศึกษาวิจัยนโยบายการกาหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการ
เข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights and Market Access Policy) เพื่อยกร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียม
ต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. .... โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสานักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะประกอบการยกร่างประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว
4. คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2563 และคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่
13 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศตามข้อ 3 และให้ ดศ. นาร่างประกาศฉบับนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กาหนดขอบเขตการใช้บังคับของร่างประกาศนี้ โดยให้ ใช้บังคับกับการอนุญาตให้ ดาวเทียม
ต่างชาติให้บริการในประเทศเชิง พาณิชย์ ครอบคลุมกรณีผู้ให้บริการประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติใน
การประกอบกิจ การซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่ อสารแก่บุคคลอื่น รวมถึงกรณีผู้ประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติที่
ประสงค์จะประกอบกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์หรือ
กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ แล้วแต่กรณี
2. กาหนดให้การพิจารณาว่ารัฐใดเป็นรัฐเจ้าของดาวเทียม จะต้องพิจารณาจากรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิ
ข่ายงานดาวเทียมตามทะเบียนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นหลัก หากรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิข่ายงาน
ดาวเทียมตามทะเบียนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไม่ใช่รัฐที่มีความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับดาวเทียม ให้
พิจารณาจากรัฐที่มีอานาจในการควบคุ มการดาเนินงานของดาวเทียมนั้น หรือรัฐที่มีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สัญชาติตนถือหุ้นข้างมากและเป็นผู้มีอานาจควบคุมที่แท้จริงของดาวเทียม เป็นลาดับต่อไป
3. กาหนดให้ประเทศไทยอาจตั้งเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดของดาวเทียมต่างชาติด้วยเหตุผลด้านความ
มั่นคง
4. กาหนดให้ การอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศไทยเชิงพาณิชย์ ให้
เป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ประกอบกิจการดาวเทียมไทยที่ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของรัฐ
เจ้าของดาวเทียมที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ในการประกอบกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารแก่บุคคลอื่น
หรือ
4.2 ผู้ ประกอบกิจ การดาวเทียมต่างชาติของรัฐเจ้าของดาวเทียมที่เป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลกที่ประสงค์จะประกอบกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย
โดยผู้ประสงค์จะประกอบกิจการต้องยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ
เชิงพาณิชย์ ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กาหนด
5. กาหนดให้มีการประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบพร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเมื่อประกาศ
ฉบับนี้บังคับใช้ไปแล้วสามปี เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเที ยมต่างชาติ
ให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ต่อไป

8
เศรษฐกิจ สังคม
6. เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่อง ร้านค้าปลอดภาษี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่อง ร้านค้าปลอด
ภาษี ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บริษัท การบินไทย จากัด* (บกท.) เป็นผู้ดาเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร
(Duty Free) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถดาเนินการได้อย่า งถูกต้อง เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
_____________________
*บริษัท การบินไทย จากัด เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และใช้ชื่อว่า
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50

สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ให้กรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทอท. พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2516 เรื่อง ร้านค้าปลอดภาษี หากเห็นว่าไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุ บัน หรืออาจทาให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ทอท. กับ บกท. ให้เสนอเรื่องต่อ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเลิกต่อไป
2. ทอท. แจ้งว่า
2.1 การประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ภายในท่าอากาศยาน
ต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการให้เอกชนเข้าร่วมดาเนินการในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จนกระทั่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งส่งผลให้มี 1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่าที่กาหนด
ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ว มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19
เมษายน 2559 และ 2) กฎกระทรวงกาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ที่กาหนดให้โครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่าห้าพันล้านบาท
ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคั ดเลือกเอกชนเพื่อการอนุญาต การให้
สัมปทาน การให้สิทธิ หรือการให้ประโยชน์ในกิจการของรัฐไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวโดยอนุโลม
2.2 ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
รวมทั้งได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ของการดาเนินกิจ การท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17
มิถุนายน 2562 ได้มีการกาหนดกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการท่าอากาศ
ยาน จานวน 12 กิจการ แต่ไม่รวมถึงกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ดังนั้น ทอท. จึงได้ถือปฏิบัติ
สาหรับการให้สิทธิประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
1) ระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) ข้อกาหนด
ทอท. ว่าด้วยวิธีดาเนินการคัดเลือกเพื่อให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ว มลงทุนในกิจการของรัฐ ฯ ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 และกฎกระทรวง
กาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการฯ พ.ศ. 2559 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
2.3 ทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิ จการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร
(Duty Free) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาผู้ประกอบกิจการราย
ใหม่ต่อจากผู้ประกอบกิจการรายเดิม (กลุ่มคิงเพาเวอร์) ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีผู้สนใจ
ซื้อเอกสาร จานวน 2 ราย แต่มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด และในการ
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ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการคัดเลือกการให้
สิทธิประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เรี ยบร้อยแล้ว โดยให้ บริษัท คิงเพาเวอร์
ดิวตี้ฟรี จากัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2576
2.4 การดาเนินการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free)
ดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม ซึ่งส่งผลให้ ทอท. ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับบทบาทและแนวทางการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมืองตามที่กาหนด
ไว้ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 ที่อนุมัติให้ บริษัท การบินไทย จากัด (ชื่อในขณะนั้น) เป็น
ผู้ดาเนินกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องเปิดประมูลทั่วไปมีความไม่
เหมาะสมกับการดาเนินงานในปัจ จุบัน รวมทั้ง ไม่สอดคล้องกับบทบาทและแนวทางการใช้ประโยชน์ของท่า
อากาศยานดอนเมือง เนื่องจาก บกท. ไม่ได้รับอนุญาตจาก ทอท. ให้ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 และปัจจุบันได้ย้ายเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 อย่างไรก็ตาม หาก บกท. ประสงค์ที่จะประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า
ปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ก็สามารถยื่นข้อเสนอตามประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบ
กิจการจาหน่ายสิน ค้าปลอดอากรของ ทอท. ได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ด้วย
3. บกท. พ้ น สภาพจากการเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเปลี่ ย นสภาพเป็ น บริ ษั ท เอกชนตั้ ง แต่ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2563
7. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้จัดทาขึ้น [เป็นการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศและรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
ประกอบกับการส่งออกเอเชียที่ฟื้นตัวดีขึ้นเป็นสาคัญ และมีแนวโน้มฟื้ นตัวต่อเนื่องจากการกระจายวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เร่งตัวมากขึ้นในหลายประเทศ และการมีแรงสนับสนุนจากมาตรการการคลัง
ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลาย ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564
และ 2565 จะขยายตัวร้อยละ 5.5 และ 3.8 ตามลาดับ โดยภาครัฐทั่วโลกยังดาเนินมาตรการการเงินการคลังอย่าง
ต่อเนื่อง และธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง
2. เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของประเทศไทย (ไทย)
2.1 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่าลงจากการ
ประเมินครั้งก่อนเนื่องจากได้รับผลกระทบของโควิด -19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมโควิด -19 ที่ไม่
เข้มงวดเท่าปีก่อนหน้า การมีแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติมและการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตาม
เศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้ า จะช่วยสนับสนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ส่ว นเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 4.7 และจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนการระบาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นภายหลังการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง
2.2 มูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2564 และ 2565 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ
10.0 และ 6.3 ตามล าดั บ ส่ ว นการส่ ง ออกบริ ก ารยั ง คงหดตั ว และมี แ นวโน้ ม ฟื้ น ตั ว ช้ า เนื่ อ งจากการเปิ ด รั บ
นักท่องเที่ยวของไทยล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ ความล่าช้าในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบางประเทศ และการกลายพันธุ์
ของโควิด-19 ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทาง
2.3 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2564 มีแนวโน้มเกินดุลลดลงมาก จากการนาเข้า
ที่ขยายตัวสูง โดยคาดว่าจะเกินดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การเกินดุลบัญชีดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิด
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จากปัจจัยชั่วคราว เช่น ต้นทุนขนส่งสินค้าที่แพงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดจะปรับ
สูงขึ้นเป็น 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ตามการฟื้นตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2.4 การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดีกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการส่งเสริม
การขายรถยนต์ในช่วงปลายปีและผลจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลังการระบาดระลอกใหม่
อย่างไรก็ตาม การฟื้น ตัวของรายได้ของแรงงานยังไม่ทั่วถึง จึงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนในระยะข้างหน้าจะ
ขยายตัวในอัตราไม่สูงนักตามฐานะทางการเงินของครัวเรือนที่ยังเปราะบางและตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแอ ขณะที่การ
ลงทุนในลักษณะโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกมีความชัดเจนมากขึ้น
2.5 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 และ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 และ 1.0
ตามลาดับ ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เคียงเดิม โดยปี 2564 ที่ร้อยละ 0.3 และปี 2565 ที่ร้อยละ
0.4 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับสู่ขอบล่างของกรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 และจะอยู่ใกล้เคียงกับ
ขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ
3. ความเสี่ ยงเศรษฐกิจ สาคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือ การกลั บมาของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ เนื่องจากรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการจ้างงานร้อยละ 20 ของการจ้างงานทั้งหมด ซึ่ง กนง. ได้วิเคราะห์
พยากรณ์แนวโน้มของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีฐาน (2) กรณีเลวร้าย คือ
เกิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 และ (3) กรณีเลวร้ายที่สุด คือ เกิดการกลายพันธุ์รุนแรงของ
โควิด-19 และประเมินว่า ในปี 2564 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจอยู่ในช่วง 1 แสนคนถึง 3 ล้านคน ส่งผลให้
ประมาณการเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างหดตัวร้อยละ 1.7 ถึงขยายตัวที่ร้อยละ 3.0
4. เสถียรภาพระบบการเงินไทย ยังมีเสถียรภาพแต่เปราะบางมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้น
ตัวช้า ซึ่งกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอ่อนแอ
ในระยะต่อไปการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่จะทาให้การฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจแตกต่างกันมากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จึงต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระ
หนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด
5. การด าเนิ น นโยบายการเงิ น ในช่ ว งไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ในการประชุ ม กนง. เมื่ อ วั น ที่
3 กุมภาพันธ์ 2564 และ 24 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5
ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวต่อเนื่องแม้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระลอก
ใหม่ในช่วงต้นปี 2564 ส่วนอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 และอยู่ใกล้เคียง
ขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่ว งประมาณการ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ อ ยู่ ร ะดั บ ต่ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง ไม่ แ น่ น อน จึ ง ควรรั ก ษาขี ด
ความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงินที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
8. เรื่อง รายงานผลการปรับโครงสร้างหนีพันธบัตรรัฐบาลโดยการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond
Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครังที่ 2
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอรายงานผลการปรับ โครงสร้า งหนี้
พันธบัตรรัฐบาล โดยการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่
2 [เป็นการดาเนินการตามพระราชกาหนดให้อานาจ กค. กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45) มาตรา 6 ที่บัญญัติให้ในการกู้เงิน
แต่ละคราวต้องรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันทาสัญญา
กู้หรือวันออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. กค. ได้ปรับโครงสร้างหนีพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45 ก่อนครบ
กาหนดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงิน
14,410 ล้านบาท ดังนี้
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1.1 พัน ธบัตรรั ฐบาลรุ่ นที่ กค. รั บแลกเปลี่ยน (Source Bond) จานวน 1 รุ่น คือ
พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A อายุ 2.13 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.625 ต่อปี ครบกาหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
1.2 พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ กค. กาหนดเพื่อนามาแลกเปลี่ยน (Destination Bond)
จานวน 2 รุ่น ประกอบด้วย
1.2.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 (LB26DA) อายุ 5.64 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.125 ต่อปี จานวน 9,029
ล้านบาท
1.2.2 พั น ธบั ต รรั ฐ บาลเพื่ อ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ (พ.ร.ก. กู้ เ งิ น ฯ พ.ศ. 45)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (LB28DA) อายุ 7.64 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.875 ต่อปี จานวน 5,381
ล้านบาท
2. ผลจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)
ดังกล่าว สามารถลดการกระจุกตัวของหนี ลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนีในอนาคต และช่วยยืดอายุ
เฉลี่ยของหนี ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45 จากเดิม 3.54 ปี เป็น 3.68 ปี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงจากร้อย
ละ 2.628 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.587 ต่อปี
3. กค. ได้ออกประกาศ กค. เกี่ยวกับผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดาเนิน
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วยแล้ว
9. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒ นาระบบการเงินภาคประชาชน
พ.ศ. 2560-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (15 พฤศจิกายน 2559)
ที่กาหนดให้ กค. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีปีละครั้ง] โดยแผนพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการเงิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ใช้บริการทางการเงิน ด้านผู้ให้บริการทางการเงิน และด้านโครงสร้าง
พื้น ฐานทางการเงิ น ประกอบด้ ว ย 78 โครงการ (เพิ่ม เติม จากปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 โครงการ
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอเพิ่มโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ) ทั้งนี้ ณ
วันที่
30 กันยายน 2563 ได้ดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมายตัวชีวัดแล้วรวม 54 โครงการ (เป็นการ
ดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดในปี 2560-2562 รวม 35 โครงการ) โดยเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2563 จานวน 19 โครงการ แบ่งเป็น
1. โครงการที่ตังเป้าหมายดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 จานวน 16 โครงการ* พบว่า
มีโครงการที่ดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด จานวน 15 โครงการ และมีผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน เช่น
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่คนในชุมชนและ อนุมัติสินเชื่อจานวนมากกว่า 1.4 แสนล้านบาท
องค์กรการเงินชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน
2) โครงการพัฒ นาและยกระดับ ผู้มีบัตรสวัสดิการ สามารถพั ฒ นาและยกระดั บ รายได้ ก ลุ่ ม ผู้ มี บั ต ร
แห่งรัฐให้หลุดพ้นความยากจนของ ธ.ก.ส.
สวัสดิการแห่งรัฐแล้วจานวนมากกว่า 1.6 แสนราย
3) โครงการส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ส าหรั บ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประชาชนของส านั กงานคณะกรรมการกากับและ ประกันภัยสาหรับรายย่อยที่สามารถตอบสนองการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย รวมถึ ง
ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ พิ ก าร ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาสามารถ
จาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จ านวน 9.1 ล้ า น
กรมธรรม์
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*หมายเหตุ : โครงการในปี 2563 ที่ยังไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 จานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถ
ร้องเรียนตามสิทธิของตนกับธนาคารพาณิชย์เป็นลาดับแรกของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
31 ธันวาคม 2563
2. โครงการที่ตังเป้าหมายดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 แต่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ตามเป้าหมายตัวชีวัดในปี 2563 แล้ว จานวน 4 โครงการ เช่น
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
1) โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ ประชาชนของ จั ด อบรมเพื่ อ สร้ า งทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การทาง
ธนาคารออมสิน
การเงิ นให้ กั บผู้ ใช้สิ นเชื่อ เพื่ อแก้ไขปัญ หาหนี้ นอก
ระบบแล้วจานวนมากกว่า 60,000 ราย
2) โครงการเพิ่มบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทาง เพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุม
การเงินและสถาบันการเงินอื่น ของ ธ.ก.ส.
ประชาชนระดับฐานรากผ่านเครือข่ายทางการเงิน
และสถาบันการเงินอื่นจานวนมากกว่า 1,600 แห่ง
ในส่วนโครงการภายใต้แผนพัฒนาฯ ที่ตั้งเป้าหมายจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ที่เหลือ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการจะยังคงดาเนินการต่อไปจนกว่าจะสิ้น สุดระยะเวลาของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
10. เรื่อง รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานและสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
[เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 46 ที่บัญญัติให้ กกพ. จัดทา
รายงานประจ าปี เ สนอคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งาน
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ และเปิดเผยต่อสาธารณชน] โดยมีสาระสาคัญสรุป
ได้ ดังนี้
1. ผลการกากับกิจการพลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย กกพ. และสานักงาน กกพ.
ได้กากับกิจการพลังงานของประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)
สรุปได้ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ มุ่งเน้นการกากับดูแลพลังงานด้วย
ความเป็นธรรมและโปร่งใสทั้งด้านอัตราค่าบริการพลังงาน คุณภาพการให้บริการและการตรวจติดตามมาตรฐาน
คุณภาพทางวิศวกรรม เช่น โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้า โดยมีห ลักเกณฑ์ตาม
นโยบายการกาหนดโครงสร้ างอัตราไฟฟ้าปี 2561 - 2563 เช่น (1) อัตราไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมสะท้อนต้นทุนและเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ โดยปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ทุก ๆ 4 เดือน และ (2) การส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน
ต้องเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โครงสร้างศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสมและปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อนาข้อมูลไป
ประมวลผลสาหรับเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าต่อไป
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการแข่งขันและก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน โดย กกพ. และ
สานักงาน กกพ. ได้มุ่งเน้นการออกกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ศึกษาแนวทางการกากับกิจการพลังงานที่ส่งเสริมการแข่งขัน
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงของประเทศ เช่น โครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลัง งาน โดยโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าร่วมจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตที่กาหนด เช่น โครงการไฟฟ้ารูปแบบใหม่และโครงการอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ โครงการโซลาร์ภาค
ประชาชนให้เ จ้า ของบ้านและอาคารที่อยู่อาศัย โดยการสนับสนุนให้ ประชาชนที่ต้องการผลิ ตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
สามารถเชื่อมระบบไฟฟ้าของประเทศและขายผลผลิตไฟฟ้าที่เหลือใช้เข้าสู่ระบบได้
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1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานกากับกิจการพลังงานให้เข้าถึง
โดย กกพ. ได้ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้วยการบูรณาการกลไกต่าง ๆ เช่น การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่ดีและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การช่วยอุดหนุนชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า ในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้ได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคา
ถูกกว่าปกติ เนื่องจากเป็นผู้เสียสละให้ตั้งโรงไฟฟ้าใกล้บ้าน
1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ สานักงาน กกพ. ได้เน้นการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มศักยภาพสมรรถนะบุคลากรในโครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่และเตรียมความ
พร้อมขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และกรอบแนวคิดตามแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ ได้มี การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กรตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
2. ผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าและการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส โดยมี
การจั ดสรรเงิน กองทุ น เพื่อการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภาค)
จานวน 14,832 ล้านบาท และการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส จานวน 2,125.20 ล้านบาท และการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน จานวนประมาณ 3.8 ล้าน
ราย
2.2 การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า มี
การจัดสรรเงินรวม 2,884.58 ล้านบาท สาหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จานวน 244 กองทุน
2.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยมีโครงการได้รับการอนุมัติจานวน 8 โครงการ เป็นเงินรวม 770.93 ล้านบาท
2.4 การส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้า มีโครงการได้รับการอนุมัติ จานวน 18 โครงการ เป็นเงินรวม 463.80 ล้านบาท
3. งบการเงิ น และบั ญ ชี ท าการของส านั ก งาน กกพ. และกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 แล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ กระทรวงการคลัง
กาหนด โดยสานักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีรายได้รวม 21,091.76 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการ
ดาเนินงานรวม 20,474.03 ล้านบาท โดยงบการเงินเฉพาะสานักงาน กกพ. มีรายได้จากการดาเนินงาน 968.50
ล้านบาท และมีรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง 108.06 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของสานักงาน กกพ.
มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ปี 2562
ปี 2561
เพิ่ม/(ลด)
รวมสินทรัพย์
2,460.65
2,135.74
324.91
รวมหนีสิน
599.94
501.85
98.09
รวมส่วนของทุน
1,860.71
1,633.89
226.82
รวมหนีสินและส่วนของทุน
2,460.65
2,135.74
324.91
4. แผนการด าเนิน งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. ได้จัดทาแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการกากับกิจการพลังงานระยะที่ 4
(พ.ศ. 2563-2565) โดยจะมีการดาเนินการที่สาคัญ เช่น ส่งเสริมการให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ ปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้
จะให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ดีใน
การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
11. เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการดาเนินการ
เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [เป็นการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2548) ที่รับทราบแนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียนของประชาชนและมอบหมายให้ทุกกระทรวงดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยให้ สปน. เป็นหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการติ ด ตามผลการด าเนิ น การ และสรุ ป รายงานผลความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบทุก 3 เดือน] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนและการประมวลผลและ
วิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทังปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ สรุปได้ ดังนี้
1.1 สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.1 สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่าน
ช่องทางการร้องทุกข์ 1111 รวมทังสิน 36,160 ครัง 21,381 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ 18,908
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.43 และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,473 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.57
1.1.2 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมาก
ที่สุด 5 ลาดับแรก ดังนี้
(1) ส่ ว นราชการ ได้แก่ กระทรวงการคลั ง ส านั กงานตารวจแห่ ง ชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงคมนาคม ตามลาดับ
(2) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามลาดับ
(3) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และจัง หวั ด ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และชลบุรี ตามลาดับ
1.2 การประมวลผลและวิเ คราะห์เ รื่องร้ องทุกข์และรั บข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้
1.2.1 สถิติการใช้บริการจาแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ โดยเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสเดียวกัน พบว่า ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นในหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 16.58
เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ระลอกใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยช่องทางที่ประชาชนนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล 1111 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.36
เมื่อเทีย บกับช่องทางอื่น ๆ ในช่ว งเวลาเดีย วกันในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนเลื อกใช้ ช่อ งทางที่ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว และต้ อ งการให้ มี การสื่ อ สารในลั ก ษณะสองทาง (Two-way
Communication) หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการให้บริการทางโทรศัพท์ในทุกด้าน ทั้งใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านบุคลากร ผู้ ให้บ ริการในการตอบคาถามและการสร้าง Service Mind ของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
1.2.2 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ลาดับแรก ได้แก่
(1) การรักษาพยาบาล (2) เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน (3) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ
เช่น โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (4) การเมืองการปกครอง (5) น้าประปา (6) ไฟฟ้า (7) ถนน (8) โทรศัพท์ (9)
บ่อนการพนัน และ (10) ยาเสพติด ตามลาดับ
1.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1111 ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 29,859 เรื่อง และสามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ 29,680 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 99.40 จาแนกได้ ดังนี้
(1) สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 28,691 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
96.09 โดยสอบถามข้อมูลแนวทางและข้อปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด
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(2) ร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุ 1,168 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.91
โดยร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการการดูแล การเยียวยา และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด
1.2.4 การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดกฎหมายและการร้องเรียน ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านช่องทาง 1111 (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 7 มีนาคม 2564) จานวน
602 เรื่อง ดังนี้
ลาดับที่
ประเด็นเรื่อง
จานวน ดาเนินการ
รอผล
เรื่อง
จนได้ข้อยุติ การพิจารณา
1
แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดกรณีการเข้าเมือง
44
32
12
ผิดกฎหมาย
2
แจ้ งเบาะแสการกระทาความผิ ดกรณีบ่อ นการ
326
286
40
พนัน
3
แจ้งเบาะแสกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดตาม
232
140
92
ความในมาตรา 9* แห่ ง พระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
รวม
602
458
144
* มาตรา 9 บัญญัติให้ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจออกข้อกาหนด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุได้
1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
1.3.1 ประเด็น การร้อ งเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์เ กี่ย วกั บ โครงการ/มาตรการช่ ว ยเหลื อ
เยีย วยาในสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 พบว่า มีการทุจริตผ่านโครงการ/มาตรการการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมูลค่าความ
เสียหายสูงและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาล จึงควรมีการจับกุมดาเนินคดีอย่างเคร่งครัดและตัดสิทธิที่
จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อมิให้เกิดการทาเป็นกระบวนการ
1.3.2 การให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงาน
ควรให้ความสาคัญ ซึ่งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เสมือนเป็นด่านหน้าที่ต้องตอบข้อซักถามรับฟัง
ปัญหาในทุกมิติจากประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ไม่สามารถ
ประสานงานด้านข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจต่อ
การบริการที่ได้รับ
2. แนวทางการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และการประสานขอ
ความร่วมมือส่วนราชการเพื่อสนับสนุนการดาเนินการในระยะต่อไป ดังนี้
2.1 ส่วนราชการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วย
ความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
2.2 นาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
เหมาะสม ประกอบกับศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการวางแผน หรือการคาดการณ์
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตของอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนเรื่องร้องทุกข์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรื อส่ ว นราชการ เพื่ อเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ รองรับ สถานการณ์ ต่า ง ๆ ล่ ว งหน้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก [ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence
(AI)] ประมวลข้อมูลจากสถิติเรื่องร้องทุกข์ในแต่ละปี ตลอดจนพัฒนาช่องทางการติดต่อ (ระบบตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรอคอยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.3 ส่วนราชการกาหนดให้มีผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่สามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนได้
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3. สปน. ได้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเรื่องสาคัญเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทาผิ ด
กฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานส่งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งรัดติดตามผลการพิจารณาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ขอให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบควรต้อง
ลงโทษผู้กระทาความผิดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกาหนดมาตรการที่เข้มงวด รวมถึงบทลงโทษแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังต่อไป (สปน. ได้แจ้งเวียนเรื่องดังกล่าวให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว)
12. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามที่กระทรวงยุติธรรม
(ยธ.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัย
สามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้บางประการ และมีมติเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตนั้น โดยมีข้อสังเกตว่าพืชกระท่อมเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ จึงควรนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร และได้ปรับลดระยะเวลาวันใช้บังคับกฎหมายให้มีความเหมาะสม จากพ้นกาหนด 180
วัน เหลือ 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ และร่างพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. …. ซึ่งจะเป็นกฎหมายเพื่อกาหนดมาตรการ
ควบคุมบังคับเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมหลังจากที่ได้ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติด ไม่ควรมีลักษณะ
เป็นการควบคุม หรือมีข้อจากัดการใช้ พืชกระท่อมในลักษณะเป็นยาเสพติด เว้นแต่เป็นการควบคุมบางประการ
ให้มีค วามเหมาะสมเป็น ประโยชน์ต่ อสังคม รวมทั้งควรสนับสนุนพืชกระท่อมให้ เป็นพืช เศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่
สอง) วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. …. ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้บางประการ และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตนั้น โดยมี
ข้อสังเกตว่าการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติด อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่อาจนาไปใช้ผสมกับ
ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่น ๆ และอาจกระทบต่อผู้ซึ่งได้ดาเนินการปลูก ผลิต นาเข้าและ
ส่งออกไปก่อนที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย จึงมีความจาเป็นต้องเร่งรัดการออก
กฎหมายควบคุมพืชกระท่อมเป็น การเฉพาะและเพื่อมิให้เกิดสุญญากาศ และควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับพืช
กระท่อมให้ชัดเจนและเพียงพอทั้งในด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเร่งทาความ
เข้าใจกับประชาชนทั่วไป
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมี
คาสั่งให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด และสานักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของข้อสั งเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าวใน
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ภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
ข้อเท็จจริง
ยธ. รายงานว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 โดยมีแนวทางการดาเนินการ
และข้อสังเกตเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
แนวทางการดาเนินการและข้อสังเกต
1. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรั บ รู้ ใ ห้ กั บ - หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะได้ จั ด ท าชุ ด ความรู้ ที่ เ ป็ น
ประชาชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวันบังคับใช้กฎหมาย มาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นาไปสื่อสารกับประชาชนได้
[มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยจัดทาในรูปแบบของอินโฟ
ในราชกิจจานุเบกษา (รจ.)] ซึ่งประชาชนอาจเกิดความ กราฟิ ก และมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ถึง วั น บั ง คั บใช้ ก ฎหมาย
เข้าใจผิดว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีหากมีการใช้หรือ ประโยชน์ โทษ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
บริโภคอาจถูกจับกุมในช่วงเวลาที่ กฎหมายยังไม่มีผลใช้ ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ซึ่ ง มี ก ารใช้ พื ช
บังคับได้ [ปัจจุบัน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) กระท่อมมากกว่าพื้นที่อื่น จะได้มีการใช้ภาษาท้องถิ่นหรือ
พ.ศ. 64 ได้ประกาศใน รจ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 และ ภาษาต่างประเทศด้วย
จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 24 ส.ค. 64]
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการสร้างความรับรู้ให้กับ
ประชาชนผ่านกลไกต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับพืนที่ เช่น
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศูนย์ ปฏิบั ติก ารป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดอาเภอ
และหอกระจายข่าว เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวันมีผลใช้บังคับของกฎหมาย เพื่อ
เตรียมพร้อมเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว
2. การจั ดทาร่างกฎหมายควบคุมพืชกระท่อมควรมี - สคก. ได้นาประเด็นข้อสังเกตดังกล่ าวไปตรวจพิจารณา
เนือหา ดังนี
ปรับปรุงเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม พ.ศ. …. แล้ว ซึ่ง
2.1 ไม่ควรควบคุมหรือมีข้อจากัดการใช้แบบ
ครม. ได้มีมติ (18 พ.ค. 64) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ยาเสพติด
และขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
2.2 ควรควบคุมเฉพาะที่จาเป็นและมีความเหมาะสม ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
เช่ น การป้ อ งกั น การใช้ ใ นกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน
ประชาชนสามารถปลูกได้อย่างเท่าเทียม
2.3 ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และการแปรรูป
2.4 การเร่ ง รั ด การออกกฎหมายควบคุ ม พื ช
กระท่อมเนื่องจากการนาพืชกระท่อมไปผสมกับยาเสพ
ติดให้โทษประเภทอื่นยังคงเป็นความผิดอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการใช้บังคับกฎหมาย
3. ในระหว่า งที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมพืชกระท่อ ม - การควบคุ ม พื ช กระท่ อ มไม่ ใ ห้ น าไปใช้ ใ นอาหารอาจ
ให้พิจารณานากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
พิจารณานาประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424
พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
และประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 มาใช้บังคับ
- การป้องกันการเข้าถึงพืชกระท่อมในเด็กและเยาวชน
อาจพิจารณานาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มา
ใช้ บั ง คั บ โดยแก้ ไ ขกฎหมายล าดั บ รองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กฎกระทรวงก าหนดเด็ ก ที่ เ สี่ ย งต่ อ การกระท าผิ ด พ.ศ.
2549 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
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ในการว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนและจัดให้เด็กทางาน
บริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549 เป็น
ต้น
4. ควรมีการศึกษาวิจั ยเกี่ยวกับพืชกระท่อมในด้า น - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพียงพอ อาทิ ด้านสุขภาพ ประโยชน์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทางที่สาคัญ จานวน
จากสารสกัดพืชกระท่อม ผลกระทบด้านลบในการเสพ 11 ด้าน ดังนี้
ติดหรือเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
1) การพั ฒ นาสายพัน ธุ์ ระบบการเขตกรรม การเก็ บ
เกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
2) การศึกษาและวิจัยผลกระทบต่อสุ ขภาพ เช่น การ
เคี้ยวใบสด ต้ม ชงชา และผง
3) การวิ จั ย และพั ฒ นาสารสกั ด มาตรฐานจากพื ช
กระท่อม
4) การศึกษาและวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของ
สารสกัดพืชกระท่อม
5) การวิ จั ย และพั ฒ นาในการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ท าง
การแพทย์แผนไทย
6) การวิ จั ย และพั ฒ นาในการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ท าง
การแพทย์แผนปัจจุบัน
7) การวิจัยและพัฒนาในการทดแทนสารเสพติด
8) การวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ
ฐานชุมชน
9) การวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่ระบบเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม
10) การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาระบบก ากั บ ดู แ ลและ
ติดตามพืชกระท่อม
11) การวิจัยเชิงสังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ
ในเรื่องของทุนสนับสนุน หากมีโครงการศึกษาวิจัยเร่งด่วน
สาคัญ และมีผลกระทบต่อประเทศ สามารถเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติได้
13. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของ
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และแจ้ งให้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไข
ปั ญหา ฟื้ น ฟูเ ศรษฐกิจ และสั ง คมที่ ได้รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของ
คณะกรรมาธิ การการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลั ง วุฒิ ส ภามาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิ การฯ ได้ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิ ทธิภ าพทางการคลั ง 2) การ
เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ 3) การให้ความสาคัญภาคการผลิตและภาคการ
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บริการ 4) การขยายอายุกองทุนประกันสังคม 5) การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ 6) การออมในรูปแบบ
อื่น และ 7) การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข
1.2 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ ได้แก่ 1) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2) การเพิ่ม
บทบาทของธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ 3) การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 4) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุน เงินทุนหมุนเวียน 5) การเร่งพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ว่างงานให้ตรงตามความต้องการ 6) การ
ปรับใช้ระบบการทางานแบบดิจิทัล 7) การขยายฐานนักลงทุน และ 8) การยกระดับภาคการเงินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
โดยให้ความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social and Governance)
2. รองนายกรั ฐมนตรี (นายสุ พัฒ นพงษ์ พันธ์มีเชาว์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ กค. เป็ นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้ อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.)
สานักงบประมาณ (สงป.) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อพิจ ารณาศึก ษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่ าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
กค. เสนอว่าได้ดาเนินการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดศ. สธ. รง.สงป. และ สศช.
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อ 1. แล้ว โดยไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินการและมีความเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพทางการคลัง
 กค. ได้ ด าเนิ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ รู ป
1.1 ปฏิรูปการจัดเก็บรายได้รัฐบาลทั้งระบบ รวมถึง โครงสร้างภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยมี
การปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ การผลักดันบังคับใช้กฎหมาย E-Service และ Transfer
รายได้และการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
Pricing เพื่อช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทและ
1.2 ควรบูรณาการระบบภาษีเข้ากับระบบสวัสดิการ เพิ่มรายได้ของรัฐ
1.3 ความเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ  สงป. ได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร
และใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม
งบประมาณและการใช้จ่า ยงบประมาณอย่า งรอบคอบ
และให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก แหล่ ง เงิ น รวมทั้ ง ให้ ห น่ ว ยรั บ
งบประมาณรายงานผลสัมฤทธิ์และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในภารกิจอย่างเหมาะสม
2. การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ท าแผนป้อ งกั น  สธ. ได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ
หรือบรรเทาผลกระทบ
รายจ่ายงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
ควรจั ดทาแผนดาเนิน การเพื่อป้ องกัน หรื อบรรเทา ค่า ใช้จ่า ยในการบรรเทา แก้ไ ขปัญหา และเยียวยาผู้ ที่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID - ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโค
19 โดยต้องกาหนดระยะเวลาดาเนินการไม่น้อยกว่า 1 โรนา 2019 และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงวัคซีน
ปีขึ้นไป
ป้องกันโรค COVID-19 สธ. ได้ดาเนินการจัดหาวัคซีนโดย
การจองล่ ว งหน้ า (AMC) กั บ บริ ษั ท AstraZeneca
(Thailand) จ ากั ด และเตรี ย มพร้ อ มด้ า นงบประมาณ
สาหรับการจัดหาวัคซีนจากบริษัทอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
3. การให้ ค วามส าคั ญ ภาคการผลิ ต และภาคการ  สศช. ได้มีแนวทางเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและ
บริการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ ส ามารถ “ล้ ม แล้ ว ลุ ก ไว หรื อ
ควรส่งเสริมภาคการผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ สามารถ Resilience” เช่น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโ ภค รวมทั้งส่ งเสริม รากภายในประเทศ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมจาก
และขับเคลื่อนให้เกิดตลาดภาคการบริการให้มากยิ่งขึ้น ผลกระทบของไวรัสโควิด -19 โดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่
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4. การขยายอายุกองทุนประกันสังคม
4.1 เพิ่มอัตราเงิน สมทบร้ อยละ 2 ทุก 5 ปี เป็น
ระยะเวลา 15 ปี นับแต่ปีที่เริ่มดาเนินการ
4.2 ขยายอายุผู้มีสิทธิเริ่มรับบานาญชราภาพ ขยาย
เป็น 65 ปี โดยปรับอายุรับบานาญเพิ่ม 1 ปี ทุก ๆ 5 ปี
4.3 เพิ่มเพดานค่าจ้างจาก 15,000 บาท ต่อเดือน
เป็น 20,000 บาทต่อเดือน
4.4 ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
เงินกองทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนการลงทุน

5. การจัดตังกองทุนสารองเลียงชีพภาคบังคับ
5.1 ผลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บ าเหน็ จ
บานาญแห่งชาติ พ.ศ.....
5.2 ส่ งเสริ มการออมภาคสมั ครใจส าหรั บ แรงงาน
นอกระบบ เพื่อ ให้ แรงงานนอกระบบเข้ าเป็ น สมาชิ ก
กองทุนการออมแห่งชาติ
6. การออมในรูปแบบอื่น
เช่ น การออมผ่ า นการใช้ จ่ า ย โดยทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
ชาระสินค้า จะต้องหักส่วนหนึ่งเข้ากองทุนการออมเพื่อ
เกษียณอายุ
7. การเตรียมความพร้อมทางด้านการสาธารณสุข
การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับ
การดาเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19

2. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1 ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละรอบ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
1.2 หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณในลั ก ษณะเงิ น
อุ ด หนุ น ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเบิ ก จ่ า ยและใช้
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าและบริการชุมชน สินค้าโอทอป เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตร กระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภาคบริการ
 รง. และ กค. ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกองทุน
ประกันสังคม และมีความเห็นเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มอัตรา
เงิ น สมทบตามความเห็ น ขององค์ ก รแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ (ILO) โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์
และภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับการเกิดสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 จ าเป็ น ต้ อ งลดอั ต ราเงิ น
สมทบในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนปี 2563 ส่วน
ในปี 2564 จะปรั บ ลดอั ตราเงิ น สมทบในช่ วงเดื อ น
มกราคม – มีนาคม 2564 และในส่วนของการเพิ่มเพดาน
ค่าจ้างจาก 15,000 บาทต่อเดือน เป็น 20,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสร้างการรับรู้และสร้างความ
เข้ า ใจแก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยถึ ง ข้อ ดี ประกอบกั บ สภาวะ
เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น ได้ รั บ ผลกระทบจากโควิ ด -19 จึ ง ยั ง
ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการปรับเพดานค่าจ้างในช่วงนี
 รง. และ กค. ได้ดาเนินการผลักดันร่าง พ.ร.บ. กองทุน
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการบังคับให้
ลูกจ้างมีการออมเงินการเกษียณอายุในระดับที่เหมาะสม
และมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการออม
ภาคสมัครใจสาหรับแรงงานนอกระบบโดยมีมาตรการจูง
ใจให้แรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง
 กค. ได้ดาเนินการให้มีการบังคับออม โดยการออมผ่าน
การใช้จ่าย (Saving through spending) เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีการออมเพื่อการดารงชีพหลังเกษียณ โดย
จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบในด้านต่าง
ๆ ก่อน
 สงป. และ สธ. ได้ดาเนินการเตรียมความพร้ อมด้า น
งบประมาณ เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การควบคุ ม และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
รวมทั้งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่ อ รองรั บ กรณี ที่ เ กิ ด สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จ านวน
99,000 ล้ า นบาท อี ก ทั้ ง ยั ง เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการ
จัดหาวัคซีนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ
 สงป. ได้กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทาแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว โดยกาหนดเป็นเป้าหมาย
การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส
 กค. ได้ดาเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
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2. การเพิ่มบทบาทของธนาคารและสถาบัน การเงิน
ของรัฐ
ควรก าหนดมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านของรูปแบบการให้สินเชื่อ เช่น ผ่อนผัน
ระยะเวลาชาระหนี้ งดคิดดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างเหมาะสม

3. การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
3.1 เรื่องรายรับรายจ่ายการออมการลงทุน
3.2 การทาประกันภัยการว่างงานและประกันภัยโรค
ระบาด

4. การเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
เงินทุนหมุนเวียนรัฐวิสาหกิจ
4.1 ควรปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจัด การ
เงินกองทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน
4.2 ควรมีการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหรือ
เงินทุนหมุนเวียน
4.3 ควรพิจารณาทบทวนบทบาทของกองทุน หรือ
เงินทุนหมุนเวียน

ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ และคณะกรรมการเฉพาะกิ จ ในการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
 ธปท. ได้ดาเนินการผ่อนผันระยะเวลาการชาระหนี การ
งดคิ ด ดอกเบี ยหรื อ ลดอั ต ราดอกเบี ย โดยก าหนด
ระยะเวลาให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เช่น ลูกหนี้ที่ยัง
ไม่ ส ามารถกลั บ มาช าระหนี้ ได้ สถาบั น การเงิ น พิ จ ารณา
ขยายระยะเวลาชะลอการชาระหนี้เป็นรายกรณีได้ไม่เกิน 6
เดือน นับจากสิ้นปี 2563
 กค. มี ม าตรการเพื่ อ ผ่ อ นผั น การช าระหนี้ เช่ น ขยาย
ระยะเวลาพักชาระหนีให้กลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้หรือมีรายได้ที่ไม่แน่นอนจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี
 รัฐบาล ได้มีมาตรการด้านการเงินโดยให้ความช่วยเหลือ
ผ่ า นสถาบั น การเงิ น และสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ โดย
ช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการและประชาชน เช่น มาตรการ
สิ น เชื่ อ เพิ่ ม เติ มเพื่ อสภาพคล่ อ งแก่ ผู้ ป ระกอบการ SMEs
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าของธนาคารออมสิน โครงการ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ ผู้ มี อ าชี พ อิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น
 กค. ได้ดาเนินการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
เรื่องรายรับรายจ่าย การออมการลงทุน และผลตอบแทน
การลงทุนประเภทต่าง ๆ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จั ด ประชุ ม สั ม มนาและเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนและปรับปรุงแผนการพัฒนาทักษะทางการเงิน
ของคนไทย ระยะ 5 ปี เพื่อยกระดับทักษะทางการเงินของ
ประชาชน
 ประกันภัยการว่างงาน ขณะนี้ไม่มีบริษัทรับประกันภัยมา
นานแล้ว
 ธปท. ได้เร่งสร้างความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน โดย
เน้นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมทั้ง คน
รุ่นใหม่ โดยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Fin. ดี We
Can Do!!! และ Fin ดี Happy Life!!! เป็นต้น
 กค. ได้ดาเนินการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของกองทุน
การออมเพื่อการเกษียณ โดยจาเป็นต้องนึกถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น นอกจากนี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)ได้ มี ร ะบบ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจและรายงานผลการ
ประเมินเป็นประจาทุกปี รวมถึง ได้มีการทบทวนบทบาท
ของทุนหมุนเวียน เกี่ยวกับการยุบเลิ กทุนหมุนเวียนตาม
พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
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5. การเร่ ง พั ฒ นาทั ก ษะให้ แ ก่ ผู้ ว่ า งงานให้ ต รงตาม
ความต้องการของตลาด
5.1 ควรเร่ งพั ฒ นาทัก ษะให้ แก่ ผู้ ว่ างงานเพื่ อสร้า ง
อาชีพหรือมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาด
5.2 ส่งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนประกอบอาชีพ
รอง เพื่อเป็นรายได้เสริม

6. การปรับใช้ระบบการทางานแบบดิจิทัล
เช่น การยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ยอมรับการลงลายมือชื่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบไร้กระดาษ
(Paperless)

7. การขยายฐานนักลงทุน
ควรขยายฐานนั ก ลงทุ น ทั้ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝาก
กองทุน รวม พัน ธบั ตร หุ้ น กู้ และหุ้ น รายย่ อ ย เพื่อให้
ตลาดทุนไทยมีภูมิต้านทานต่อความผันผวน

8. การยกระดับภาคการเงินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดย
ให้ความสาคัญด้า นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล หรือ ESG (Environment, Social and
Governance)

 รง. ได้ดาเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้า ง
ว่า งงาน บุ ค คลทั่ วไปให้ มี ทัก ษะความสามารถที่ สู ง ขึ น
ภายใต้โครงการ เช่น โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานใน
พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษรวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ประชาชนประกอบอาชีพรอง เพื่อเป็นรายได้เสริม ผ่าน
โครงการต่าง ๆ ของ รง. เช่น โครงการพัฒ นาทักษะเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับชุมชน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คนชุมชน และสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมือง
อัจ ฉริยะ และโครงการพัฒ นาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ โดย
มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 77 แห่ง ทั่วประเทศ
 ดศ. ได้ดาเนินการกาหนดข้อเสนอแนะมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า ด้ ว ยแนวทางการลงลายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านที่ ต้ อ งการใช้ ล ายมื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ หมาะสมกั บ การท าธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยออกกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพระราชกาหนดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางให้สามารถ
จั ด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มรองรั บ ผลทาง
กฎหมายได้
 ธปท. ได้ดาเนินการปรับปรุงและผลักดันกฎหมาย
เพื่อรองรับการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาระบบ National Digital
Identity (NDID) เพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานการพิ สูจน์
และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
 กค. ได้ดาเนินการออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
Digital Infrastructure เพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานกลาง
ในตลาดทุ น การพั ฒ นา Platform เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
SMEs และ Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาวโดยให้
สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษีส าหรั บซื อกองทุ น รวมเพื่อ การ
ออม (กองทุน SSF)
 ธปท. ได้ พั ฒ นาระบบงานจ าหน่ า ยพั น ธบั ต รภายใต้
โครงการ DLT Scripless Bond เพื่อลดขั้นตอนในการ
ตรวจสอบ ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับพันธบัตรเร็วขึ้น และผลักดัน
ให้คนไทยลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึน เพื่อสร้าง
สมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย
 กค. รายงานว่า สานักงาน กลต. มีการส่งเสริมจัดทา
แนวทางการรายงานข้ อ มู ล ด้ า นความยั่ ง ยื น เพื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพในการรายงาน การเปิ ดเผยข้ อมู ล ของบริษั ทจด
ทะเบียน และ กค. โดยสานักงานบริหารหนีสาธารณะ ได้
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มี ก ารจั ด ท ากรอบการจั ด หาเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของ
ราชอาณาจักรไทยและได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน
โดยเป็ น รุ่ น แรกในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ อ อกโดยรั ฐ บาล
วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท
 ธปท. ได้ ด าเนิ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร ใ น ภ า ค ก า ร เ งิ น โ ด ย จั ด ง า น Bangkok
Sustainable Banking Forum เพื่อสนับสนุนให้ภาค
สถาบันการเงินดาเนิน ธุรกิจการธนาคารเพื่อ ความยั่งยื น
และได้นาหลักการ ESG ไปปฏิบัติจริง โดยจัดทาแนวทาง/
ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การเงิ น ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
หน่ ว ยงานภาคการเงิ น มี ก ารด าเนิ น การและนโยบายที่
สอดคล้องกัน
14. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที่ 1/2564 (ครังที่ 153)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้
1. รับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) ระยะที่ 2 (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซฯ เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าต าม
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 [Power Development Plan 2018 (Revision 1):
PDP 2018 (Rev.1)] (3) หลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือก๊าซฯ เหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) (Reloading)
สาหรับสัญญาระยะยาวของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) (4) นโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ของประเทศไทย ปี 2564 - 2568 และ (5) การแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบูรณาการการลงทุน และการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และให้กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการจัดทาแผน
บูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้ารับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ให้กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานกากับดูแลให้หน่วยงานเจ้า ของ
โครงการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามแนวทางแผนงาน และโครงการที่กาหนดไว้ โดยให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งให้ดาเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนอย่างครอบคลุมและครบถ้วนด้วย
3. ให้ ก ระทรวงพลั งงาน คณะกรรมการก ากับกิจการพลั งงานและหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ย วข้องเร่ ง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานให้เ กิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ครัวเรือนโดยเร็ว เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เร่งดาเนินการศึกษาและกาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์ และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรม
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการ
สนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ (Prosumers) โดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะ
ยาว
4. ให้กระทรวงพลังงานดาเนินการตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการเสนอ
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง

24
พน. รายงานว่า ในคราวประชุม กพช. ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้
พิจ ารณาและมีมติในเรื่ องเชิงนโยบายที่สาคัญและได้รับรองมติการประชุมเรียบร้อยแล้ ว จานวน 5 เรื่อง โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2 (ระยะเปลี่ยนผ่าน)1
1.1 พน. กฟผ. และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริ มการ
แข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 1 ระยะดาเนินโครงการนาร่อง โดย กฟผ. ได้ทดสอบนาเข้าก๊าซฯ แบบ Spot LNG
จานวน 2 ลาเรือ ปริมาณ 65,000 ตันต่อลาเรือเพื่อแปรสภาพก๊าซฯ ไปใช้ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั้งนี้ จากผลการ
ทดสอบมีประเด็นสาคัญที่ควรกาหนดแนวทางที่ชัดเจนก่อนดาเนินงานระยะที่ 2 เช่น (1) การทดสอบได้รับการผ่อน
ปรน กฎ ระเบียบ ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการของสถานี LNG และการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง
ก๊าซบนบกแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) (2) ต้องมีการปรับคุณภาพ LNG ด้วยการผสม
กับก๊าซของ ปตท. เพื่อให้ได้คุณสมบัติค่าความร้อนอยู่ในช่วงที่สามารถส่งเข้าสู่ระบบได้ และ (3) กรณีราคา LNG
แบบ Spot ปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับราคา Pool Price2 หรือสูงกว่า อาจทาให้ Shipper ไม่ประสงค์จะนาเข้า LNG มาใช้
เองและกลับมาซื้อก๊าซจากราคาเฉลี่ยของประเทศ เป็นต้น
1.2 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการดาเนินการต่อจาก
แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 1 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี
26 กันยายน 2560 และ 31 มีนาคม 2563) โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
โครงสร้าง
 แบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กิจการก๊าซฯ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามแนวทางที่ กบง. และ กพช. กาหนด
(Regulated Market) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ก๊าซฯ ที่มีสัญญาซื้อขายก๊าซฯ กับ
ปตท. เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบ และ/หรือเพื่ออุตสาหกรรม และ (2) กลุ่มที่
จัดหา LNG เพื่อใช้กับ โรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและ
กิจการของตนเอง (Partially Regulated Market)
ธุรกิจต้นนา :
 ให้ ปตท. บริหารอุปทานของก๊าซฯ เดิม (Old Supply) (ได้แก่ ก๊าซฯ จากแหล่ง
การจัดหาก๊าซฯ
ในประเทศทั้งหมด ก๊าซฯ ที่นาเข้าจากประเทศเมียนมา และ LNG จากสัญญาซื้อขาย
ก๊าซฯ ระยะยาวที่มีอยู่ ปัจจุบัน จานวน 4 สัญญา) ผ่านราคาก๊าซฯ ที่จาหน่ายใน
ประเทศ (Pool Gas) เพื่อจาหน่ายกับกลุ่มลูกค้าตามสัญญาเดิมกับ ปตท. (OId
Demand)3
 กรณีที่ราคา Spot LNG มีราคาต่ากว่าราคา Pool Gas ให้ ปตท. จัดหา Spot
LNG ที่ราคาต่ามาเพิ่มด้วยวิธีการประมูล ภายใต้การกากับของ กกพ. (LNG Spot
Flexible) ทังนี ให้ถือเป็น OId Supply เพื่อจาหน่ายให้กับ Old Demand
 ให้ผู้นาเข้า LNG รายใหม่ (New Shipper) จัดหาอุปทานของก๊าซฯ ใหม่
(New Supply) เพื่อจาหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าตามสัญญาใหม่ (New Demand)4
ทั้งในกลุ่ม Regulated Market อาทิ กฟผ. โรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ และกลุ่ม
Partially Regulated Market อาทิ โรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
ธุรกิจกลางนา :
 ให้ท่าเทียบเรือและสถานีรับ -จ่าย LNG (LNG Receiving Terminal) และ
การส่งก๊าซฯ
โครงข่ า ยระบบท่ อส่ ง ก๊า ซฯ สายประธาน (บนบก) จะต้อ งเปิ ด ให้ บุ คคลที่ส าม
สามารถนามาใช้และเชื่อมต่อได้ โดยให้จัดตั้งผู้บริหารระบบท่อก๊าซฯ (Transmission
System Operator: TSO) เป็นนิติบุคคล5 มีหน้าที่บริหารโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ
ที่แยกเป็นอิสระจากธุรกิจจัดหาและจาหน่ายก๊าซฯ
ธุรกิจปลายนา :
 มี 2 รูปแบบ คือ (1) การขายก๊าซฯ จาก OId Supply ในรูปแบบและราคา Pool
การขายก๊าซฯ
Gas ให้กับ Old Demand อาทิ โรงแยกก๊าซฯ และโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายก๊าซฯ
กับ ปตท. อยู่ในปัจจุบัน และ (2) การขายก๊าซฯ จาก New Supply โดย New

25
Shipper ให้กับโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่จะลงนามในสัญญาใหม่ (New
Demand) ทั้งในกลุ่มลูกค้าที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (Regulated Market) และกลุ่มที่
ไม่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (Partially Regulated Market)
โครงสร้าง
 ประกอบด้วย ราคาเนือก๊าซฯ ค่าบริการสถานี LNG ค่าบริการจัดหาและค้าส่ง
ราคาก๊าซฯ
ก๊าซฯ และอัตราค่าผ่านท่อก๊าซฯ (อัตราค่าผ่านท่อก๊าซฯ ที่ Shipper รายใหม่ต้อง
ไปจองใช้บริการท่อก๊าซฯ จาก TSO ให้คานวณเฉพาะค่าผ่านท่อฯ บนบกเท่านั้น)
โดยให้ กกพ. กาหนดและทบทวนโครงสร้างราคาฯ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2
ของปี 2564 เพื่อเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาต่อไป
หลักเกณฑ์
 กรณีสัญญาระยะยาว/ระยะกลาง ให้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
การนาเข้า LNG และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สกพ.) กาหนดหลักเกณฑ์ราคา
นาเข้า LNG เสนอ กบง. และ กพช.
 กรณีนาเข้า Spot LNG ต้องมีราคาต่ากว่า Pool Gas โดย ปตท. จัดประมูลหา
Spot Flexible ภายใต้การกากับของ กกพ.
 กรณีทั้ง 2 กรณีข้างต้นจะต้องมีราคาไม่เกินราคาอ้างอิงของประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ (Japan-Korea Marker. JKM) ปรับด้วยส่วนต่างค่าขนส่งจากประเทศผู้ค้า
ต้นทางส่งมอบที่ประเทศญี่ปุ่นกับที่ประเทศไทย (JKM adjust by freight cost) และ
มีเพดานราคาไม่เกินราคา LNG นาเข้าจากสัญญาระยะยาวที่ต่าที่สุดทุกช่วงเวลาของ
ปตท. ในปัจจุบัน
 ปริมาณการนาเข้า LNG จะต้องไม่ส่งผลให้เกิดภาระ Take or Pay
1.3 กพช. มีมติรับทราบผลการดาเนินงานการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่
1 ระยะดาเนินโครงการนาร่อง ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563และเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการในรายละเอียดต่อไป รวมถึง
มอบหมาย กบง. เป็นผู้พิจารณาและดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริม การแข่งขันในกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2 ในทาง
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป
2. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานก๊ า ซฯ เพื่ อ รองรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า ตามแผน PDP2018
(Rev.1)
2.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (20 ตุลาคม 2563) เห็นชอบแผน PDP2018 (Rev.1) ซึ่งตามแผน
ดังกล่าว เขตนครหลวงจะมีกาลัง ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากแผน PDP2015 (ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว) ประมาณ
2,820 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2580 กล่าวคือ ความต้องการใช้ก๊าซฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ [จาก 650 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน (MMscfd) เป็น 1,050 MMscfd] จนเกินศักยภาพรวมของโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ 2 แห่ง (800
MMscfd) ภายใต้แผนระบบรั บ ส่ งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซฯ เพื่อความมั่นคงตามแผน PDP2015ประกอบกั บ
ในช่วงปี 2567 - 2570 ความต้องการใช้ LNG ของประเทศจะอยู่ที่ระดับ 11-13 ล้านตันต่อปี ซึ่ง LNG Receiving
Terminal ของ ปตท. ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะมีศักยภาพรองรับการนาเข้า LNG ได้ถึง 24 – 34.8 ล้านตันต่อปี
ดัง นั้ น ปตท. ร่ วมกั บ กฟผ. ประเมิน ทางเลือ กในการพัฒ นาศั ก ยภาพของโครงข่า ยระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซฯ และ
โครงสร้างพืนฐานเพื่อรองรับการนาเข้า LNG (LNG Receiving Facilities) โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และเห็นว่า เพื่อให้สามารถรองรับประมาณการความต้องการใช้ก๊าชฯ ที่เพิ่มขึ้นได้
ตามแผน PDP ดังกล่าว โดยเห็นควรให้ปรับรูปแบบการลงทุนจากโครงการ FSRU พืนที่อ่าวไทยตอนบน ขนาด 5
ล้านตันต่อปี ของ กฟผ. และให้ ปตท. ดาเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซฯ บนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้แทนโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ 2 แห่ง ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของระบบรับส่งก๊าซฯ ในเขตนครหลวงจาก 800
MMscfd เป็น 1,400 MMscfd และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ 2 แห่งดั งกล่าว เพื่อให้การ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
ทั้งนี้ กบง. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยข้อเสนอของ ปตท. และ กฟผ. มีสาระสาคัญต่างไปจาก
โครงการเดิมสรุปได้ ดังนี้
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานก๊าซฯ
ข้อเสนอการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานก๊าซฯ
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ตามแผน PDP2015
ตามแผน PDP2018 (Rev.1)
 ให้ กฟผ. เป็นผู้ดาเนินโครงการ FSRU ในพืนที่  ให้ กฟผ. ร่วมลงทุน กับ ปตท. สัดส่วน 50:50
อ่าวไทยตอนบน (F-1) ขนาด 5 ล้านตันต่อปี มูลค่า ในโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่
การลงทุนประมาณ 24,500 ล้านบาท
2) ต าบลหนองแฟบ จั ง หวั ด ระยอง ขนาด 7.5
ล้านตันต่อปี
 ให้ ปตท. เป็นผู้ดาเนินโครงการสถานีเพิ่มความ  ยกเลิ ก โครงการสถานี เ พิ่ ม ความดั น 2 แห่ ง
ดัน ก๊า ซฯ กลางทางบนระบบท่อส่งก๊า ซฯ บนบก ดังกล่าว
เส้นที่ 5 และโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บน  ให้ ปตท. ดาเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซฯ บน
ระบบท่อส่งก๊าซฯ ราชบุร-ี วังน้อย
บก จากอาเภอบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้
- ศักยภาพการรับส่งก๊าซ 800 MMscfd
- ศักยภาพการรับส่งก๊าซ 1,400 MMscfd
- วงเงินลงทุนรวม ประมาณ 12,000 ล้านบาท
- วงเงินลงทุน 11,000 ล้านบาท
- จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : อาเภอบางปะกง
จั ง ห วั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า -อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ
- ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร
- กาหนดแล้วเสร็จปี 2568
2.2 กพช. มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ปรับรูปแบบการลงทุนเป็นการร่ วมลงทุนกับ ปตท.
สัดส่วน 50:50 ในโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) และเห็นชอบให้ ปตท. เป็นผู้ดาเนินโครงการ
ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และยกเลิกสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ ทัง 2 แห่ง
โดยมีรายละเอียดตามที่ กบง. มีมติเห็นชอบข้างต้น
3. หลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) สาหรับสัญญาระยะยาวของ ปตท.
3.1 เมื่อวัน ที่ 10 มิถุนายน 2563 กกพ. มีมติเห็ นชอบในหลั กการตามแผนปฏิบัติการ
ภายใต้โครงการ ERC Sandbox6 เพื่อดาเนินการพัฒนาโครงการการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Hub) ทั้งนี้ การส่งออก LNG (Reloading) ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการปริมาณ LNG ในช่วงที่ความต้องการใช้ก๊าซฯ ลดลงจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยให้ ปตท.ขาย LNG ได้ในช่วงที่ราคา Spot สูงกว่าราคาจากสัญญาซือขายก๊าซฯ ระยะยาว
และหาโอกาสจัดหา LNG เข้ามาทดแทนในช่วงที่ราคา Spot ลดลง โดยระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2564 ปตท.
ได้ดาเนินการทดลองส่งออก LNG และได้รายงานว่าการดาเนินการไม่เกิดปัญหาอุปสรรคด้านเทคนิค และเกิดรายได้
นาส่งภาครัฐประมาณ 580 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กบง. มีมติรับทราบการดาเนินการส่งออก LNG
(Reloading) เที่ยวเรือแรกของ ปตท. ดังกล่าว และมอบหมายให้ กกพ. นารายได้นาส่งภาครัฐประมาณ 580
ล้านบาท ไปลดราคาค่าก๊าซฯ รวมทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) สาหรับสัญญา
ซือขายก๊าซฯ ระยะยาวของ ปตท. โดยให้นาเสนอ กพช. พิจารณาต่อไป
3.2 หลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) สาหรับสัญญาซือขายก๊าซฯ
ระยะยาวของ ปตท. มีดังนี้
3.2.1 หลักเกณฑ์ด้านปริมาณ ให้ ปตท. สามารถดาเนินการส่ งออก LNG ได้ โดยต้องไม่
กระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ
3.2.2 หลักเกณฑ์ ด้านราคา กรณีที่ ปตท. ส่งออก LING ภายใต้สัญญาระยะยาวที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก กพช. และคณะรัฐมนตรี ให้ ปตท. นาส่งรายได้ระหว่างราคาขาย LNG จริง กับราคา Pool LNG
เฉลี่ยรายเดือน หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับภาครัฐไปลดราคาค่าก๊าซฯ
รายได้นาส่งภาครัฐ = (ราคาขาย LNG จริง – ราคา Pool LNG – ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง*) X ปริมาณ LNG
*ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเรือ ค่าขนส่ง ค่า Reloading service ค่าดาเนินการของ ปตท. เป็นต้น
3.3 กพช. มีมติรับทราบการดาเนินการส่งออก LNG (Reloading) เที่ยวเรือแรกของ
ปตท. และมอบหมายให้ กกพ. ดาเนินการนารายได้นาส่งภาครัฐประมาณ 580 ล้านบาท ไปลดราคาค่าก๊าซฯ
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และเห็นชอบหลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) สาหรับสัญญาซือขายก๊าซฯ ระยะยาวของ
ปตท.
4. นโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568
4.1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กบง. มีมติเห็นชอบนโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 และกรอบแนวทางการจัดทาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ตามที่ สนพ.
เสนอ โดยมีหลักการที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง  เพื่อให้สะท้อนต้นทุนของกิจการไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
การก าหนดอั ต รา  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า
 เพื่อเกื้อหนุนต่อการรักษาประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศโดยรวม
 เพื่อให้ การดาเนิน นโยบายของภาครัฐ ผ่านกลไกการกาหนดโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้าเป็นไปอย่างครอบคลุม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
หลักการทั่วไปของ  มีลักษณะเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform Tariff) ยกเว้นบางกรณี เช่น
อัตราค่าไฟฟ้า
การซื้อขายไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ
ปี 2564-2568
 อัตราค่าไฟฟ้าต้องสะท้อนรายได้ที่พึงได้รับของกิจการไฟฟ้า แต่ละประเภท (เช่น
ค่าผลิต ค่าระบบส่ง ค่าระบบจาหน่าย เป็นต้น) และต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้า
องค์ประกอบ
 เพิ่มองค์ประกอบในอัตราค่าไฟฟ้า ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินงาน
ในอัตราค่าไฟฟ้า ตามนโยบายของภาครัฐ (Policy Expense)7 และ (2) ค่า Ft ซึ่งคิดจากค่าใช้จ่าย
ที่แตกต่างไปจากค่าที่ใช้ในการกาหนดค่าไฟฟ้าฐาน
4.2 นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและประกาศใช้อัตราค่าบริการระบบส่งและระบบจาหน่าย (Wheeling Charge)
ภายในปี 2568 รวมถึงควรพิจารณาการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือก อาทิ อัตราค่าไฟฟ้าประเภทเติมเงิน (PrePaid) และอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับผู้ให้ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Temporary
demand response programs)
4.3 กพช. มีมติเห็นชอบนโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย
ปี 2564-2568 และกรอบแนวทางการจัดทาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2564-2568 ตามที่ พน. เสนอ และ
มอบหมายให้ กกพ. พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ หาก กกพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกาหนดให้มีมาตรการหรือการดาเนินการเฉพาะอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่มเติม ให้นาเสนอ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
5. การแต่ งตั งคณะกรรมการจัดทาแผนบูร ณาการการลงทุน และการดาเนิน งานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า
กพช. มีมติเ ห็นชอบร่ างคาสั่งคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ ที่ ../2564เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า
ภายใต้ กพช. ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามที่ พน.
เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาลงนามต่อไป
โดยให้คณะกรรมการฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการ สนพ.เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้มีหน้าที่และอานาจหลักเพื่อจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า 3 แห่ง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย (PDP) แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย และนโยบายด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้า
และเสนอแผนบูรณาการดังกล่าวต่อ กพช. ภายในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
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(ฉบับปรับปรุง) ที่กาหนดให้ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซฯ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและกาหนดเป้าหมายการ
จัดทาแผนบูรณาการฯ ภายใต้ปี 2565
_________________________
1

แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซฯ มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะดาเนินโครงการนาร่อง ระยะที่ 2 ระยะเปลี่ยนผ่าน
และระยะที่ 3 ระยะเสรี
2
Pool Price คือ ราคาก๊าซฯ จากระบบท่อประธานของ ปตท. ที่จาหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊าซฯ จากอ่าวไทย ก๊าซจากประเทศเมียนมาแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน LNG และก๊าซฯ
จากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู
3
Old Demand ประกอบด้วย ความต้องการใช้ก๊าซฯ ของโรงแยกก๊าซฯ โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่มีสัญญาแบบบังคับปริมาณก๊าซฯ ซื้อ
ขาย (Firm) กับ ปตท. (Daily Contract Quantity: DCQ) และโรงไฟฟ้าที่มีสัญญากับ ปตท. อยู่ในปัจจุบันที่เริ่มมีการใช้ก๊า ชฯ ตาม
สัญญาแล้ว
4
New Demand ประกอบด้วย ความต้องการก๊าซฯ จากโรงไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมที่จะลงนามสัญญาใหม่ และที่มีการลงนาม
สัญญาอยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่มีการเริ่มใช้ก๊าซฯ โดยสามารถซื้อจาก Pool Gas ได้ในกรณีที่ปริมาณใน Pool Gas ยังมีเหลือ
5
ให้ ปตท. ดาเนินการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซฯ และจัดตั้ง TSO เป็นนิติบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือน หลังจากได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับเรื่องที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการตีความศาลปกครองสูงสุดในการดาเนินการแบ่งแยก
ทรัพย์สินของ ปตท. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6
Energy Regulatory Commission Sandbox (ERC Sandbox) คือ โครงการเพื่อพัฒนาและทดลองนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานในพื้นที่เฉพาะที่กากับดูแล
7
เดิมแฝงอยู่ในส่วนของเงินลงทุน ค่าดาเนินงาน หรือ ค่า Ft

15. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
ตามที่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรได้ มี ม ติ รั บ หลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น
ในการพิจ ารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จจะปรับลดงบประมาณ
รายจ่ ายลงได้จานวนหนึ่ง ส านักงบประมาณจึ งขอเสนอแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
หน่วยรับงบประมาณเสนอคาขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะรายการที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) และนโยบายสาคัญของรัฐบาล ที่ต้องดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.1 เป็นรายจ่ายที่ต้องดาเนินการตามข้อผูกพันที่เกิดจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อการชาระหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
1.2 เป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รายจ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเป็นรายจ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือรายจ่ายที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตลอดจน
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รายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ โดยรายการที่เสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต้อง
เป็นรายการที่มีอยู่ในคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเป็นโครงการ/รายการที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือรายการที่มี
วัตถุประสงค์ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ไม่ควรทาให้เกิดภาระรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(2) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป
(3) หน่วยรับงบประมาณมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันที
(4) หน่วยรับงบประมาณต้องเสนอโครงการ/รายการ ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
(5) ดาเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เฉพาะรายการที่หน่วยรับ
งบประมาณเสนอขอตั้งงบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และกรณีที่มีการโอนภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้
2.1 มีกฎหมายกาหนดให้โอนภารกิจ ทั้งกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณขึ้นใหม่
และไม่มีการจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และกรณีเปลี่ยนชื่อหน่วยรับงบประมาณ
2.2 มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันที่ออกตามมาตรา 8 ทวิ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้หน่วยรับงบประมาณที่ถูกโอนภารกิจ เสนอขอปรับลดงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องโอน
(2) ให้ หน่ วยรับงบประมาณที่รับโอนภารกิจ เสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรับลดตามข้อ (1)
3. ขั้น ตอนในการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของหน่วยรับงบประมาณ
3.1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทาคาขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วว่าการดาเนินการนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมาย หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เ สนอขอรับความเห็นชอบ
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งสานักงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดคาขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในระบบ e – Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
กรณี ก ารเสนอขอเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ า ยแผนงานบู ร ณาการ ให้ ห น่ ว ยรั บ
งบประมาณเสนอหน่ วยงานเจ้าภาพ เพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการนั้น ๆ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและหน่วยงานเจ้าภาพส่งสานักงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดคาขอเพิ่ม
งบประมาณในระบบ e – Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
สาหรับกรณีเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
ได้มีการตรวจสอบและรับ รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วว่าการดาเนินงานนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมาย หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้สานักงบประมาณภายใน
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
3.2 สาหรั บหน่ วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระ หรือ
องค์กรอัยการ ให้ยื่นคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตรง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดังกล่าวบันทึกข้อมูลรายละเอียดตามที่ได้ยื่นคาขอ
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แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการฯ ในระบบ e – Budgeting ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ด้วย เพื่อสานัก
งบประมาณจะได้ประมวลภาพรวมการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อไป
3.3 ให้สานักงบประมาณพิจารณาคาขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และจั ดทาข้อเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
16. เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 15 – 21
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2564
การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือ
1. สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2564)
ในช่วงวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ่าวไทย ทาให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี ฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง
1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุม
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกาลังปานกลาง ทะเลอันดามันมีคลื่น
สูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564 ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความ
ระมัดระวังในการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2. การแจ้งเตือนและสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์
3. ข้ อ สั่ ง การของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย / ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สั่งการให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม
1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์โดยมี
หน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้า ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากภาค
ประชาสังคมหรือสถาบัน การศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่ว มทาหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้าและ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้าในพื้นที่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อานวยการแต่ละระดับ สาหรับใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่
1.2 การจัดทาแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3 การระบายน้าและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้า ให้มอบหมายกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็น
เส้นทางน้าไหลผ่าน
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1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้า / กั้นน้า อาทิ อ่างเก็ บน้า พนังกั้นน้า
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าสารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้สามารถ
รองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้าไหลเข้า / ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่
ให้ดาเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ อาทิ สื่อสังคม
ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ
ตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้าเชื่อมต่อกันให้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้นน้าและ
จังหวัดปลายน้าอย่างใกล้ชิด
2) การเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ ให้ยึดแนวทางการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอานวยการหลักในการระดมสรรรพกาลัง ตลอดจน
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
สาธารณกุศล
2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สาคัญต่าง ๆ และร่วมกันกาจัดสิ่ง กีด
ขวางทางน้าเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้าท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของประชาชนให้เร่งกาหนดแนวทางการระบายน้า พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน ฝ่ายพลเรือน
หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้า และเปิดทางน้าในพื้นที่
2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิด ความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
2.4 กรณีบ้ านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพื้นที่
ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพื่อเร่ง
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว
2.5 กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้าท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้ยานพาหนะ
สัญจรได้ให้จัดทาป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกการจราจร แนะนาเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย
รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุด /
ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
2.6 เน้นย้าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน
ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
2.7 ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก และดินถล่มที่เกิดขึ้นต่อกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้ อมูลในการประเมินสถานการณ์และเสนอ ความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป
สรุปสถานการณ์วาตภัย ข้อมูล ณ วันที่ 15-21 มิถุนายน 2564
1.1 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เกิ ดวาตภั ยในพื นที่อาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ รวม 1 อาเภอ 1 ตาบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ตาบลนาเกลือ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 60 หลัง
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
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1.2 จากสถานการณ์พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อน
ทางเหนือเล็ กน้อยมี แนวโน้ มจะทวี ก าลั งแรงขึ นเป็ นพายุ โซนร้ อนเคลื่ อนตัวเข้ าสู่อ่ าวตั งเกี๋ ย และขึ นฝั่งบริ เวณ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ทาให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพืนที่ ลมกระโชกแรง นา
ไหลหลาก และดินสไลด์ ในห้วงวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2564 มีพืนที่ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ พะเยา น่าน พิษณุโลก อุทัยธานี และจังหวัดระนอง รวม 18 อาเภอ 31 ตาบล 83 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหาย 1,612 หลัง โรงเรียน 2 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุก
จังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟู
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว จากกรมอุตุนิยมวิทยา
และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เกิดแผ่นดินไหว ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้
1. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ที่ความลึก 10 กิโลเมตร
บริเวณมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 295
กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
2. วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ที่ความลึก 1 กิโลเมตร
บริเวณอาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง มีรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่ตาบลทุ่งฮั้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์สาคัญระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2564
1. จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 03.00 น. เกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 3
ตาบลหนองขาหย่าง อาเภอหนองขาหย่าง ทาให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย
เข้าให้การช่วยเหลือนาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
2. จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสะพาน
ข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในพื้นที่ตาบลเปร็ง อาเภอบางบ่อ ทาให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย เข้าให้การช่วยเหลือนาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 8
17. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) (ศบค.) ครังที่ 8/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตามที่สานักงาน
เลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ ดังนี้
1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชือโรคโควิด - 19 ดังนี้
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีจานวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น
178,165,581 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ลาดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล
ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 78 จาก 218 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ในประเทศไทย
ระหว่ างวั น ที่ 1 เมษายน - 18 มิถุ น ายน 2564 มีผู้ ป่ ว ยติ ดเชื้ อและอยู่ ระหว่ างการรั กษา จานวน 32,795 ราย
(อยู่ในโรงพยาบาล 7,693 ราย และโรงพยาบาลสนาม 25,102 ราย) และหายป่วยแล้วสะสม 148,984 ราย
2. คาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติด
เชือไวรั สโคโรนา 2019 และประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรั สโคโรนา 2019
(โควิด –19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
เลขาธิการ สมช. ในฐานะผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 รายงานผล
การดาเนินงานตามคาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
2.1 คาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
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ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อานวยการศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1) รัฐโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วถึงและ
ทันเวลาต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนและกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน
2) รัฐโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ควรกาหนดมาตรการและแนวทางในการให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจั ดหาและกระจายวัคซีนทางเลือก
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) รัฐโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซี น
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
รวมถึงกาหนดและเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลข้างเคียงหรือมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ว่า
มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างไร อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้า
รับการฉีดวัคซีน
4) นอกจากบุ คลากรสาธารณสุ ขด่านหน้าและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงแล้ว รัฐควร
สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงรุกให้แก่กลุ่มคนซึ่งขาดศักยภาพในการเข้าถึงบริการ
หรื อ ข่ า วสารของรั ฐ ในเรื่ อ งการเข้ า รั บ การฉี ด วั ค ซี น เช่ น กลุ่ ม คนที่ มี ค วามจ าเพาะด้ า นสุ ข ภาพ อาทิ
คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ คนยากจน บุคคลเร่ร่อน หรือผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบี ย น โดยจั ด ให้ มี บ ริ ก ารเข้ า ไปฉี ด วั คซี น ยั ง สถานที่ ที่ ก ลุ่ ม คนเหล่ า นั้ น อยู่ อ าศั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 รายงานผลการด าเนิ น งานตามค าวิ นิ จฉั ยและข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจการแผ่น ดิ น
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้มีประกาศ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเร่งรัดให้
การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว โดยกาหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามคาวินิจฉัยและข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
1) ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ที่มีคุณภาพและมีจานวนเพียงพอแก่ประชาชน
โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจานวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจานวนประชากรห้าสิบล้านคน)
2) ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด - 19 ในการดาเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
3) ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอานาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขแก่ประชาชน ร่วมมือ
กันในการดาเนินการจัดหา สั่ง หรือนาเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานนั้น ๆ กาหนด
4) เพื่ อเป็ นการสนั บสนุ นให้ ประชาชนเข้ าถึ งวั คซี นป้ องกั นโรคโควิ ด - 19 ได้ มากขึ้ น
สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จากหน่วยงาน
ตามข้อ 3 ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาให้บริการประชาชนหรือบุคลากรใน
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ความดูแลได้ตามความเหมาะสม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และ
ต้องพิจารณากาหนดราคาวัคซีนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
5) โดยที่ในปั จจุบั นวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ที่ผลิตหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ยังมี
จานวนจากัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้
จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3 และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์
หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด - 19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือนายกรัฐมนตรีกาหนด
การดาเนิ นการตามวรรคหนึ่งขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ให้ เป็นไปตาม
แนวทางหรืออยู่ในการกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้า
ในการจัดหาวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้การ
กระจายวัคซีนในห้วงเวลาวิกฤตมีความเป็นธรรมมากที่สุด
ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สนับสนุนและให้ ความส าคัญในการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพือ่ ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมของประเทศ
6) ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบ
แพลตฟอร์มหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด
– 19 และเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามคาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญและดาเนินงานตามคาวินิจฉัยและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง
2) มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชือ
โควิด - 19 ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ร า ย ง า น ผ ล ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
คาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ที่ประชุม ศบค. ทราบด้วย
3. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนฯ ดังนี้
3.1 หลักการในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของประเทศไทย
- เป้าหมาย คือ การให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่คิดมูลค่าด้วยความ
สมัครใจ และได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 50,000,000 คน ภายในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ
ภายใน 120 วัน รวมทั้งจัดหาวัคซีนโควิดป้องกันโรคโควิด - 19
- วัตถุประสงค์ เพื่อการปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และการเปิดประเทศโดยเร็วเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3.2 การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด – 19 ของประเทศไทย ได้ จั ด สรรวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
โควิด – 19 ทั้งหมด 8,500,000 โดส ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ จานวน 215,885
ราย จาแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จานวน 137,776 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จานวน 78,109 ราย โดยมี
จานวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึ ง 17 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้ น
7,219,668 ราย จ าแนกเป็ นผู้ ที่ ได้ รั บวั คซี นเข็ มที่ 1 จ านวน 5,252,531 ราย และผู้ ที่ ได้ รั บวั คซี นเข็ มที่ 2 จ านวน
1,967,137 ราย
3.3 (ร่าง) เกณฑ์การจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2564 เป้าหมายให้บริการ
วัคซีน จานวน 10,000,000 โดส ในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่ได้จองฉีดวัคซีนล่วงหน้าใน
ระบบหมอพร้อม (ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) พิจารณาให้กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างน้อย 5,000,000
โดส ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และพิจารณาให้ภูเก็ตได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนกรกฎาคม
2564
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3.4 แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จานวน 150,000,000 โดส ของประเทศไทย
1) ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดหาหรือดาเนินการเจรจาจองวัคซีนแล้ว 105,500,000 โดส
(วัคซีน AstraZeneca จานวน 61,000,000 โดส วัคซีน Sinovac จานวน 19,500,000 โดส วัคซีนPfizer จานวน
20,000,000 โดส และวัคซีน Johnson & Johnson จานวน 5,000,000 โดส)
2) เสนอเพิ่ ม กรอบการจั ด หาวั ค ซี น จาก 100 ,000,000 โดส ภายในปี 2564 เป็ น
150,000,000 โดส ภายในปี 2565
3) วัคซีน ที่จัดหาเพิ่มเติมเพื่อรับรองกรณีที่ต้องมีการเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค หรือกรณีอื่นใดที่ต้องมีการใช้วัคซีนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นกับผล
การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน และสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์
3.5 สถานะการขึนทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในประเทศไทย ดังนี้
วัคซีน
วันที่ได้รับการอนุมัติและขึนทะเบียน
AstraZeneca
20 ม.ค. 2564
Sinovac
22 ก.พ. 2564
Johnson & Johnson
25 มี.ค. 2564
Moderna
13 พ.ค. 2564
Sinopharm
28 พ.ค. 2564
Pfizer / Sputnik V / Biotech / Covaxin
อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน
ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
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1) การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในแต่ละจังหวัดควรมีการจาแนกกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน อาทิเช่น วัคซีนสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป วัคซีนสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้แรงงานใน
ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เป็นต้น
2) ควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ (Cluster) ในโรงงานหรือสถานประกอบการ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการส่งออกของประเทศ
3) ควรพิจารณาการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก เช่น เกาะล้าน จังหวัด
ชลบุรี เกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งควร
จั ด สรรวั ค ซี น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนที่ มี ก ารระบาดของโรคโควิ ด - 19 เช่ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี สระแก้ ว
เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากแรงงานต่างด้าว
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบหลักการและแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เดือนกรกฎาคม 2564
ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ
2) เห็นชอบแผนการจัดหา/จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ครบ จานวน 150,000,000
โดส เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้ง รองรับการใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค
หรือกรณีอื่นใดที่ต้องมีการใช้วัคซีนเพิ่มเติม
4. แนวทางการดาเนินการของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
โดยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้เสนอหลักการและเหตุผล ตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 4/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้บูรณาการส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมการในระยะต่อไปให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งไม่เป็นภาระต่องบประมาณและ
การบริหารจัดการสถานการณ์ควบคุมโรคโควิด - 19 ดังนี้
4.1 รูปแบบการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และสถานที่กักกัน
1) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศ
(1) ให้ผู้มีสัญชาติไทยและผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันทางเลือก
(Alternative Quarantine : AQ) โดยรัฐจะสนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
(2) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ใช้รองรับคน
ไทย 2 กรณี (1) กรณีแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทางานในต่างประเทศ ตามแนวทางที่กระทรวงแรงงาน
กาหนด และ (2) กรณีผู้มีสั ญชาติไทยที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศและประสงค์จะเดินทางกลั บ
ประเทศไทย (กรณีกลุ่มเปราะบาง) ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก
ให้ผู้ มีสั ญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบกเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่
กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) เนื่องจากจานวนผู้เดินทางเข้ามีไม่มากนัก อีกทั้งการกาหนดให้ เข้ารับการ
กักกันตัวใน SQ โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะช่วยลดปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของ
โรคโควิด - 19 ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่กากับการดาเนินการดังกล่าวไม่มีข้อขัดข้องในด้านงบประมาณ
3) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางนา
ให้ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้าเข้ารับการกักกันตัวใน (Alternative
Quarantine : AQ) โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวเอง
4.2 ประเภทของสถานที่กักกัน
1) สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(1) ผู้ เดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้าและทางอากาศ ทั้งผู้ มีสั ญชาติไทย/ผู้ ไม่ มี
สัญชาติไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
(2) ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกันใน AQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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(3) ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
(4) ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยกลุ่ ม เปราะบาง/ประสบปัญ หาตกทุ กข์ ได้ ย ากในต่า งประเทศ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
(5) เจ้าหน้าที่รัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/ภารกิจนอกราชอาณาจักร (เบิกค่าใช้จ่ายได้)
2) สถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(1) ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รทางบก โดยรั ฐ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการกักกันตัว
(2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือเสี่ยงสูง ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(3) ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
3) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ประเภท ก
ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการหรือภารกิจนอกราชอาณาจักร
(2) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือแรงงานไทย
ที่เดินทางกลับประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกาหนด
(3) ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยกลุ่ ม เปราะบาง/ประสบปัญ หาตกทุ กข์ ได้ ย ากในต่า งประเทศ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
4) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ)
ประเภท ข และ ค ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(1) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
(2) ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
5) สถานที่กักกัน Hospital Quarantine (HQ) ให้รองรับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐ/เอกชน ที่รัฐกาหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉพาะการกักกัน
ตนในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ รวมทั้งให้ชาระส่วนเกินสิทธิด้วยตนเองโดยสมัครใจ
6) สถานที่กักกัน Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ให้รองรับผู้ที่มีสัญชาติ
ไทย/ชาวต่างชาติที่เดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐ
กาหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และชาระ
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจ
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ของสถานที่กักกันสาหรับรองรับการเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ ทางบก และทางน้า เพื่อให้ครอบคลุมผู้เดินทางเข้า
ราชอาณาจั กร ทั้งผู้ มีสัญชาติไทยและผู้ ไม่มีสัญชาติไทย โดยไม่เป็ นภาระต่องบประมาณและการบริห ารจัดการ
สถานการณ์ค วบคุ มโรคโควิ ด - 19 และให้ ส นั บสนุ นงบประมาณของภาครัฐ เฉพาะในส่ ว นของค่า ตรวจหาเชื้ อ
โควิ ด - 19 ส าหรั บ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ เ ข้ า รั บ การกั ก กั น ในสถานที่ กั ก กั น ประเภทต่ า ง ๆ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
5. ข้อกาหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ศปก.ศบค. ได้เสนอมาตรการการปรับ
ระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ดังนี้
5.1 การกาหนดระดับพืนที่ของสถานการณ์ย่อยในพืนที่ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ (1) พื้นที่
ควบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด จ านวน 4 พื้ น ที่ / จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ (2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จากเดิม 17 จังหวัด ลดลงเหลือ 11 จังหวัด ประกอบด้ วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส (3) พื้นที่ควบคุม จากเดิม 56
จังหวัด ลดลงเหลือ 9 จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี
สระแก้ว และสมุทรสงคราม และ (4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง จานวน 53 จังหวัดที่เหลือ
5.2 การผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพืนที่ ดังนี้
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(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (4 จังหวัด) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
เมื่อออกนอกเคหะสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน ร้านอาหารสามารถบริโภคในร้านได้
เปิดบริการได้ไม่เกิน 23.00น. กรณีร้านที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ ให้นั่งได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนที่นั่งปกติ (งดการ
จาหน่าย และดื่มสุราในร้าน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น (จากัดจานวนคน และงด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ห้ามสถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชาใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมาก เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่
นายกรัฐมนตรี หรือ ศบค. ได้อนุญาตไว้แล้ว สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬายังคงปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง หรือ
สถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ทั้งนี้สถานบริการ สถานบันเทิง (ผับ
บาร์ คาราโอเกะ) ยังคงปิดให้บริการ
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (11 จังหวัด) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออก
นอกเคหะสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน ร้านอาหารสามารถบริโภคในร้านได้ แต่ให้
เปิดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจาหน่าย และดื่มสุราในร้าน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ
(จากัดจานวนคน งดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย) สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชาสามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อ
จัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมที่ มีการรวมคนจานวนมากได้ โดยผ่านความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กาหนด สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภท
ไม่เกิน 21.00 น. (จากัดผู้ชม) ทั้งนี้สถานบริการ สถานบันเทิง (ผับ บาร์ คาราโอเกะ) ยังคงปิดให้บริการ
(3) พื้นที่ควบคุม (9 จังหวัด) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะ
สถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน ร้านอาหารสามารถบริโภคในร้านได้ (งดการจาหน่าย
และดื่มสุราในร้าน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชาสามารถใช้
อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมากตามมาตรการที่ราชการกาหนด สถานที่เล่นกีฬา
หรือแข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภท (จากัดผู้ชม) ทั้งนี้สถานบริการ สถานบันเทิง (ผับ บาร์ คาราโอเกะ) ยังคงปิด
ให้บริการ
(4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (53 จังหวัด) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอก
เคหะสถาน หรื ออยู่ ในที่ สาธารณะ ห้ ามจั ดกิ จกรรมรวมคนมากกว่ า 200 คน ร้ านอาหารสามารถบริ โภคในร้ านได้
ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมากตามมาตรการที่ราชการกาหนด สถานที่เล่ นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุก
ประเภท (จากัดผู้ชม) ทั้งนี้สถานบริการ สถานบันเทิง (ผับ บาร์ คาราโอเกะ) ยังคงปิดให้บริการ
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้เสนอให้ร้านสะดวก
ซื้อสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานที่ทางานไม่เต็มเวลา (Part - time) ให้สามารถกลับมาทางานได้
ตามปกติและมีรายได้
ที่ประชุมมีมติ รั บทราบและเห็ นชอบข้อกาหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ การ
กาหนดระดับพื้นที่ของสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่
6. มาตรการผ่อนคลายสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ โดยกาหนดแนวปฏิบัติ
ในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดังนี้
6.1 ก่อนการถ่ายทารายการ ให้ขออนุญาตใช้พื้นที่ถ่ายทา โดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละ
ระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาด และมีมาตรการคัดกรอง อาทิ การซักประวัติ การจัดทา Timeline ก่อนวันเข้าร่วมถ่าย
ทาไม่น้อยกว่า 7 วัน และควรมีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT – PCR ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (ข้อแนะนาการ
ตรวจหาเชื้อฯ เฉพาะกรณีที่มีข้อเท็จจริงว่ามีอาการน่าสงสัยหรือมีประวัติการสัมผัสผู้ป่วย และกรณีของบุคคลหน้า
ฉากที่ต้องถอดหน้ากากและยังไม่มีประวัติการรับวัคซีนครบโดส) รวมทั้งแจ้งประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติอาการป่วย
และจัดทาข้อมูลแหล่งที่พักอาศัย
6.2 ช่วงเวลาระหว่างการถ่ายทารายการ ให้มีจานวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติทั้งหมดไม่เกิน 50 คน
ปฏิบัติตามมาตรการ D–M–H–T–T–A กรณีในพื้นที่เฉพาะ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา โดยให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากบางช่วงเวลา ได้แก่ รายการละคร เฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก
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โดยงดเว้นฉากการแสดงที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้
เฉพาะ รายการเกมโชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้คราวละ 1 คน สาหรับผู้ประกาศข่าว จะต้องจัด
ให้มีฉากกั้นและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม กรณีในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้
ร่วมรายการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกกรณี นอกจากนี้ การถ่ายทาจะต้องไม่เป็นการสัมผัสใกล้ชิด
และเข้าถึงตัวกัน และต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ ระบบดูดอากาศ ระบบฟอกอากาศ และจัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะ
บุคคลแยกจากกัน เช่น ไมโครโฟน เครื่ องแต่งกาย เครื่องแต่งหน้า อุปกรณ์อุปโภคบริโ ภค ทั้งนี้ ให้ มีการจัดทา
Timeline ตลอดระยะเวลาการถ่ายทาและหลังการถ่ายทาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 14 วัน
6.3 ช่วงเวลาพักการถ่ายทารายการ จัดให้มีการทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกระยะอย่าง
สม่าเสมอ จัดให้มีการเข้าใช้งานแบบเหลื่ อมเวลา จัดทามาตรการ D–M–H–T–T–A อย่างเคร่งครัด ส าหรับการ
รับประทานอาหารให้นั่งรับประทานแบบเดี่ยว มีการเว้นระยะ 2 เมตร และจัดอาหารไว้เป็นชุดเฉพาะตัวบุคคล
6.4 มาตรการหลังการถ่ายทา
(1) เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงให้คัดแยกบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจทันที
(2) เมื่อพบว่ามีการติดเชื้อ ให้นาส่งบุคคลไปยังสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา
(3) เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ ให้ปิดพื้นที่การถ่ายทาทันที เพื่อทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ทั้งหมดอย่างน้อย 2 วัน และแจ้งให้สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่
(4) ติดตามและรายงานอาการ และจานวนผู้ติดเชื้อทุกวันอย่างต่อเนื่อง
(5) ติดตามและรายงานของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีการติดเชื้อ เพื่อกาหนดระดับ
ความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยละเอียดย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน และดาเนินการกาหนดแนวทางป้องกัน
ของแต่ละระดับกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวและแยกออกจากบุคคลใกล้ชิดทั้งหมด 14 วัน และทาการ
RT – PCR ทุก 7 วัน สาหรับกลุ่มสัมผัสวงรอบสอง ให้กักตัว 7 วัน และให้ทาการ RT – PCR หากไม่พบเชื้อสามารถ
กลับเข้าทางานได้
(6) ให้สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ทาหน้าที่กากับติดตามและประสานงานกับกรมควบคุมโรค และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
ที่ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศน์
7. การปรับวิธีการกักตัวสาหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร กรณีผู้ควบคุม ยานพาหนะหรือ
เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ
เฉพาะที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย ดังนี้
7.1 กรณีไ ม่ได้ ลงจากเครื่ องบินหรื อลงจากเครื่ องบิน ไม่เ กิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
1) ให้ดาเนิ นการคุมไว้สั งเกต โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการคุมไว้สังเกตเป็นที่
พานักของผู้เดินทาง
2) หากมีอาการให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และอยู่ภายใต้กากับ/ติดตามของ
สายการบิน
7.2 กรณี ไ ม่ได้ ลงจากเครื่ องบินหรื อลงจากเครื่ องบิน ไม่เ กิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือลงจากเครื่องบินเกิน
12 ชั่วโมง
1) ให้เข้ารับการกักกัน โดยอาจเป็นสถานที่พานักของผู้เดินทางหรือสถานที่อื่ นใดตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร
2) หากมีอาการให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และอยู่ภายใต้กากับ/ติดตามของ
สายการบิน
ที่ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบวิธีการกักตัวสาหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้ควบคุม
ยานพาหนะ/เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ ซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
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8. หลักการการเปิดพืนที่นาร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นาเสนอ ดังนี้
8.1 เกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น
ก่อนเดินทางเข้ามาถึง
1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a
laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
การเดินทาง
- กรมธรรม์ ประกั นภั ยที่ ครอบคลุ มค่ าใช้ จ่ ายในการดู แลสุ ขภาพ และรั กษาพยาบาลหรื อ
หลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า
100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯลฯ
2) กาหนดประเทศของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มประเทศเสี่ ยงต่าและปานกลาง หรือกลุ่ ม
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนด และตามที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยเสนอ ทั้งนี้ กรณีที่มาจาก
ประเทศอื่น ต้องอยู่ในประเทศที่กาหนดอย่างน้อย 21 วัน กรณีผู้มีสั ญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพานักใน
ประเทศไทยจะต้องเดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่าและปานกลาง หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3) ได้รับวัคซีนตามกาหนดของประเทศไทยครบกาหนดสองเข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่าง
น้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate) กรณีเด็กสามารถเดินทาง
มาพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนตามที่กาหนด
4) กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามกาหนดสองเข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วัน
8.2 ขันตอนการปฏิบัติ
ก่อนการเดินทาง
1) ยื่นเอกสาร – รับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ
2) ยืนยันผลการอนุมัติพร้อมกับเอกสาร COE
3) ลงทะเบียนผ่านทาง www.entrythailand.go.th
เมื่อเดินทางมาถึง
4) ดาเนินการตามข้อกาหนดผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรฯ
5) ติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นที่ทางจังหวัดกาหนด
และในกรณีเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)
6) เข้ารับการตรวจหาเชื้อการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ณ สนามบิน โรงแรมที่พัก หรือจุดตรวจ
7) เดินทางเข้ าที่ พักที่ได้ รับการรั บรองตามมาตรฐาน SHA Plus กรณีเกาะสมุย เกาะพะงั น
เกาะเต่า เข้าที่พักแบบ ALQ
8) ทราบผลการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้
(กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สามารถออกนอกห้องพัก และใช้บริการในบริเวณที่พัก)
9) พานักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน กรณีอยู่น้อยกว่า 14 คืน ต้องเป็นการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้น
- กรณี เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
วันที่ 1 - 3 นักท่องเที่ยวสามารถออกนอกห้องพักและใช้บริการบริเวณที่พัก
วันที่ 4 - 7 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในระบบปิดตามเส้นทางที่กาหนด
วันที่ 8 - 14 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย อาเภอเกาะพะงัน
เกาะเต่า โดยไม่กักตัวแบบมีเงื่อนไข
10) การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCR อีกจานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 6 – 7 และ 12 –
13 หรือตามข้อกาหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
11) ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
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ก่อนเดินทางออก
12) ก่อนเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต/พื้นที่ของเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไปจังหวัด
อื่น ๆ ให้แสดงหลักฐานยืนยันว่าได้พานักในที่พัก SHA Plus/ALQ ตามระยะเวลาที่กาหนด และมีผลการตรวจเชื้อ
โควิด – 19 ตามที่ราชการกาหนด
8.3 การจัดตังศูนย์บริหารจัดการ
1) จั งหวัดภูเก็ตดาเนิ นการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Phuket Tourism Sandbox) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ทาหน้าที่บริหารจัดการ มอบหมายภารกิจ กากับติดตามการเดินทางเข้า/ออกจังหวัด
ภูเก็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยทั้งที่เดินทางจากต่างประเทศและภายในประเทศ ตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนกระทั่ง
เดินทางออกจากจังหวัด รวมถึงจัดทาระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการเข้าออกของนักท่องเที่ยว การเฝ้า
ระวังและติดตาม ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อ ข้อร้องเรียนหรือ ข้อคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติการและแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานให้ ศปก.ศบค. และผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง
2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)
(1) มีระบบกากับควบคุมในที่พัก (Covid Manager อาสาสมัครสาธารณสุขประจาโรงแรม)
(2) มีระบบกากับควบคุมในการเดินทาง Sealed Route โดยที่พักและบริษัทนาเที่ยว
(3) จัดระบบควบคุมคัดกรองด่านเข้า-ออกทางอากาศและทางเรือทั้ง 3 เกาะ และเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อตรวจสอบ
8.4 การเตรี ย มความพร้ อ มประชาชน จั ด เวที เ พื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาแผนการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางการสื่อสาร
8.5 การเตรียมความพร้อมมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
1) จังหวัดภูเก็ต ใช้ระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และอาสาสมัครตาบลติดตั้งแอป
พลิเคชัน Thailand Plus และแอปพลิเคชันหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) และดาเนินการตามมาตรฐาน SHA Plus และ
มาตรการ D-M-H-T-T-A
2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)
(1) จัดตั้งคณะทางานดาเนินการตามแผนคัดกรองและเฝ้าระวัง
(2) สถานประกอบการต้องมีใบรับรองแสดงภูมิคุ้มกันหมู่
(3) ผู้ให้บริการที่ต้องสัมผัสตรงกับนักท่องเที่ยวต้องใส่ชุดป้องกันและรับวัคซีนครบ 2 โดส
(4) ดาเนินการตามมาตรฐาน SHA Plus และมาตรการ D-M-H-T-T-A
8.6 การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านการแพทย์สาธารณสุข กาลังคนในการกากับ
ติดตาม และทรัพยากรสนับสนุนอื่น ๆ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดบุคลากรทางแพทย์ อุปกรณ์
และหอผู้ ป่ ว ยเพื่อรองรั บ กรณี มีผู้ ป่ ว ยอย่ างเพียงพอ พร้อ มจัดทาแผนเพื่ อรับสถานการณ์โ ดยจัดตั้ง Command
Center และคณะทางานเพื่อกากับดูแลและให้คาแนะนา
8.7 การจัดทาแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ
จังหวัดภูเก็ต กรณีมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 รายต่อสัปดาห์ มีลักษณะการกระจาย
โรคในจังหวัดทั้ง 3 อาเภอ และมากกว่า 6 ตาบล และมีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างที่หา
สาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน
4 ระดับ ดังนี้
1) ปรับลดกิจกรรม
2) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (Sealed route)
3) มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก Hotel Quarantine
4) ทบทวนยุติโครงการ Phuket Sandbox
เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จัดทาแผนเกณฑ์การยกเลิกการรับนักท่องเที่ยว เมื่อมีการ
ระบาดโดยใช้ศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุย (โรงพยาบาลแม่ข่ายใน 3 เกาะ) เป็นเกณฑ์กาหนด
โดยระบบของเกาะสมุยสามารถรองรับการติดเชื้อสะสมได้ในระบบ Samui Sealed Route Model ได้ 20 รายต่อ
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2 สัปดาห์ ซึ่งสามารถรองรับการระบาดรุนแรงของโรคได้ทั้งหมดในกรณีที่ไม่มีการส่งต่อ และสามารถรองรับผู้ป่วยได้
มากขึ้น เมื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อพบผู้ติดเชื้อ และคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดที่
ระบบปกติจะไม่สามารถรองรับได้ จึงจะกลับไปใช้ระบบ ALQ ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบหลักการการเปิดพื้นที่นาร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) โดยมีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้
1. การพิจ ารณาหลักการการเปิดพื้นที่นาร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
โดยคานึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ จานวนผู้ได้รับการฉี ดวัคซีน และความพร้อมด้านสาธารณสุข เป็น
สาคัญ ซึ่งจะต้องดาเนินการและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะต้องติดตามและประเมินผลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2. แนวทางการเปิดพื้นที่นาร่องเพื่อรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เสนอนั้น ควรให้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่
3. เกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวที่กาหนดให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยต้องได้รับ
วัคซีนตามกาหนดของประเทศไทยครบ 2 เข็ม ตามประเภทวัคซีน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด อย่างน้อย
14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามั ยโลก World
Health Organization : WHO
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื อโควิ ด - 19
(ศปก.สธ.) และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 รวมทั้งจานวนผู้ติดเชื้อสะสมและจานวนผู้ติดเชื้อ
ที่รักษาหายแล้วเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจานวนตัวเลขที่มีแนวโน้มอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้
2. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื อโควิ ด - 19
กรุ ง เทพมหานคร กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุ ติ ธ รรม เร่ ง ด าเนิ น การตรวจคั ด กรองเชิ ง รุ ก ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร และพื้น ที่กลุ่ มเสี่ ย งอื่น ที่เป็ นคลั ส เตอร์ (Cluster) ทั้งในพื้นที่ชุมชนและแคมป์คนงานก่อสร้าง
เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคโควิด - 19 เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 ในเรือนจา/สถานกักกันด้วย
3. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื อโควิ ด – 19
ดาเนินการในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดังนี้
3.1 กาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยจัดสรรให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนการฉีดวัคซีนไว้แล้ว และให้พิจารณาการจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพิ่มเติม
เช่น กลุ่มเรือนจาและผู้ต้องขัง กลุ่มครูและโรงเรียน กลุ่มนักบินและลูกเรือ พื้นที่จังหวัดชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจที่
สาคัญ พื้นที่การท่องเที่ยว พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยพิจารณาตามความ
จาเป็ นเร่ งด่ว น และความเป็นธรรมให้กับ ทุกกลุ่ม รวมทั้ง คานึงถึงการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงในภาพรวมของ
ประเทศด้วย
3.2 จัดทารายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัดและพื้นที่ให้มีความชัดเจน พร้อม
นาเสนอจ านวนการจัดส่ งวัคซีน และการฉีดวัคซีน โดยให้มีข้อมูลที่ครอบคลุ มทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
(อาเภอ/เขต) และระดับกลุ่มเป้าหมาย
3.3 ให้กระทรวงแรงงาน จัดทาข้อมูลจานวนแรงงานทั้งในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และ
ผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคม เพื่อให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชือ
โควิด - 19 สามารถดาเนินการบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
4. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื อโควิ ด - 19
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยให้หน่วยบริการ
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ฉีดวัคซีนกาหนดเวลานัดหมายผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจานวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรหรือตามความพร้อมของ
หน่วยให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีประชาชนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายล่วงหน้า
5. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื อโควิ ด - 19 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงกรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดังนี้
5.1 ให้ เ น้ น ย้ าหลั ก การดาเนิ นการของรัฐ บาลที่ไ ม่ปิด กั้น ภาคเอกชนในการจั ดหาวัค ซีน แต่
เนื่องจากปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉิน บริษัทผู้ผลิตวัคซีน ประเทศ
ผู้ผลิตวัคซีนจึงกาหนดเงื่อนไขให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศผู้ซื้อวัคซีนเป็น
ผู้ดาเนินการจัดซื้อ สาหรับการกระจายวัคซีนได้มีการพิจารณาจากจานวนประชากร สถานการณ์การแพร่ระบาด
กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถกระจายและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และให้จัดสรร
งบประมาณในการเยียวยาผลกระทบหลังฉีดวัคซีนเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนอีก
ด้วย
5.2 ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน และภาคเอกชน ที่ประสงค์
ดาเนินการจัดหา/สั่ง หรือนาเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบและวิธีการ การจัดสรรและการ
จั ด หางบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณของตนเอง รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบหาก
ผู้ รั บ บริ การฉีด วัคซีน ป้ องกัน โรคโควิด - 19 เกิ ดอาการไม่พึ งประสงค์ เช่ น การจัดทาประกันที่คุ้มครองกรณีได้รั บ
ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (อาการแพ้วัคซีน หรือเสียชีวิต) เป็นต้น
6. ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ศูนย์
ปฏิบัติแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบมาตรการในแต่ละ
จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ขอให้ เ น้ น ย้ าการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในทุ ก กรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด - 19 การผ่อนคลายมาตรการ การบริหารจัดการวั คซีน รวมทั้งเข้มงวดการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และ
การเปิดให้บริการของร้านอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น
18. เรื่อง สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย
สถาบัน IMD ปี 2564 ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอดังนี้
สาระสาคัญ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอสรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศไทยของสถาบั น การจั ด การนานาชาติ (International Institute for Management
Development : IMD) ซึงได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี 2564 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2564 โดยมีประเด็นที่สาคัญรวม 4 เรื่อง สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบัน IMD ในปี 2564
1.1 ประเทศที่อยู่ในอันดับ 1-5 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ (เพิ่มขึ้น 2 อันดับ) สวีเดน (เพิ่มขึ้น
4 อันดับ) เดนมาร์ก (ลดลง 1 อันดับ) เนเธอร์แลนด์ (คงเดิม) และ สิงคโปร์ (ลดลง 4 อันดับ) ตามลาดับ ส่วนฮ่องกง
และประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาอยู่ใน 5 อันดับแรก มีผลการจัดอันดับลดลงไปอยู่ที่อันดับ 7 และ 10 ในปี
2564
1.2 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึน 1 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 28 (จากอันดับที่ 29
ในปี 2563) แม้ว่าจะมีคะแนนรวมลดลงเป็น 72.519 คะแนน จาก 75.387คะแนน โดยยังคงรักษาระดับอยู่ในอันดับ
3 ของกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ โดยอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มอาเซียนได้แก่ (1) สิงคโปร์ (ลดลง 4 อันดับมาอยู่อันดับที่ 5)
(2) มาเลเซีย (ดีขึ้น 2 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 25) (3) ไทย (4) อินโดนีเซีย (ดีขึ้น 3 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 37) และ
(5) ฟิลิปปินส์ (ลดลง 7 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 52)
1.3 IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกจานวน 64 เขต
เศรษฐกิจ (เพิ่มขึ้น 1 เขตเศรษฐกิจจากปี 2563 โดยเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้แก่ สาธารณรัฐบอตสวานา) และใช้
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เกณฑ์ชี้วัดที่ น ามาใช้พิจารณาในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 334 ตัว ชี้วัด (รวมตัวชี้วัด
ประเภท Hard Data, Survey Data และ Background Information) ใน 4 กลุ่มปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิ จ (Economic
Performance) ดั ช นี ย่ อ ย 81 ตั ว ชี้ วั ด 2) ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ
(Government Efficiency) ดัชนีย่อย 72 ตัวชี้วัด และ 3) ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business Efficiency) ดัชนีย่อย
74 ตัว ชี้วัด และ 4) โครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure) ดัช นีย่อย 107 ตัว ชี้วัด ด้วยน้าหนักคะแนนร้อยละ 25
เท่ากันทั้ง 4 กลุ่มเกณฑ์ชี้วัด แม้ว่าจะมีจานวนดัชนีย่อยของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ผลการจัดอันดับ
2.1 ผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศมี อั น ดั บ ดี ขึ นจาก
ประสิทธิภ าพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่ปรับตัวดีขึน 3 อัน ดับ มาอยู่ที่ อัน ดับ 20 เป็นผลจาก
ภาพลักษณ์ความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐที่มีการปรับตัวดีขึ้น และการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น ธุร กิจ ที่ได้ดาเนิ น การมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ปัจจัยหลั กด้านประสิ ทธิภ าพภาคธุรกิ จ
(Business Efficiency) มีการปรับตัวดีขึ้น 2 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 21 เนื่องจากความพยายามของภาครัฐและภาค
ธุร กิจ ที่ส นั บ สนุ น การจ้ างงานและการพัฒ นาบุคลากรให้ อยู่รอดในตลาดแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และการศึกษา (Infrastructure) ยังคงปรับตัวดี 1 อั นดับมาอยู่ที่
อันดับ 43 เนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
2.2 อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)
มีอันดับลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงถึง 7 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 21 จากอันดับที่ 14 ในปี 2563 โดยสาเหตุหลัก
มาจากสถานการณ์การค้าและการลงทุนของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่
ส่งผลต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและการส่งออกสินค้า และสถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการ
ปรับตัวลดลงของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับที่ได้รับผลกระทบจากชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (Growth)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
โดย IMD ระหว่างปี 2563 และ 2564
อันดับ
อันดับ
การเปลี่ยนแปลง
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3. ข้อพิจารณาเพื่อสั่งการ
สานักงานฯ ขอเสนอประเด็นการขับเคลื่อนที่ควรให้ความสาคัญในระยะต่อไปดังนี้
3.1 ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในกลุ่ ม ที่ อั น ดั บ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ส ามารถรั ก ษาอั น ดั บ ไว้ ใ ห้ ไ ด้ ต่ อ เนื่ อ ง และในกลุ่ ม ที่
ความสามารถในการแข่งขันยังต่าและ/หรือมีแนวโน้มลดลง เพื่อให้การดาเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการภาครัฐที่
ส่งผลต่อกลุ่มตัวชี้วัดเหล่านี้มีประสิทธิผลชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มตัวชี้วัดที่มีอันดับตกลง
มากจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการเร่งรัดการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดาเนินการ
3.2 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเร่งพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
มีความพร้อมใช้งานและสะท้อนสถานการณ์การพัฒนาที่เกิดขึนจริง เพื่อให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ในการ
วางนโยบาย รวมถึงจัดทากลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้จริง รวมทั้งเร่งปรับระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการทางาน กระบวนการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็ว
3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความคืบหน้า
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทและโอกาสในการสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้ าใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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3.4 ขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพืนฐานทังเชิงกายภาพวิทยาศาสตร์และ
ดิจิทัลให้ดาเนินไปได้ตามเป้าหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระบบโลจิสติกส์ในทุกรูปแบบ
3.5 พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและโรคอุบัติ
ซาและอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว รวมถึงปรับระบบการศึกษา
ของไทยให้มีความทันสมัย เพื่อพัฒนากาลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
4. แนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(กพข.) จะจั ดประชุมร่ ว มรัฐ และเอกชนเพื่อการสร้างความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่ยังเป็นจุดอ่อนและกาหนด
มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งการประชุมกับหน่ว ยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามและ
ผลักดัน แผนงานและโครงการ ที่จะช่วยยกอันดับตัวชี้วัด และรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทราบตามขั้นตอนต่อไป
19. เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบการกาหนดสิ นค้าและบริการควบคุม ปี 2564 จานวน 51 รายการ
จาแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2/2564 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สาระสาคัญ
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริ การ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่
14 มิถุนายน 2564 โดยมีรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คงสินค้าและบริการ
ควบคุม ปี 2564 เช่นเดียวกับ ปี 2563 จานวน 51 รายการ จาแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ กาหนดเป็น 10 หมวด
สินค้า และ 1 หมวดบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ (1) กระดาษทาลูกฟูก กระดาษเหนียว (2)
กระดาษพิมพ์และเขียน
(2) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จานวน 2 รายการ ได้แก่ (3) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (4) รถจักรยานยนต์
รถยนต์บรรทุก
(3) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จานวน 7 รายการ ได้แก่ (5) กากดีดีจีเอส (6) เครื่องสูบน้า(7) ปุ๋ย (8) ยา
ป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (9) รถเกี่ยวข้าว (10) รถไถนา (11) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
(4) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จานวน 2 รายการ ได้แก่ (12) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (13) น้ามันเชื้อเพลิง
(5) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จานวน 2 รายการ ได้แก่ (14) ยารักษาโรค (15) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการ
รักษาโรค
(6) หมวดวัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ ได้แก่ (16) ท่อพีวีซี (17) ปูนซีเมนต์ (18) สายไฟฟ้า (19) เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
(7) หมวดสิน ค้าเกษตรที่สาคัญ จานวน 7 รายการ ได้แก่ (20) ข้าวเปลื อก ข้าวสาร (21) ข้าวสาลี ข้าว
บาร์เลย์ (22) ข้าวโพด (23) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ (24) ผลปาล์มน้ามัน (25) มะพร้าวผลแก่
และผลิตภัณฑ์ (26) ยางพารา ได้แก่ น้ายางสด ยางก้อน เศษยาง น้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
(8) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จานวน 7 รายการ ได้แก่ (27) กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า (28) แชมพู
(29) ผงซักฟอก น้ายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (31) ผ้าอนามัย (32) ผ้าอ้อมสาเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ (33) สบู่
ก้อน สบู่เหลว
(9) หมวดอาหาร จานวน 12 รายการ ได้แก่ (34) กระเทียม (35) ไข่ไก่ (36) ทุเรียน (37) นมผง ผลิตภัณฑ์
นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว (38) น้ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
(39) แป้งสาลี (40) มังคุด (41) ลาไย (42) สุกร เนื้อสุกร (43) หอมหัวใหญ่ (44) อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
(45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(10) หมวดอื่นๆ จานวน 1 รายการ ได้แก่ (46) เครื่องแบบนักเรียน
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(11) หมวดบริการ จานวน 5 รายการ ได้แก่ (47) การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (48)
บริ ก ารซื้ อ ขาย และหรื อ บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ (49) บริ ก ารทางการเกษตร (5 0) บริ ก าร
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และ (51) บริการรับ
ชาระเงิน ณ จุดบริการ
20. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครังที่ 20/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
20/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อ
ขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) การ
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ รวมทั้งการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้ พระราชกาหนดฯ ราย 3 เดือน รวมถึงการพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะ 3 เดือน
(กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564) ดังนี้
1. อนุมัติโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระยะเวลาดาเนินการ 1 เดือน (กรกฎาคม 2564) กรอบวงเงินโครงการ
161.3240 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ทั้งนี้ เห็นควรให้
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) ดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการฯ และความคุ้มค่าของโครงการฯ
ในช่วง 15 วันแรก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาข้อเสนอโครงการที่มีรูปแบบการดาเนินงานที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสามารถกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชนได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและดาเนินการ
2. อนุมัติการปรับกรอบวงเงินโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสาหรับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวั ง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 มิ ถุน ายน 2564 จากเดิม 1,575.4950 ล้ านบาท เป็น 1,575.4590 ล้ านบาท เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้อเสนอ
โครงการฯ พร้อมทังอนุมัติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระสาคัญ ของโครงการค่า ตอบแทน เยี ยวยา ชดเชย และเสี่ย งภัย สาหรั บ การปฏิ บัติง านของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
โดยเป็นการขยายระยะเวลาการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ จากเดิมสินสุดเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นสินสุด
เดือนสิงหาคม 2564 กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งติดตามการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยเร็ว
ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกาลังใจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อคณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ ว เห็ นควรให้ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
3. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สุขภาพ รองรั บสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชือไวรั สโคโรนา 2019 ของหน่ วยงานส่ วนภูมิภ าค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ใน
ส่วนของการปรับปรุงหอพักเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชือ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จานวน 3
รายการ จากการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยติดเชื้อรวม (Cohort ward) จานวน 60 เตียง กรอบวงเงิน 14,899,700 บาท
เป็นการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยติดเชื้ออาการหนักที่ไม่สามารถรักษาตัวในห้องพักรวมได้ (Single room) จานวน 12
ห้อง กรอบวงเงิน 12,145,200 บาท ทาให้กรอบวงเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับ
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สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 ของหน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลดลง จาก 2,037.6917 ล้านบาท คงเหลือ 2,034.9372 ล้านบาท (ลดลง 2.7545
ล้านบาท) พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขกากับการดาเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็น ควรให้สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
4. อนุมัติให้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพัฒนาพืนที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามมติคณะกรรมการฯ
5. อนุมัติให้จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินการกิจกรรมย่อย จานวน 3 กิจกรรม
วงเงินรวม 7.3326 ล้านบาท และยกเลิกการดาเนินกิจกรรมย่อยจานวน 8 กิจกรรม วงเงินรวม 8.2804 ล้าน
บาท ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ทาให้กรอบวงเงินโครงการฯ
ปรับลดจาก 15.6130 ล้านบาท เป็น 7.3326 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตาม
ขั้น ตอนแล้ ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ ว เห็ นควรให้ จั งหวัด
นครปฐมเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
6. อนุมัติ ใ ห้ จั งหวัด พิจิ ต ร ปรั บเปลี่ยนแผนการดาเนิน การกิจกรรมย่อยจานวน 3 กิจกรรม
ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Young Smart Farmer & Smart Farmer) วงเงิน 3.1500 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควร
ให้จังหวัดพิจิตรเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
7. อนุมัติให้จังหวัดตรัง ยกเลิกการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบสารสนเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร วงเงิน 0.5200 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตาม
ขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดตรังเร่ง
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
8. อนุมัติให้จังหวัดลาปาง ยกเลิกการดาเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่าย
ชมรมคนพิการจังหวัดลาปาง วงเงิน 0.4220 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตาม
ขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดลาปาง
เร่งดาเนินการตามข้อ 19 และ 20 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยเร็ว
9. อนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกการดาเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลู กหม่อนเลียง
ไหมจังหวัดอุดรธานี วงเงินจานวน 7 ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นนตอน
แล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดอุดรธานีเร่ง
ดาเนินการตามข้อ 19 และ 20 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว
10. อนุมัติใ ห้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรั บแผนการดาเนิน งานและแผนการใช้จ่า ย
โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี โดยปรับแผนดาเนินงาน จากเดิมตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2564 และปรับแผนเบิกจ่าย จากเดิม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กากับ
การดาเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ แล้ ว เห็ นควรให้ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
11. รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้า การดาเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ข องแผนงานหรื อ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ ราย 3 เดือน ครังที่ 4 (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564) พร้อมทั้งเห็นควรให้
ความเห็นชอบให้กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช
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กาหนดฯ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. รับทราบรายงานผลการดาเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูร ณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิ ท ยาลั ย ) ระยะ 3 เดื อ น (กุ ม ภาพั น ธ์ - เมษายน 2564) ตามที่ ก ระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป
ต่างประเทศ
21. เรื่อง การแก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น
สาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทยเพื่อดาเนินการ
แก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และอนุมัติให้รอง
นายกรั ฐ มนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินั ย ) และรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ ล งนามในหนังสื อ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทยข้างต้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ในการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Sub-Committee on Rules
of Origin: SCROO) ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดาเนินการแก้ไข
ภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของ JTEPA เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Specific
Rules: PSRs) จากพิ กั ด ระบบฮาร์ โ มไนซ์ (Harmonized System: HS) ฉบั บ ปี ค.ศ. 2002 (HS 2002)
(5,347 ประเภทพิกัดย่อย) เป็นพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ ปี ค.ศ. 2017 (HS 2017) (5,475 ประเภทพิกัดย่อย) เพื่อเป็น
การอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น เช่น
1.1 การปรับโอนกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดระบบ HS 2002 เป็น HS 2017
1.2 การแก้ไขประเภทย่อยที่มีการเปลี่ ยนแปลงเนื่องจากการปรับโอน PSRs ของพิกัด
HS2002 เป็น HS2017 เช่น
(1) กรณีพิกัดศุลกากรไม่เปลี่ยนแปลง เช่น สุกรมีชีวิตสาหรับทาพันธุ์
(2) กรณีพิกัดศุลกากรเก่าหายไป เช่น สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ
(3) กรณีการย้ายพิกัดศุลกากร เช่น อนุพันธุ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรนิเมเต็ด หรือ
ไอโอดิเนเต็ดของอะไซคลิกคาร์บอน
(4) กรณี พิ กั ด ศุ ล กากรเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ห รื อ อิ น ทรี ย์ อื่ น ๆ
ของปรอท
(5) กรณีพิกั ดศุล กากรมีก ารควบรวม เช่น พรรณไม้และส่ ว นของพรรณไม้อื่ น
ใช้ประโยชน์ทางเครื่องหอมหรือในทางเภสัชกรรม
ทั้งนี้ พิกัดศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การเจรจาเพิ่มใหม่
ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า เป็นการรวมเกณฑ์ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันกับประเภทพิกัดก่อนหน้า เป็นต้น
และหากไม่มีการปรับพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ตามที่ กต. เสนอในครั้งนี้ จะทาให้มีความยุ่งยาก ไม่สะดวก
ทางการค้า ส่งผลให้ผู้นาเข้าใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการนาเข้ามากขึ้น และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเพิ่มต้นทุนทางการค้าในเรื่องภาระค่าภาษี หากมีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรผิดพลาด
1.3 การเพิ่มคาอธิบายความหมายของเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้า ได้แก่ เกณฑ์ QVC 40
(หมายถึง สินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าที่ได้คุณสมบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และขั้นตอนการผลิตสุดท้ายของสินค้านั้น
จะต้องเกิดขึ้นในภาคี) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด และ WO (หมายถึง สินค้าได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดภายใน
ภาคี) อีกทั้งแก้ไขฉบับปีของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่ใช้ในตาราง PSRs จาก HS2002 เป็น HS2017 เป็นต้น
ซึ่งการแก้ ไขภาคผนวก 2 ดังกล่ าว SCROO จะต้อ งเสนอให้ JC พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ
ก่อนดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตต่อไป
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2. ทั้ ง สองฝ่ า ยเห็ น พ้ อ งเกี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น การส าหรั บ การแก้ ไ ขเอกสารขั้ น ตอนการ
ดาเนินการ (Operational Procedures – OP) และการแก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ของ JTEPA
โดยเสนอให้ JC ภายใต้ JTEPA พิจารณาทางช่องทางทางการทูตให้ประธาน JC ของแต่ละฝ่ายแลกเปลี่ยนหนังสือ
ระหว่างกันเพื่อรับรองเอกสาร OP ฉบับแก้ไขตามอานาจหน้าที่ของ JC ตามข้อ 13 ของ JTEPA และเสนอ
ร่างภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) ฉบับแก้ไขให้รัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณาเห็นชอบตามที่ระบุไว้ในข้อ
171 (2) (a) ของ JTEPA ซึ่งระบุ ว่าจะต้องดาเนินการแก้ไขโดยการแลกเปลี่ ยนหนังสื อทางการทูต (diplomatic
notes) ระหว่างรัฐบาลของคู่ภาคี ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างประธาน JC ของแต่
ละฝ่าย เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และเห็นพ้องที่จะดาเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละ
ฝ่ายเพื่อให้การแก้ไขเอกสาร OP และการแก้ไขภาคผนวก 2 (เรื่องกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์) แล้วเสร็จและมีผลบัง คับใช้ได้
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2565
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครังที่ 42
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรี กลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่
42 ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่า วที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
พาณิชย์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ
ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 มีสาระสาคัญมุ่งเน้นการปฏิรูป
การสินค้าเกษตรให้สามารถคาดการณ์ได้ มีความสมดุลและเป็นธรรม โดยมุ่งลดอุปสรรคทางการค้า ลดการอุดหนุนที่
บิดเบือนการค้า ตลอดจนคานึงถึงความจาเป็นด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศเป็นสาคัญ สอดคล้องกับบทบาทและ
ท่าทีไทยต่อกลุ่มเคร์นส์ที่ผ่านมา ดังนั้น การรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีของไทยในฐานะผู้
ส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญของโลกในการแสดงเจตนารมณ์ต่อการปฏิรูปการสินค้าเกษตรภายใต้ WTO รวมทั้ง
สนับสนุนความมุ่งมั่นของกลุ่มเคร์นส์ในการผลักดันให้การเจรจาเกษตรในการประชุม MC12 มีผลลัพธ์เพื่อเสริมสร้าง
การแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมสาหรับประเทศสมาชิก WTO ต่อไป
สาระสาคัญ
ร่างแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 42 เน้นย้าความสาคัญของการหาข้อสรุป
จากการเจรจาเกษตรภายในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 (MC12) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของมาตรา 20 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรภายใต้ WTO โดยให้ความสาคัญกับการเจรจาเกษตรที่เป็นรูปธรรม
และมีความสมดุลอย่างเท่าเทียม มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. เน้น ย้าถึงความสาคัญที่ การประชุม MC12 จะต้องมีผลการเจรจาเกษตรที่เป็นรูปธรรมและมี
ความสมดุลอย่างเท่าเทียม เพื่อให้การสินค้าเกษตรสามารถคาดการณ์ได้และเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรมากขึ้น เพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การลดอุปสรรคทางการค้าและการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่มีผลบิดเบือนการค้าเป็นแนวทางสาคัญ
ที่จะทาให้ประเทศสมาชิกยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่ การจ้างงาน ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรา
20 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรกาหนดให้มีการเจรจาเพื่อปฏิรูปการค้าเกษตรในระบบการค้าพหุภาคี
3. ยืนยันให้การปฏิรูปการค้าเกษตรต้องสนับสนุนความจาเป็นด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศเป็น
สาคัญ
4. ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการปฏิรูปทั้ง 3 หัวข้อการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยการเกษตร ได้แก่ การเปิดตลาด การอุดหนุนภายใน และการแข่งขันการส่งออก ให้มีความคืบหน้า
5. เรียกร้องให้มีข้อตัดสินใจของรัฐมนตรี (Ministerial Decision) ในการประชุม MC12 ที่
แก้ปัญหาการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้าและการผลิต และมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการ
ปฏิรูปการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าและการผลิตเพื่อให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
6. เน้นย้าถึงความมุ่งมั่นในการทางานร่วมกับสมาชิกองค์การการค้าโลก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมสาหรับการประชุม MC12
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23. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและ
เส้นทาง (Asia and Pacific High-Level Conference on Belt and Road Cooperation)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารข้อริเริ่มเรื่องความเป็นหุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่าด้วย
ความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด -19 และร่างเอกสารข้อริเริ่มเรื่องความเป็นหุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่า ด้วยการ
พัฒนาสีเขียวของการประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง ทั้งนี้หากมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมระดับสูงภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทางและร่วมให้การรับรองร่างเอกสารข้อริเริ่มเรื่องความเป็น
หุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่าด้วยความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด -19 และร่างเอกสารข้อริเริ่มเรื่องความเป็นหุ้นส่วน
สายแถบและเส้นทางว่าด้วยการพัฒนาสีเขียว ในการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารข้อริเริ่มฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่ างเอกสารข้อริ เริ่มเรื่องความเป็น หุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่า ด้วยความร่วมมือด้า น
วัค ซีน โควิด -19 แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด -19 ผ่ านการดาเนินการต่าง ๆ เช่น
การประสานงานระหว่างกันด้านนโยบายกฎระเบียบวัคซีน การสนับสนุนให้รัฐบาลและบริษัทผู้ผลิตวัคซีนให้ความ
ช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศกาลังพัฒนาโดยการบริจาคหรือการส่งออกในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ การส่งเสริมการ
วิจัยด้านวัคซีนร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาความเชื่อมโยงเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายวัคซีนข้าม
พรมแดน เป็นต้น โดยยึดมั่นในหลักการการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน และการทาให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ
ของโลก
2. ร่ างเอกสารข้อริเ ริ่มเรื่ องความเป็นหุ้น ส่วนสายแถบและเส้น ทางว่าด้วยการพัฒนาสีเขียว
แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสีเขียวเพื่อ นาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและมีบูรณาการ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่า รวมทั้งการดาเนินการ
ตามความตกลงปารี ส การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานที่ เ ป็น มิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อม การส่ งเสริ มพลั งงานสี เ ขี ยวและ
พลังงานสะอาด เป็นต้น โดยยึดมั่นต่อหลักการของสหประชาชาติและความตกลงปารีส
ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มิถุน ายน 2564 จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสู งภูมิภ าคเอเชียและ
แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Asia and Pacific High-Level Conference on Belt and
Road Cooperation) ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ”
ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแสวงหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การจัดหา การกระจายวัคซีนป้องกันโควิด -19 และผลักดันแนวคิดเส้นทางสายไหมสี เขียว
(Green Silk Road) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศจีน เป็นประธานการประชุม และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวด้วย
24. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งเอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ (Joint Commission - JC) ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครังที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ (Joint Commission - JC) ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 2 และอนุมัติให้
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ นอกเหนือจากที่
ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมชี้แจงเหตุและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
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ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2 มีสาระสาคัญเกี่ยวกับประเด็นความ
ร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองฝ่ายได้ดาเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดัน
ให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นหารือระหว่างการ
ประชุมฯ อาทิ 1) ด้านการค้าการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้ประโยชน์จากทาเลที่ตั้งที่โดดเด่นของแต่ละฝ่าย
ในภูมิภาคเพื่อเป็นช่องทางขยายการค้าทั้งในและนอกภูมิภาค 2) ด้านพลังงาน ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุ นการลงทุน
ของแต่ละฝ่ายด้านพลังงานและพลังงานทดแทน 3) ด้านสาธารณสุข ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือ
ระหว่างกันด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 4) ด้านการเกษตร ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันด้านการเกษตร โดยเฉพาะผ่านการจัดทาบันทึกความเข้าใจด้าน
เกษตรระหว่างกัน 5) ด้านความมั่นคงทางอาหาร ไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าอาหารพร้อมสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเรื่องดังกล่าว
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