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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สานักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากรหนองคาย)
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พ.ศ. ....
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 63/11 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ร่างกฎกระทรรวงกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกเอกชน การกาหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. ....)
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ….
7.
เรื่อง การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
8.
เรื่อง ข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
เศรษฐกิจ – สังคม
9.
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1 เอ เพื่อดาเนินการก่อสร้างโครงการความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร –
หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)
10. เรื่อง โครงการโรงไฟฟูาแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
11. เรื่อง รายงานประจาปี 2564 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. เรื่อง รายงานประจาปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
13. เรื่อง รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประจาปี 2563-2564
14. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2565
15. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปี
พ.ศ. 2561-2570
16. เรื่อง การดาเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2565
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ตํางประเทศ
ขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วย
ความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN and China
Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs: ACCORD)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
การแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่อง การปรับโอน
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากฉบับปี 2002 เป็นฉบับปี 2017 ของกฎถิ่น
กาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุน (AJCEP)
การอนุมัติชาระเงินค่าบารุงประจาปีแก่ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค
แผนงาน IMT-GT (CIMT) ประจาปี 2566 – 2570
แตํงตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของรํางพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) โดยให้
ขยายระยะเวลาดาเนินการออกไปอีก 3 ปี จากเดิม “ให้ยุบเลิกเมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565” เป็น “ให้ยุบเลิก
เมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2568” โดยกาหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เป็ น ต้ น ไป [เดิ ม “ให้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2565 เป็ น ต้ น ไป” (ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
10 พฤษภาคม 2565)]
ทั้งนี้ เพื่อให้ การด าเนิ น การของสถาบันบริห ารจัดการธนาคารที่ดิ น (องค์การมหาชน) มีความ
ต่อเนื่ อ งในการดาเนิ น ภารกิจ เพื่ อช่ว ยเหลื อเกษตรกรและผู้ ยากจนได้ใ ช้ประโยชน์ใ นที่ดินอย่างทั่ ว ถึงและได้รั บ
การแก้ไขปั ญหาด้านที่ดิน ทากิน และที่อยู่ อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนตามอานาจหน้าที่ได้ต่อไปในระหว่างที่
ดาเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทานองเดียวกับธนาคารที่ดิน
2. เรื่อง รํางกฎกระทรวงกาหนดดํานศุลกากรและดํานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานศุลกากรทํา
อากาศยานดอนเมืองและดํานศุลกากรหนองคาย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (สานักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากรหนองคาย) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
และให้ส่ งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลั งรับ
ความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. กฎกระทรวงก าหนดด่ า นศุ ล กากรและด่ า นพรมแดน พ.ศ. 2560 ซึ่ ง อาศั ย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมี
อานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กาหนดท่า ที่ หรือสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร
โดยจะกาหนดเงื่อนไขในการดาเนินการทางศุลกากรตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ รวมทั้งระบุเขตศุลกากรของด่าน
ศุลกากรนั้น และ (2) กาหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน โดยจะกาหนดเงื่อนไขในการดาเนินการทางศุลกากรตามที่
เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ โดยในลาดับที่ 2 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว กาหนดให้สนามบินดอนเมืองเป็นด่านศุลกากรซึ่ง
อยู่ภายใต้หน้าที่และอานาจของสานักงานศุลกากรกรุงเทพ และในลาดับที่ 34 กาหนดให้ “ที่หนองคาย” เป็นด่าน
ศุลกากรภายใต้หน้าที่และอานาจของด่านศุลกากรหนองคาย
2. ต่อมา ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 25
กาหนดหน้ าที่และอานาจของส านั กงานศุล กากรท่าอากาศยานดอนเมือง และประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อง
กาหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 4 กาหนดให้สานักงานศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้มี
เขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศดอนเมือง โดยที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่าน
พรมแดนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรฯ
3. ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะส่งผลให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าของประเทศ (กบส.) ได้มีมติในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้กรมศุลกากรจัดเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการและ
พิธีการศุลกากร
4. กค. โดยกรมศุลกากรพิจารณาแล้วจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและ
ด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 ดังนี้
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4.1 ลาดับที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แก้ไขให้ “สนามบินดอนเมือง” เป็นด่านศุลกากร
ซึ่งอยู่ภายใต้หน้าที่และอานาจของสานักงานศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมือง จากเดิมที่เป็นด่านศุลกากรซึ่งอยู่
ภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งานศุ ล กากรกรุ ง เทพ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
กรมศุลกากรฯ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมศุลกากรฯ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบั ติพิธีการศุลกากรและการตรวจของที่ขนส่งเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร
4.2 ลาดับที่ 34 จังหวัดหนองคาย โดยกาหนดเพิ่มเติมให้ “บริเวณด่านศุลกากรหนองคาย”
และ “บริเวณสถานีรถไฟหนองคาย” เป็นเขตศุลกากรของ “ที่หนองคาย” ซึ่งเป็นด่านศุลกากรภายใต้หน้าที่และ
อานาจของด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจของที่นาเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายศุล กากร ณ บริเวณสถานีรถไฟหนองคาย และเพื่อรองรับการเปิดให้ บริการ
เส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาระสาคัญของรํางกฎกระทรวง
1. ลาดับที่ 2 กาหนดให้สนามบินดอนเมืองเป็นด่านศุลกากรซึ่งอยู่ภายใต้ห น้าที่และอานาจของ
สานักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
2. ล าดับที่ 34 กาหนดให้ บริ เวณด่านศุล กากรหนองคายและบริเวณสถานีรถไฟหนองคายเป็น
เขตศุลกากรของ “ที่หนองคาย” ซึ่งอยู่ภายใต้หน้าที่และอานาจของด่านศุลกากรหนองคาย
3. เรื่อง รํางกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
สิงหาคม 2565 พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติอ นุ มัติ ห ลั ก การร่างกฎกระทรวงกาหนดลั กษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ ระลึ ก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและ
ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมา ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนง ก่อให้เกิดการ
ทานุบารุง สืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จนทาให้ศิลปะไทยกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งสร้างชื่อเสียงไปยังนานาประเทศทั่วโลก และเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย
กรมธนารั กษ์ กค. จึ ง เห็ น สมควรจั ดท าเหรีย ญกษาปณ์ที่ ระลึ ก เฉลิ มพระเกี ยรติเนื่ องในโอกาส
ดังกล่าว ทั้งนี้ กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวและได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว สาหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ทรัพย์สินมีค่าของ
รัฐและการทาของ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
ร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการล่วงหน้าด้วยแล้ว
สาระสาคัญของรํางกฎกระทรวง
กาหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่ อเหลือเผื่ อขาดลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองคา ชนิดราคาสองหมื่นบาท เหรียญกษาปณ์เงินชนิดราคาหนึ่งพันบาท และ
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท สองชนิด เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา
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4. เรื่อง รํางกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 63/11 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่ ง แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562
(รํ า งกฎกระทรรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ดเลือ กเอกชน การก าหนดคํ า ตอบแทน และวิธี การจํ า ย
คําตอบแทนให๎แกํเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. ....)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กเอกชน
การกาหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. …. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การคัดเลื อกเอกชน การกาหนดและวิธีการจ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการสื บหา
ทรั พย์ สิ น ของผู้ อยู่ ในบั งคับ ของมาตรการบั งคับทางปกครอง กรณีที่ห น่ว ยงานของรัฐ ออกคาสั่ งให้ ช าร ะเงินและ
กรณีดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการสืบหาทรัพย์สิน และจานวนเงินที่ต้องชาระตามมาตรการบังคับทาง
ปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป โดยเอกชนผู้ได้รับมอบหมายให้สืบหาทรัพย์สินแทนหน่วยงานของรัฐต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้และต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้ง
กาหนดให้เอกชนผู้ได้รับมอบหมายที่สืบพบทรัพย์สินแล้วและได้รายงานต่อเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองมีสิทธิได้รับ
ค่ า ตอบแทนส าหรั บ การสื บ หาทรั พ ย์ สิ น นั้ น ซึ่ ง เป็ น การออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 63/11 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีรายละเอียดวิ ธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ซึ่งจะทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สามารถปฏิบั ติได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ อันทาให้ การบังคับตามคาสั่งทาง
ปกครองมีความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นชอบ
ด้วยแล้ว
สาระสาคัญของรํางกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชน การกาหนดค่ตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน ดังนี้
1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศคัดเลือกเอกชนเพื่อมอบหมายให้ดาเนินการสืบหา
ทรั พย์ สิ น ของผู้ อยู่ ในบั งคั บ ของมาตรการบั ง คับทางปกครองแทนหน่ ว ยงานของรัฐ โดยกาหนดให้ ในการบังคั บ
ตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน กรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการ
ดาเนินการสืบหาทรัพย์สิน และจานวนเงินที่ต้องชาระตามมาตรการบั งคับทางปกครองมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้น
ไป หน่วยงานของรัฐนั้นอาจประกาศคัดเลือกเอกชนเพื่อมอบหมายให้ดาเนินการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครองแทนได้ โดยประกาศในเว็บไชต์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวหรือในเว็บไซต์อื่นหรือใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นที่แพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
2. กาหนดให้เอกชนที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกยื่นคาร้องพร้อมทั้งเอกสารต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่ออกคาสั่งให้ชาระเงิน
3. กาหนดลักษณะของเอกชนที่อาจได้รับมอบหมายให้สืบหาทรัพย์สิน
3.1 บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย เช่ น ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นในหน่วยงานของรัฐที่ออกประกาศคัดเลือก
3.2 นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการดาเนินคดี การสืบทรัพย์
การบังคับคดี การยึด หรืออายัดทรัพย์สิน เป็นต้น
4. กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาร้องและการจัดทาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาคาร้องและจัดทาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีลักษณะตามข้อ 3
ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการสืบหาทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันครบกาหนดให้ยื่นคาร้อง และ
ประกาศบัญชีดังกล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งการมอบหมายไปยังเอกชนผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้
ระบุจ านวนเงินที่ผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองค้างชาระรายละเอียดภูมิลาเนา ที่อยู่ และข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองที่สืบพบแล้ว ระยะเวลาในการสืบหาทรัพย์สิน
ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งให้ชาระเงินเป็นที่สุด รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่เอกชนผู้ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติ
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6. กาหนดให้เอกชนผู้ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการสืบหาทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานบังคับทาง
ปกครองเพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไป ทั้งนี้ ในการรายงาน ให้แนบแผนที่ที่ตั้งของทรัพย์สิน ภาพถ่าย
ทรัพย์สินที่จะนายึด สาเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะยึดหรือ
อายัดด้วย
7. กาหนดเหตุที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอานาจสั่งเพิกถอนและสั่งถอนรายชื่อเอกชนผู้ได้รับการ
คัดเลือกออกจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เช่น เอกชนไม่มีลักษณะตามข้อ 3เอกชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือจงใจกระทาการเป็นเหตุให้เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
8. กาหนดเหตุที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอานาจยกเลิกการมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สิน
ได้แก่ เอกชนตาย เลิกนิติบุคคล
9. กาหนดให้ เอกชนผู้ ได้รั บ มอบหมายที่สืบพบทรัพย์สินแล้ วรายงานต่อเจ้าพนักงานบังคับทาง
ปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนสาหรับการสืบหาทรัพย์สิน ดังนี้
9.1 กรณีทรัพย์สิ น ที่สื บพบเป็นเงิน หรือเป็นสั งหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ ทธิ
ต่าง ๆ ที่มีมูลค่า แต่ไม่ต้องขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่น เนื่องจากมีการชาระเงินแทนราคาทรัพย์สินดังกล่า ว
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละสองครึ่งของจานวนเงินที่คานวณได้ แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อจานวนเงินที่ต้อง
ชาระตามคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
9.2 กรณีทรัพย์สินที่สืบพบเป็นสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิต่าง ๆ ที่มีมูลค่า
และมีการขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละสองของจานวนเงินที่คานวณได้
แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อจานวนเงินที่ต้องชาระตามคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนในการสืบหาทรัพย์สินให้แก่เอกชนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงาน
ของรัฐได้รับเงิน
10. กาหนดให้ประกาศคัดเลือกเอกชน คาร้องขอเข้ารับการคัดเลือกและหนังสือแจ้งการมอบหมาย
ให้เป็นไปตามแบบที่หน่วยงานของรัฐกาหนดตามคาแนะนาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
5. เรื่อง รํางกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. โดยที่กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้สิ้นสุดการบังคับใช้
แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กค. พิจารณาแล้วจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการ
ลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ประกอบการ
2. กค. ได้ดาเนินการจัดทาประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
รายได้ข องรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยรวมประมาณ 927,917.26 บาท แต่อ ย่างไรก็ตาม จะเป็นการบรรเทา
ผลกระทบโดยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างสภาพคล่องและความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้กับผู้นาเข้าหรือผู้ส่งของออกในสภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
สาระสาคัญของรํางกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ ผู้ น าของเข้ าหรื อ ผู้ ส่ ง ของออกซึ่ งช าระอากรไม่ค รบถ้ ว นโดยไม่ มีเจตนาหลี กเลี่ ย ง
การเสียอากรและได้นาอากรที่ยังชาระไม่ครบถ้วนมาชาระต่อกรมศุลกากร ให้ได้รับการลดเงินเพิ่มเหลือ ร้อยละ 0.25
ต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม นับแต่วันที่นาของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอก
ราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชาระ
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2. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
6. เรื่อง รํางกฎกระทรวงกาหนดให๎ผู๎นาของเข๎าเพื่อการผํานแดนหรือการถํายลาได๎รับยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติตาม
กฎหมายวําด๎วยศุลกากรทั้งหมดหรือแตํบางสํวน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการ
ถ่ายลาได้ รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่ งส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จารณาเป็ น เรื่ องด่ ว น แล้ ว
ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. กฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติศุล กากร
พ.ศ. 2560 โดยใช้สาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อการผ่านแดน หรือการถ่ายลาหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา
103 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
2. แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งหากไม่ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงตามข้อ 1. จะเป็นเหตุให้
ของที่นาเข้ามาภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2565 และยังไม่สามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดนหรือถ่ายลาได้ทันภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรตกเป็นของแผ่นดินภายหลังพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่
นาเข้ามาในราชอาณาจักร โดย กค. พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นา
ของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรื อการถ่ายล าได้รั บยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุล กากรทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ออกไปอีก
สาระสาคัญของรํางกฎกระทรวง
กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดให้กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จนเป็นเหตุให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือการถ่ายลาไม่สามารถส่งของที่นาเข้ามาเพื่อการ
ผ่านแดนหรือการถ่ายลาออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่าน
แดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ทั้งนี้ สาหรับของที่นาเข้ามา
เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
2. กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่ านแดนหรือการถ่ายลาแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ต่ออธิบดี เพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาการดาเนินการดังกล่าวได้ตามความจาเป็นแก่กรณี
7. เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาการพิ จ ารณาอนุ ญ าตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน
กฏหมายตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
หน่ ว ยงานของรัฐ ดาเนิ น การตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ และให้ทุกหน่ว ยงานรับ
แนวทางฯ ไปทบทวนงานในความรับผิดชอบ แล้วแจ้งผลให้ ก.พ.ร. พิจารณาในภาพรวม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 1 เดือน
สาระสาคัญของเรื่อง
ก.พ.ร. รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคม
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลง โดยเฉพาะการปรั บปรุงระยะเวลาพิจารณาอนุญาตใน
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กระบวนงานที่มีความสาคัญต่อการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการ
ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดและในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
ล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสม ก.พ.ร. จึงได้
มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเพื่อกาหนดมาตรฐานการให๎บริการและรูป แบบการ
ทบทวนกฎหมายเพื่อปรั บปรุ งการอนุญาตของหนํวยงานของรั ฐ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการอนุ ญ าตของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไชต์ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล เพื่ อ ติ ด ต่ อ ราชการ
(www.info.go.th) จานวน 3,827 กระบวนงาน จาก 132 หน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดมาตรฐานระยะเวลาการ
ดาเนินการในแต่ละขั้นตอนหลักของการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การพิจารณาอนุญาต และ
การลงนาม พบวําหนํวยงานแตํละแหํงมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่แตกตํางกัน จึงได๎นาคํากลางของ
ระยะเวลาการดาเนิน การแตํละขั้นตอนที่หนํวยงานสํวนใหญํ สามารถดาเนิน การได๎มากาหนดเป็น มาตรฐาน
ระยะเวลาการให๎บริการเพื่อให๎หนํวยงานของรัฐนาไปใช๎เป็นแนวทางในการทบทวนระยะเวลาการดาเนินการให๎
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
ขั้นตอน
การดาเนินการ
มาตรฐานระยะเวลา
การให๎บริการ
การยื่นเอกสาร
ตรวจสอบความครบถ้ ว นของรายการเอกสารที่ ผู้ ข อ ไม่เกิน 1 วันทาการ
อนุญาตยื่นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
การพิจารณา
ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ขออนุญาตว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่
โดยได้กาหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการจาแนก
ตามลักษณะงานและความซับซ้อนของเอกสารที่ใช้ใน
การพิจารณา เช่น
- การตรวจพิจ ารณาเอกสาร จานวน 1-10 รายการ ไม่เกิน 2 วันทาการ
หรื อเอกสารยื น ยั นตัว ตน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานผู้อนุญาต
- การตรวจสอบสถานที่
ไม่เกิน 15 วันทาการ
- การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์/เครื่องจักร
ไม่เกิน 2 วันทาการ
- การตรวจสอบองค์กรโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ไม่เกิน 15 วันทาการ
- การพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ไม่เกิน 29 วันทาการ
การลงนามหรือ
เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายลงนามใน ไม่เกิน 1 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
ใบอนุญาต
ทั้งนี้ จากการติดตามผลการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกฯ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายในกระบวนงานสาคัญที่มีผลต่อการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน พบว่า หนํวยงานมีการทบทวนและแก๎ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต เช่น การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) การปรับปรุง
กระบวนการโดยการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการให๎บริการหรือการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ในการให๎บริการ
เช่น การพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน การปรับปรุงวิธีการอนุญาต
เช่น การปรับปรุงการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร เป็นการจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และ
การปรับปรุงหรือยกเลิกการจัดเก็บคําธรรมเนียม เช่น การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย อย่างไรก็ดี ปัญหาสาคัญประการหนึ่ง คือ การนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้บริการควรได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
2. กาหนดแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระยะเวลา
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การพิ จ ารณาอนุ ญ าตและทบทวนกฎหมายให้ เ อื้ อ ต่ อ กระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตเพื่ อ ให้ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการได้รับการบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและเพิ่มความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2.1 การแบํงกลุํมกระบวนงานเพื่อปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
(1) กลุํมกระบวนงานที่มีผลกระทบสูง เป็นกระบวนงานสาคัญหรือมีผู้ใช้บริการเป็น
จานวนมาก รวมถึงกระบวนงานที่เป็ น อุป สรรคในการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชนที่เป็น
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชนและภาคเอกชน จานวน 31 กระบวนงาน จาแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้
กระบวนงาน
หนํวยงาน
กระบวนงานที่สนับสนุนด๎านการลงทุน/ประกอบกิจการ
1) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3) การทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4) การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.)
5) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยา
อย.
6) การจดทะเบียยนการประกอบธุรกิจขายตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)
7) การขอผ่ อ นผั น การปฏิบั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารส่ ง เสริ มการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
และอนุรักษ์พลังงาน
8) การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร
อย.
9) การขออนุญาตการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10) การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11) การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่
กรมที่ดิน
แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทาประโยชน์
12) การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
กรมที่ดิน
13) การขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินหรือห้องชุด
กรมที่ดิน
14) การแจ้งขุดดิน/ถมดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
15) การขอรับ ใบอนุญาตเป็น ผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผล
สานักงานนโยบายและแผน
กระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
17) การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระบวนงานที่สนับสนุนด๎านการนาเข๎าและการสํงออก
18) การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
กรมศุลกากร
19) การขออนุ ญ าตน าหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ภ ายใน
กรมปศุสัตว์
ราชอาณาจักร
20) การขออนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
กรมปศุสัตว์
21) การขออนุญาตให้เป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งออกของ
กรมศุลกากร
กระบวนงานที่สนับสนุนด๎านการทํองเที่ยว
22) การออกใบอนุญาตถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
23) การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนาเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน
กรมการท่องเที่ยว
24) การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
กรมการปกครอง
กระบวนงานที่สนับสนุนด๎านแรงงาน
25) การขอใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
กรมการจัดหางาน
26) การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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กระบวนงานที่สนับสนุนภาคการเกษตร
27) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร
28) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
กรมวิชาการเกษตร
29) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
กรมประมง
กระบวนงานที่สนับสนุนการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
30) การขออนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกอบวิชาชีพ
31) การขอความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
(2) กลุํมกระบวนงานทั่วไป เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงระยะเวลาการพิ จารณา
อนุญาตในกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกาหนดให้ต้องขอ
อนุ ญาต จดทะเบี ย น หรื อ แจ้ ง ก่อ นด าเนิ น การใดตามคู่ มือ ส าหรั บ ประชาชนที่เ ป็น ภารกิจ หลั ก ของหน่ ว ยงานที่
นอกเหนือจากกลุ่มกระบวนงานที่มีผลกระทบสูง
2.2 เปูาหมายในการดาเนินการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
(1) กลุํมกระบวนงานที่มีผลกระทบสูง ให้หน่วยงานของรัฐทบทวนกระบวนงานและ
ปรับลดระยะเวลาการดาเนินการลงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ภายในปี 2565
(2) กลุํมกระบวนงานทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเสนอกระบวนงานที่สามารถปรับลด
ระยะเวลาการดาเนินการลงร๎อยละ 30-50 มาดาเนินการภายในปี 2565 โดยเป็นกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก
มีระยะเวลาในการดาเนินการมาก หรือเป็นกระบวนงานที่มีคุณค่า หรือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหากมีการปรับปรุง
ระยะเวลาการดาเนินการให้ดีขึ้นหรือเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงสูง
2.3 แนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
(1) พิจ ารณายุ บ เลิ ก ยุบ รวมขั้น ตอนที่ไ ม่จ าเป็ น การใช้ ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ การ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการทาซ้าหรือการส่งเรื่องไปกลับ การทากิจกรรมคู่ขนานแทน
การดาเนินการเป็นขั้นตอน ทบทวนแนวทางการตรวจสอบการดาเนินการหรือกิจการที่มีความซ้าซ้อนหรือพิจารณาให้
หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนหรือกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงของการดาเนินการ
(2) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่กาหนดระยะเวลาในการอนุญาตและกฎหมายที่
เป็นอุปสรรคต่อการบริการของหน่วยงาน
(3) นามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามผลการศึกษาของสานักงาน ก.พ.ร. เป็น
เปูาหมายในการพิจารณาปรับลดระยะเวลาการดาเนินการ
(4) ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาการ
ดาเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงความโปร่งใสในการพิจารณาอนุญาต
(5) ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต ซึ่งต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
และกรณีกระบวนงานใดที่หน่ วยงานไม่สามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงได้อีกหรือมีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการให้รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
2.4 แนวทางการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต
(1) การพิจารณาใช๎ระบบอนุญาตในกฎหมาย โดยนาคาแนะนาของคณะกรรมการ
พัฒ นากฎหมาย เรื่ อง การใช้ร ะบบอนุ ญาตในกฎหมาย ซึ่งแบ่งการอนุญาตออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1
การกาหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม ระดับที่ 2 การจดแจ้ง ระดับที่ 3 การจดทะเบียน/การขึ้นทะเบียน และระดับที่ 4
การอนุญาต/ใบอนุญาตมาเป็นแนวทางในการดาเนินการ
(2) การทบทวนกฎหมายเพื่ อ ยกเลิ ก การอนุ ญ าต เช่ น กฎหมายที่ บั ง คั บ ใช้ เ ป็ น
เวลานานหรื อไม่ได้มี การทบทวนมาเป็ น เวลานาน กฎหมายที่ มีลั ก ษณะควบคุ มหรือ ลิ ดรอนสิ ท ธิของประชาชน
กฎหมายที่มีความซ้าซ้อนกันหลายหน่วยงาน กฎหมายที่มีข้อกาหนดหรือข้อบังคับเกินความจาเป็น มีการพิจารณาที่
ซ้าซ้อนกันหลายหน่วยงาน หรือเป็นงานบริการที่ไม่ได้ดาเนินการแล้ว (ไม่มีผู้ขอรับบริการหรืองานบริการที่ไม่มีความ
จาเป็นต้องขออนุญาตแล้ว) ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการอนุญาตต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือภาระของประชาชน
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(3) การทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต เช่น การปรับปรุงขั้นตอน การลด
ระยะเวลาการให้บริการ การนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ การลดใช้เอกสารหลักฐานประกอบการยื่น
คาขอและการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นคาขอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือปรับปรุงวิธีการอนุญาต
หรือปรับปรุงค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ การส่ งเสริมให้ห น่ วยงานของรัฐปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและทบทวน
กฎหมายโดยเฉพาะในกระบวนงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตามเปูาหมาย 31 ใบอนุญาตดังกล่าวจะ
สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาลงร้อยละ 50 จากเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตและการประกอบธุรกิจ
ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาแล๎วเห็นวํา
การดาเนินการตามแนวทางดังกลําวอยูํในอานาจของแตํละกระทรวงที่จะพิจารณาดาเนินการภายในกรอบของ
กฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบ ควรนาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบกํอนแจ๎งสํวนราชการดาเนินการ จึงมี
มติเห็นชอบด๎วย และให๎เสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
8. เรื่อง ข๎อเสนอหลักการกฎหมายวําด๎วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบหลัก การกฎหมายว่าด้ว ยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ตามที่ส านักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเสนอ และให้ ดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ หลั กการกฎหมายว่ าด้ว ยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่ส านักงานขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเสนอ เป็นการกาหนดให้มีหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ มซึ่งมีห ลั กการส าคัญ ได้แก่ ให้ ผู้ ป ระกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลอย่างเหมาะสม
ประกอบธุรกิจโดยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในการใช้บริการ
แพลตฟอร์ม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลมีความร่วมมือและมีแนวทางการกากับดูแลที่สอดคล้อง
กัน มีการกาหนดหน้าที่พื้นฐานของผู้ประกอบธุรกิจทุกกลุ่มที่ต้องปฏิบัติ กาหนดให้มีวิธีการหรือระบบที่สามารถรับ
แจ้งการกระทาความผิดหรือการใช้ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย รวมถึงมีการลบและปิดกั้นการเข้าถึงของข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
ดัง กล่ า วนั้ น ได้ แ ละมี ก ารรั บ รองผู้ แ จ้ ง เบาะแสการกระท าความผิ ด มี ก ารก ากั บ ดู แ ลสั ญ ญาระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เพื่อให้มี
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม มีการคุ้มครองผู้บริโภค และกาหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอันจะทาให้ระบบการให้บริการและการ
ใช้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบทด้านระบบเศรษฐกิจ
สังคมดิจิทัลของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สาระสาคัญของหลักการกฎหมายวําด๎วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
1. หลักการที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของกฎหมาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้
การกากับดูแลอย่างเหมาะสม ประกอบธุรกิจโดยสามารถแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรม ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคได้รับ
การคุ้มครองสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลมีความร่วมมือและมี
แนวทางการกากับดูแลที่สอดคล้องกัน โดยกาหนดผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) ผู้ให้บริการตัวกลาง (Intermediary services)1 2) ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล
(Hosting services)2 3) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Online platform)3 4) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
(Very Large Online Platform)4 และ 5) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีอานาจควบคุม (Gatekeeping Platform)5
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ให้บริการที่มี
ขนาดเล็กโดยอาจเป็นผู้ให้บริการที่มีจานวนธุรกรรมน้อยกว่า 10,000 รายการต่อวัน ผู้ให้บริการที่มีขอบเขตการ
ให้บริการอย่างจากัดโดยไม่เปิดบริการให้บุคคลทั่วไป เช่น ใช้เฉพาะภายในองค์กรหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ผู้ให้บริการที่
ให้บริการจากัดเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ผู้ให้บริการเป็นผู้แทนจาหน่ายหรือเป็นผู้ผลิตเท่านั้น
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2. หลักการที่ 2 หน้าที่พื้นฐานของผู้ประกอบธุรกิจทุกกลุ่ม กาหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักการ
ของกฎหมายที่เสนอนี้และหน่วยงานกากับดูแล เช่น การเปิดเผยรายงานความโปร่งใส และการมีระบบรับแจ้งปัญหา
จากผู้ใช้งาน นอกจากนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจมาจากต่างประเทศ ควรจัดให้มีตัวแทนในประเทศไทยหรือมีช่องทางทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อระหว่างผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจกับหน่วยงานกากับดูแล
3. หลักการที่ 3 หน้าที่เพิ่มเติมของผู้ประกอบธุรกิจทุกกลุ่มยกเว้นผู้ให้บริการตัวกลาง กาหนดให้มี
วิธีการหรือระบบที่สามารถรับแจ้งการกระทาความผิด หรือการใช้ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย รวมถึงมีหน้าที่ลบและปิดกั้น
การเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นได้
4. หลั ก การที่ 4 หน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ กลุ่ ม ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม และผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ กาหนดหน้าที่และมาตรการปูองกันการเกิ ดการกระทาผิดและความเสียหายขึ้นบน
แพลตฟอร์มทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมถึงกาหนดความรับผิดในกรณีที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่จน
ก่อให้เกิดการกระทาผิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม
5. หลั กการที่ 5 หน้ าที่เพิ่มเติมของผู้ให้ บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ กาหนดให้ มีผู้ เชี่ยวชาญ
ภายนอกประเมิน ความเสี่ ย งของระบบและความเสี่ ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนมี
การเปิดเผยผลการทดสอบระบบเทคโนโลยีของแพลตฟอร์ม และข้อมูลปัจจัยและเหตุผลที่ส่งผลให้นาเสนอโฆษณาให้
ผู้ใช้งาน
6. หลักการที่ 6 การรับรองผู้ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด (Accreditation of Trusted
Flagger) ให้หน่วยงานกากับดูแลมีการรับสมัคร ตรวจสอบและรับรองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด ตลอดจนมี
หน้าที่ในการปรับปรุงรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดเป็นประจา
7. หลักการที่ 7 การกากับดูแลสัญญาระหว่ างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการ กากับดูแล
เนื้อหาสาระของสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการที่หน่วยงานกากับดูแลประกาศกาหนด หากมี
สัญญาหรือข้อตกลงใดไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด ให้ถือว่าสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งเป็นบริการด้านการขนส่งและต้องมีผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ส่งของ (Rider) จานวนมาก
ให้ทั้งสองฝุายมีการกากับดูแลสัญญาโดยกาหนดหน้าที่และความรับผิดอย่างชัดเจน
8. หลักการที่ 8 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานกากับดูแล กาหนดให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามหลักการของกฎหมายที่เสนอนี้
9. หลักการที่ 9 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหลักการดังนี้
(1) การกาหนดให้หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามร่างกฎหมายนี้ มีหน้าที่ สนับสนุนการ
ดาเนินงานแก่หน่วยงานกากับดูแลอื่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(2) ในกรณีที่หน่วยงานใดมีหน้าที่และอานาจกากับดูแลธุรกิจใดตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว แต่
ไม่ครอบคลุ มมาตรการบางเรื่องตามร่ างกฎหมายนี้ หน่ว ยงานดังกล่ าวอาจพิจารณาใช้อานาจตามหลั กการของ
ร่างกฎหมายนี้ได้
(3) หากจาเป็นต้องทดลองแนวทางการกากับดูแลการประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือ
ต้องการทดลองให้นาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ หน่วยงานกากับดูแลตามหลักการนี้อาจตั้งคณะกรรมการ
ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการทดสอบการดาเนินธุรกิจในวงจากัด (Sandbox) ได้
10. หลั ก การที่ 10 การรั ก ษาความเป็ น ธรรมในการแข่ ง ขั น ในระบบเศรษฐกิ จ แพลตฟอร์ ม
[ใช้แนวทางการกากับเชิงการปูองกัน (Ex-ante Approach) โดยการกาหนดพฤติกรรมที่ควรทาและพฤติกรรมที่ห้าม
ทา] กาหนดให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานกากับดูแลหลักในการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์
และรายชื่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีอานาจควบคุม (Gatekeeping Platform) โดยดาเนินการภายใต้หลักการที่ 9
_________________________________
1

ผู๎ให๎บริการตัวกลาง (Intermediary services) หมายความถึง ผู้ประกอบการใด ๆ ที่ให้บริการรับหรือส่งข้อมูลให้บุ คคลอื่นโดยไม่
จัดเก็บข้อมูลที่รับหรือส่งไว้ถาวร โดยบริการที่ให้ในกลุ่มนี้จะเป็นเพียงแค่บริการรับส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น บริการ VPN IXP
CDN ที่อาจมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวในลักษณะของ caching หรือเป็นผู้ให้บริการ DNS เท่านั้น
2
ผู๎ให๎บริการรับฝากข๎อมูล (Hosting services) หมายความถึง ผู้ประกอบการใด ๆ ที่ให้บริการรับหรือส่งข้อมูลให้บุคคลอื่น แต่มี
การจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้กับผู้ให้บริการด้วย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้จะมีความหลากหลาย แต่สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น
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- ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ทั้งที่เป็นการให้บริการเก็บรักษาข้อมูลในลักษณะ
cloud storage, web hosting service รวมทั้งบริการส่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่มิใช่เจ้าของข้อมูลด้วย
- ผู้ให้บริการเว็บบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันโดยไม่มุ่งเน้นว่าให้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าบริการดังกล่าว
จะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดเฉพาะสมาชิก
- ผู้ให้บริการโปรแกรมสานักงานออนไลน์และเกมส์ออนไลน์
- ผู้ให้บริการดัชนี คัดเลือก หรืออ้างอิง (indexing, selection and reference) สินค้าหรือบริการ
3
ผู๎ให๎บริการแพลตฟอร์ม (Online platform) หมายความถึง ผู้ประกอบการใด ๆ ที่ให้บริการรับหรือส่งข้อมูลให้บุคคลอื่น โดยมี
การจัดเก็บรักษาข้อมูลและให้บริการจับคู่ (matching) ระหว่างผู้ใช้บริการเพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ โดยอาจมีบริการอื่นเพื่อสนับสนุนการจับคู่หรือการทาธุรกรรม เช่น บริการ social media การโฆษณาสินค้าและบริการ โดย
อาจแบ่งย่อยออกได้เป็น
- ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์ โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะจัดพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาจับคู่ทาธุรกรรมเท่านั้น
- ผู้ให้บริการออนไลน์ในลักษณะซับซ้อน (Complex online platform provider) โดยผู้ให้บริการจะมีการให้บริการที่หลากหลายแต่
มีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ผู้ให้บริการ social networking มีการให้บริการแชตส่วนตัว บริการเพิ่มยอดชมโฆษณา บริการพื้นที่เสนอ
ซื้อหรือขายสินค้าและบริการ ผสมกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการรับส่งเงิน บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow)
บริการรับส่งสินค้า
4
ผู๎ให๎บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญํ (Very Large Online Platform) หมายความถึง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Online
Platform) แต่มีขนาดใหญ่จนการประกอบกิจกรรมนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญแก่สังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ การพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจใดเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นั้น จาเป็นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีใน
บริบทของประเทศไทย โดยอาจพิจารณาจากปริมาณผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ (Active User) รายได้หรือปริมาณของธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย หรือลักษณะของความสาคัญของบริการที่ให้เมื่อพิจารณาจากทางเลือกอื่น ๆ ที่มีอยู่ เช่น บริการรับส่งสินค้า
5
ผู๎ให๎บริการแพลตฟอร์มที่มีอานาจควบคุม (Gatekeeping Platform) หมายความถึง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Online
Platform) ที่มีอานาจควบคุมการเข้าถึงบริการ โดยในการพิจารณาว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มใดเป็นผู้มีอานาจควบคุมนั้น หน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องอาจพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ภายใต้บริบทของประเทศไทยโดยอาจเทียบเคียงหลักเกณฑ์ของต่างประเทศที่ ใช้
พิจารณา เช่น จานวนผู้ใช้งานและส่วนแบ่งการตลาด ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานใช้บริการในแต่ละรอบเวลา รายได้จากการให้บริการใน
ประเทศไทยเฉลี่ยสามปีสุดท้าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมการเข้าถึงสินค้าและบริการ เช่น ระบบปฏิบัติการ app store เป็นต้น
(นิยามนี้ใช้เฉพาะหลักการที่ 10)

เศรษฐกิจ – สังคม
9. เรื่อง ขอผํอนผันการใช๎พื้นที่ลุํมน้าชั้น 1 เอ เพื่อดาเนินการกํอสร๎างโครงการความรํวมมือระหวํางรัฐบาล แหํง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชํวง
กรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ชํวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)
คณะรั ฐ มนตรี มี มติอ นุ มัติ ผ่ อนผั นการใช้ พื้นที่ ลุ่ มน้ าชั้น 1 เอ 1 ตามมติค ณะรั ฐ มนตรีที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่อดาเนิ นการก่อสร้างโครงการความร่ วมมือระหว่างรัฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรัฐ บาลแห่ งสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในการพั ฒ นาระบบรถไฟความเร็ ว สู ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ช่ ว งกรุ ง เทพมหานคร - หนองคาย
(โครงการฯ) (ระยะที่ 1 ช่ ว งกรุ ง เทพมหานคร - นครราชสี ม า) ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.)
ซึ่ง คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (กก.วล.) ได้ พิจ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบรายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพื่อใช้ประกอบการดาเนินโครงการแล้ว เพื่อให้ รฟท. สามารถดาเนินโครงการก่อสร้าง
ตลอดแนวทางให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญ
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อดาเนินการก่อสร้าง
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุ งเทพมหานคร - นครราชสีมา)
ในส่วนงานอุโมงค์ (สัญญางานโยธาที่ 3 – 2) มีระยะทางของอุโมงค์และแนวเส้นทางโครงการที่ต้องพาดผ่านลุ่มน้า
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ชั้นที่ 1 เอ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา รวม 5,270 เมตร ซึ่ง คค. ได้จัดทารายงาน EIA และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
__________________
1
พื้นที่ลุํมน้าชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ ที่ยังคงมีสภาพปุาสมบูรณ์ ปรากฏอยู่ในปี 2525 ซึ่งจาเป็น
จะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้าลาธารและเป็นทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ
10. เรื่อง โครงการโรงไฟฟูาแมํเมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบให้การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟูา
แม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 ขนาดกาลังการผลิตไฟฟูาตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ พร้อมระบบส่งไฟฟูา ในวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 47,470 ล้านบาท
2. อนุมัติงบประมาณประจ าปี 2565 ตามแผนประมาณการเบิกจ่ายส าหรับโครงการโรงโฟฟูา
แม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8 - 9 (โครงการฯ) จานวนเงินทั้งสิ้น 3,795 ล้านบาท
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า
1. ภาคเหนือมีอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟูาเฉลี่ยร้อยละ 3.3 และมีความต้องการไฟฟูา
สูงสุด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 3,521.4 เมกะวัตต์ และคาดว่าในปี 2580 จะมีความต้องการไฟฟูาสูงสุด
อยู่ ที่ ป ระมาณ 6,033 เมกะวั ต ต์ โดยปั จ จุ บั น ภาคเหนื อ มี ก าลั ง ผลิ ต ไฟฟู า ตามสั ญ ญา 5,561.6 เมกะวั ต ต์
(ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564) ซึ่งกาลังผลิตไฟฟูาหลักมาจากโรงไฟฟูาแม่เมาะและรับซื้อไฟฟูาจากโรงไฟฟูาหงสา
ลิกไนต์ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1
2. โรงไฟฟูาแม่เมาะ เครื่องที่ 8 - 9 มีขนาดกาลังผลิตไฟฟูาตามสัญญา รวม 600 เมกะวัตต์ (2x300
เมกะวัตต์) และใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟูาเข้าระบบตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2533 ตามลาดับ โดยปัจจุบัน โรงไฟฟูาดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี (อายุการใช้งาน
ตามสัญญา 33 ปี และ 32 ปี) จึงมีประสิทธิภาพลดลง ประกอบกับถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะมีค่าแคลเซียม
ออกไซด์ในขี้เถ้าเฉลี่ยสูง ทาให้โรงไฟฟูาแมเมาะที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ ประกอบ
กับแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตามข้อ 2.2) ได้กาหนดให้ปลดโรงไฟฟูาแม่เมาะที่ครบอายุการใช้งานออก
จากระบบรวมทั้งสิ้น 1,620 เมกะวัตต์ ครอบคลุมโรงไฟฟูาแม่เมาะ เครื่องที่ 8 ซึ่งมีกาหนดปลดในปี 2565 และ
เครื่องที่ 9 ในปี 2568 ส่งผลให้กาลังผลิตไฟฟูาของภาคเหนือที่เหลืออยู่ไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัย ในกรณีโรงไฟฟูา
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด หยุ ด เดิน เครื่ องฉุ กเฉิ น (N-1) ได้ จึ ง จาเป็น ต้ องเพิ่ม กาลั งผลิ ตไฟฟูา ใหม่ ในพื้ นที่ โ ดยการด าเนิ น
โครงการฯ และได้พิจารณาระยะเวลาเดินเครื่องของโรงไฟฟูาทดแทนให้สอดคล้องตามปริมาณลิกไนต์สารองที่มีอยู่
ในเหมืองแม่เมาะ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
3. รายละเอียดและรายงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ
3.1 รายละเอียดทั่วไป
ประเด็น
รายละเอียด
เพื่อรองรับ ความต้องการใช้ไฟฟูาของประเทศและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟูาในพื้นที่
วัตถุประสงค์ ภาคเหนือ ลดการพึ่งพากาลังผลิตไฟฟูาผ่านสายส่งจากภูมิภาคอื่น รวมถึงรักษาเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟูาในภาพรวมของประเทศไทย และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการใช้
เชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟูาแม่เมาะ ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ทางด้านทิศ
ใต้ของโรงไฟฟูาปัจจุบัน ถัดจากพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 4 – 7 ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง
เฉพาะส่วนผลิตกระแสไฟฟูาและระบบส่งประมาณ 145 ไร่ ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของ กฟผ.
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมปุาไม้ (ถึงวันที่ 31 มกราคม 2593)
ชนิด
 โรงไฟฟูาพลังความร๎อนประเภทผลิตพลังงานไฟฟูาฐานโดยใช๎ถํานหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง
และขนาด
และใช้เทคโนโลยี แบบ Pulverized Coal (PC) ซึ่งเป็นวิธีการเผาไหม้ถ่านหิ นที่ใช้กั น
กาลังผลิตไฟฟูา อย่างแพร่หลาย
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เชื้อเพลิง
และความ
ต๎องการ
ใช๎เชื้อเพลิง

แหลํงน้า
และความ
ต๎องการใช๎น้า

ระบบสํงไฟฟูา

แผน
การดาเนินงาน

 ขนาดกาลังผลิตไฟฟูาตามสัญญา 600 เมกะวัตต์
 ประสิทธิภาพ (New and Clean) ประมาณร้อยละ 37.88
 ประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการเดินเครื่อง 25 ปี ประมาณร๎อยละ 37.14
 กาหนดจํายไฟฟูาเชิงพาณิชย์ในปี 2569
 มีอัต ราความต๎ องการในการใช้ถ่านหิ นลิ ก ไนต์ จากเหมืองแม่เ มาะของโครงการฯ สู งสุ ด
ประมาณ 10,418 ตั น ตํ อ วั น หรื อ เฉลี่ ย ประมาณ 3.23 ล๎ า นตั น ตํ อ ปี โดยค านวณที่ ค่ า
ความร้อน (HHV) ของถ่านหินลิกไนต์ 3,200 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และอัตราเดินเครื่องสูงสุด
ร๎อยละ 85 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.53 ของความต้องการรวมของโรงไฟฟูาแม่เมาะ (ประมาณ
15 ล้านตันต่อปี)
 ความต๎องการใช๎เชื้อเพลิงรวมประมาณ 81 ล๎านตัน ตลอดอายุการเดินเครื่อง 25 ปี
 เหมืองแม่เมาะมีปริมาณสารองถํานลิกไนต์ (Reserve) ประมาณ 237 ล๎านตัน (มกราคม
2562) ซึ่งเพียงพอตํอการผลิตเพื่อจัดสํงให๎โรงไฟฟูา ที่มีอยู่ [เครื่องที่ 8 - 13 (ทยอยปลดตาม
อายุ การใช้งาน)] รวมทั้งโรงไฟฟูาทดแทนเครื่องที่ 4 - 7 และเครื่องที่ 8 - 9 ในชํวงเดือ น
มกราคม 2562 ถึงธันวาคม 2593 คิดเป็นประมาณ 234 ล๎านตัน
 ใช๎แหลํงน้าเดียวกันกับโรงไฟฟูาแม่เมาะปัจจุบัน ได้แก่ อํางเก็บน้าแมํขาม และแมํจาง
 มีความต๎องการใช๎น้าทั้งสิ้นประมาณ 44,000 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน ได้แก่ (1) กิจกรรม
ภายในโรงไฟฟูา 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) ระบบหล่อเย็น 36,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(3) ระบบกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ (4) ขั้นตอนการเตรียม
น้ามันดิบ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 ปริมาณน้าทิ้งออกสู่ระบบบาบัดน้าทิ้งสูงสุดประมาณ 10,251 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยจะ
ถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ในระบบต่าง ๆ และนาไปผ่านกระบวนการบาบัดน้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนระบายลงสู่แม่น้าจางในอัตราสูงสุดประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
โรงไฟฟูาแม่เมาะจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟูาของ กฟผ. ผ่านสถานีไฟฟูาแรงสูงแม่เมาะ 3 ซึ่งมีการ
เชื่อมโยงกับสถานีไฟฟูาแรงสูงแห่งอื่น ๆ เพื่อส่งไฟฟูาไปยังจังหวัดต่าง ๆ ด้วยสายส่งไฟฟูาที่
ระดับแรงดัน 115 230 และ 500 กิโลโวลต์ โดยโครงการฯ จะเชื่อมโยงเข๎ากับระบบไฟฟูา
หลักที่สถานีไฟฟูาแรงสูงแมํเมาะ 3 ซึ่งจะต๎องกํอสร๎างสายสํงไฟฟูาเพิ่มและปรับปรุงสถานี
ไฟฟูาโดยใช๎ระยะเวลาประมาณ 18 เดือน หรือจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568 ดังนี้
(1) งานก่อสร้างสายส่งไฟฟูา 230 กิโลโวลต์ จากลานไกไฟฟูา 2 ของโรงไฟฟูาแม่เมาะทดแทน
เครื่ อ งที่ 8 - 9 ไปยั ง สถานี ไ ฟฟู า แรงสู ง 230 กิ โ ลโวลต์ แม่ เ มาะ 3 ระยะทางประมาณ
1,000 เมตร
(2) งานขยายสถานีไฟฟูาแรงสูง 230/115 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3
(3) งานระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
แผนงานโครงการ : กฟผ. จะออกหนังสือสนองรับราคาซื้ออุปกรณ์โ รงไฟฟูา (Letter of
Intent;, LOI) ให้ผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟูาให้แล้วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 48 เดือน โดยมีกาหนดจํายไฟฟูาเข๎าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2569
 แผนการนาสํงเงิน เข๎า กองทุน พัฒนาไฟฟูา 3 (กองทุนฯ) : โครงการฯ จัดอยู่ในกองทุนฯ
ประเภท ก ตามระเบี ย บกองทุน พัฒ นาไฟฟูา เนื่อ งจากใช้ ถ่า นลิ ก ไนต์ เป็น เชื้อ เพลิ ง และมี
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟูามากกว่า 5,000 ล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่า
50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป จึงต๎องนาสํงเงินเข๎ากองทุนฯ ตลอดอายุการเดินเครื่อง ดังนี้
ระยะการดาเนินการ
เงื่อนไขการนาสํงเงิน
การนาสํงเงิน
ตามระเบียบดังกลําว
ของโครงการฯ
ระยะการกํอสร๎าง
น าส่ ง เงิ น ในอั ต รา 50,000 ประมาณ 132 ล๎านบาท
บาทต่ อ เมกะวั ต ต์ ติ ด ตั้ ง ต่ อ ปี (ระยะเวลา 48 เดือน)
หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
ต่อปี
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นาส่งเงินตามปริมาณการผลิต ประมาณ 89.35 ล๎ า น
พลั งงานไฟฟูา ในแต่ล ะเดือ น บาท ตํอปี (25 ปี) เฉลี่ย
ในอั ต รา 2 สตางค์ ต่ อ หน่ ว ย เดื อ นละประมาณ 7.45
ผลิ ต ไฟฟู า ที่ ข ายเข้ า ระบบ ล๎านบาท
ตลอดอายุโรงไฟฟูา
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 47,470 ล๎านบาท ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
คําใช๎จํายเพื่อซื้ออุปกรณ์ คําใช๎จํายเพื่อซื้ออุปกรณ์
จากตํางประเทศ
ในประเทศและการกํอสร๎าง
โรงไฟฟูา 25,530
21,470
(740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ระบบ
265
205
ส่งไฟฟูา (7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
รวม
25,795
21,675
รายการ

ประมาณการ
คําใช๎จําย

าณการเบิกจ่ายรายปี ดังนี้

รวม
47,000
470
47,470 
ประม
หน่วย : ล้านบาท
รวม
47,000
470

รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
โรงไฟฟูา
3,795
9,120 11,810 16,940
5,335
ระบบ
75.2
352.5
42.3
ส่งไฟฟูา
รวม
3,795 9,195.2 12,162.5 16,982.3
5,335 47,470
กฟผ. จะพิจารณาใช้เงินจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรือหลายแหล่งรวมกัน ดังนี้
แหลํงเงินทุน
เงินตราตํางประเทศ
เงินบาท
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- ธนาคาร/สถาบัน เพื่อการนาเข้า –

ส่งออก
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
ต่างประเทศ
ในประเทศ
แหลํงเงินทุน
และ/หรือในประเทศ
การออกพันธบัตรลงทุน
ต่างประเทศ
ในประเทศ
และ/หรือในประเทศ
ก า ร ร ะ ด ม ทุ น ผ่ า น ก อ ง ทุ น ร ว ม


โครงสร้างพื้นฐาน (EGATIF)
เงินรายได้ของ กฟผ.


3.2 การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ
ด๎าน
รายละเอียด
 มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟูาสูงกว่าโรงไฟฟูาแม่เมาะเดิม ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิง
 มีการติดตั้งระบบควบคุมมลสารซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยลดการปล่อยมล
ด๎านสิ่งแวดล๎อม สารในภาพรวมมีมาตรการติดตาม ตรวจสอบ และปูองกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 ข้อมูลสมรรถนะทางเทคนิคเบื้องต้นของโครงการฯ (ปล่องระบายอากาศ)
สิ่งที่ปลดปลํอย
หนํวย
คําความเข๎มข๎น คํามาตรฐานควบคุม
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ซัลเฟอร์ไดออกซ์ไซด์
(SO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx)
ฝุุนละออง (TSP)

ด๎านการรับฟัง
ความคิดเห็น

ppmV4
mg/Nm3
ppmV
mg/Nm3
mg/Nm3

อากาศเสีย การปลํอยทิ้งอากาศเสีย
ของโครงการฯ
จากโรงไฟฟูาใหมํ
90
180
235
90
200
170
30
80

 คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (กก.วล.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2564 มีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมสาหรับโครงการ กิจกรรม
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม
สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนอยํ า งร๎ า ยแรง (Environmental
Health Impact Assessment : EHIA) ของโครงการฯ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิจ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการโรงไฟฟูาพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2564 โดยให้ กฟผ. ดาเนินการตามแผนลดการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟูาและ
ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และให้เพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับการปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กาหนดและดาเนินการสรุปได้ ดังนี้
 ด าเนิ น การตามมาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงาน EHIA อย่างเคร่งครัด
 ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามที่กาหนดไว้
(2) มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณากาหนดมาตรการการปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย
 คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (รับฟังความคิดเห็นฯ) โครงการฯ ซึ่งได้ดาเนินกระบวนการทั้ง
ในรูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่และช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) ผู๎เข๎ารํวม รวมทั้งสิ้นจานวน 2,969 คน ได้แก่
- ประเภท : (1) ประชาชนในพื้ น ที่ ร อบโครงการ 1,593 ราย (ร้ อ ยละ 53.7)
(2) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 773 ราย (ร้อยละ 26.2) และหน่วยงานราชการในระดับ
ต่าง ๆ42 ราย (ร้อยละ 1.4)
- พื้นที่ (ตาบล) : แม่เมาะ 671 ราย (ร้อยละ 22.6) สบปูาด 369 ราย (ร้อยละ 12.4)
นาสั ก 295 ราย (ร้ อยละ 9.9) จางเหนือ 164 ราย (ร้อยละ 5.5) และบ้านดง 94
(ร้อยละ 3.3)
(2) ความคิดเห็นฯ และข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ
ประชาชนส่ วนใหญ่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นกับเทคโนโลยีของโครงการฯ รวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ ที่ถูกจัดทาขึ้นตามรายงาน EHIA สามารถครอบคลุมและตอบปัญหาที่
ประชาชนห่วงกังวล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ประชาชนยังให้ความห่วงใยเป็น
พิเศษ เช่น
- กฟผ. ควรหาเทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บหรือเปลี่ ยนให้เป็นเคมีภัณฑ์ชนิด
อื่นหรือทาการปลูกปุาเพื่อส่งเสริมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็นศูนย์ (Net
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ด๎านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน

Zero)
- กกพ. ควรให้ กฟผ. จัดทาแผนบูรณาการทางด้านน้าอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม
ระยะเวลาของอายุโรงไฟฟูา โดยควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามปริมาณการ
ใช้น้าและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดการปัญหาทางด้านกลิ่นจาก
แหล่งน้าตามฤดูกาลด้วย
- กฟผ. อาจพิจารณานาระบบวงจรตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) มาติดตั้ง
ตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาเสียงรบกวนในยามวิกาล
- มาตรการด้า นการจราจรยังมีความไม่สมบูรณ์ อาทิ ระบบสัญญาณไฟจราจรที่
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นระยะ ดังนั้น กฟผ. ควรร่วมมือกับกรมทางหลวงสารวจและทา
การแก้ไขจุดบกพร่อง โดยระหว่างก่อสร้างควรกากับให้รถที่เข้าออกโครงการติดปูายให้
ชัดเจนบริเวณกระจกรถด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และด้านท้ าย ระบุชื่อโครงการ หน่วยงาน
และเบอร์ติดต่อ
- ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่
อาจมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น กฟผ. ควรจัดทาแผนฉุกเฉินเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยยึดหลักปู องกันเป็น
พื้นฐานสาคัญ
- ควรคานึงถึงมาตรการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศต่าง ๆ ในสภาวะภูมิอากาศทั่วไป
ไม่อานวย เช่น ท้องฟูาปิดในฤดูหนาวที่จะส่งผลให้เกิดหมอกควัน โดยควรดาเนินการ
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่าง
ทั่วถึง
- ควรเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมดาเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง และในการใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟูา กองทุนสนับสนุนจาก กฟผ. หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ควรเน้นสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนให้ เข้มแข็ง และยกมาตรฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวกทางสังคมเป็นหลัก
มีความคุ้มค่าในการลงทุนและให้ผลตอบแทนการลงทุน โดยมี อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุ น ทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ร๎ อ ยละ 6.99 และคิ ด เป็ น มู ล คํ า ปั จ จุ บั น ของ
ผลประโยชน์สุทธิทางด๎านเศรษฐศาสตร์ จานวน 5,928 ล๎านบาท โดยราคาขาย
ไฟฟูาของโครงการฯ ไม่สูงกว่าผู้ผลิตไฟฟูาเอกชนรายใหญ่ที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง
โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้
หัวข๎อ
ผลการวิเคราะห์
ราคาขายไฟฟูาเฉลี่ย
1.8025 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
5
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟูา (AP)
1.1551 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
6
- ค่าพลังงานไฟฟูา (EP)
0.6474 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน (ROIC)
ร้อยละ 5.85
ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟูาปี 2558
อั ต ราผลตอบแทนการลงทุ น ของโครงการ ร๎อยละ 5.87
(Project IRR)7
มู ล คํ า ปั จ จุ บั น ของผลประโยชน์ สุ ท ธิ ข อง 119 ล้านบาท
โครงการ (Project NPV) [อั ตราสํวนลด
(discount rate) เทํากับ อัตราต๎นทุนเงินทุน
(WACC) ที่ร๎อยละ 5.85]
อัตราผลตอบแทนส่วนทุน (ROE)
ร้อยละ 6.47
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผลประโยชน์ สุ ท ธิ ส่ ว นทุ น 1,860 ล้านบาท
(NPV on Equity)
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อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ ร๎อยละ 6.99
(EIRR)7
มูลคําปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิทางด๎าน 5,928 ล๎านบาท
เศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาคืนทุน
16 ปี
_______________________
1
กาลังผลิตไฟฟูาหลักของภาคเหนือมาจากโรงไฟฟูาแม่เมาะเครื่องที่ 8 – 13 และโรงไฟฟูาแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 4
– 7 กาลังผลิตตามสัญญารวม 2,220 เมกะวัตต์ และรับซื้อไฟฟูาจากโรงไฟฟูาหงสาลิกไนต์ เครื่องที่ 1 – 3 กาลังผลิต
1,473 เมกะวัตต์
2
ลานไกไฟฟูา (Switchyard) ทาหน้าที่ตัดต่อวงจงไฟฟูาและระบบส่งไฟฟูา
3
กองทุ น พั ฒ นาไฟฟู า คื อ กองทุน ที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟูาไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจริญไปสู่
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟูา ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยี ใ นการประกอบกิ จ การไฟฟู า ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ย โดยค านึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟูา
4
ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะมีผลในการแผ่รังสี (radiative forcing) เท่ากันกับก๊าซเรือนกระจก
ต่าง ๆ โดยค่าคาร์บอนเทียบเท่านี้จะมีหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร (ppmv)
5
ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟูา (Availability Payment: AP) ประกอบด้วย ประมาณการภาระเงินกู้ผลตอบแทนส่วน
ทุนค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเครื่องและบารุงรักษา และค่าใช้จ่ายด้านประกันภัย
6
ค่าพลังงานไฟฟูา (Energy Payment: EP) ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดินเครื่องบารุงรักษา
และเงินนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟูา (ระหว่างดาเนินการผลิต)
7
คู่มือแนวทางและหลั กเกณฑ์การวิเคราะห์โ ครงการ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุง) ของส านักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า สาหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินของโครงการ อัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) ควรมากกว่าอัตราเฉลี่ยถ่วงน้าหนักต้นทุนเงิน
ลงทุนของโครงการ (Weighted Cost of Capital: WACC) ในขณะที่การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
ของโครงการ ที่ผ่านมา สศช. ได้กาหนดเกณฑ์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of
Return : EIRR) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ 9 – 12 แล้วแต่ลักษณะของโครงการ
11. เรื่อง รายงานประจาปี 2564 ของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ รายงานประจาปี 2564 ของ
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี * (สสวท.) (เป็ น การด าเนิ น การตามมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 ที่บัญญัติให้ สสวท. จัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแสดงงบดุลบัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี
รับรองว่าถูกต้องพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ สสวท. ในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะ
จัดทาในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอรายงาน
ประจาปีต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานของ สสวท. ประจาปี 2564 ใน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ที่เน๎นการปฏิบัติการและ
การสร๎างความเข๎าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตํละกลุํมโดยใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบที่สามารถนาไปใช้ได้จริง ผ่านสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู สื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบ
ดิจิทัล สามารถนาไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักนวัตกรตามแนวทาง KOSEN** รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษ และการวิจัย วัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ และการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อ การเรียนรู้ และพัฒนาเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนรู้
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1.2 การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและยกระดั บ การเรี ย นการสอนด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถานศึกษา ผํานเครีอขําย สสวท. ให๎มีคุณภาพทั่วประเทศอยํางเป็นระบบ เช่น
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
สสวท. การปรับ การเรีย นเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ***
ตามแนวทาง สสวท. โดยการจัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบ
ออนไลน์ มีผู้เข้ารับการอบรม 44,939 คน และการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) โดย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
1.3 การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให๎เน๎นความเข๎าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช๎จริงทั้งในและนอกระบบตามแนวทาง สสวท. เช่น การ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ My IPST และนามา
ทดลองใช้กับครูในโรงเรียนนาร่อง 6 โรงเรียน โดยพบว่าครูมีความพึงพอใจระบบดังกล่าวในระดับดีมาก ร้อยละ 54
ระดับดี ร้อยละ 34 และปานกลาง ร้อยละ 12 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ อีก 4 ระบบ เช่น ระบบการสอบ
ออนไลน์ระบบอบรมครูออนไลน์ โดยในปี 2564 มีผู้ใช้งานในระบบต่าง ๆ รวม 23.2 ล้านราย นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ตามแนวทาง สสวท. เช่น จัดทากรอบการสร้างข้อสอบ TCAS 65 จานวน 6 ฉบับ ต้นร่างข้อสอบ TCAS 65
จานวน 12 ฉบั บ และรายงานผลการวิเคราะห์ คุณภาพข้อสอบที่คัดเลื อกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2564
1.4 การเรํงรัดพัฒนาและสํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิดศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด๎วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 เช่น การบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดย
ได้พัฒนาโปรแกรมเสริมให้ผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การบริหารการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษา
เข้ า ร่ ว มโครงการแบ่ ง เป็ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จ านวน 35 ทุ น และระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 64 ทุ น
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครูเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ทุน พสวท. จานวน 1,605 ทุน ทุน สควค. จานวน 13 ทุน และทุนโอลิมปิกวิชาการ จานวน 186 ทุน
1.5 การสํงเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู๎นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของเยาวชนให๎ทันสมัย เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่าง
เป็ น ระบบ ผ่ า นการจั ดท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รและบุ คลากรแบบก้า วกระโดดเพื่ อไปสู่ การเป็น องค์ก ร 4.0 มี ก าร
ประชาสั มพัน ธ์เชิงรุกเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจในการทางานของ สสวท. และสร้างความตระหนักรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยจัดทาเนื้อหาและสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ จานวน 628 ชิ้น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก โดยจัดทา
ข่าวสารเผยแพร่สื่อมวลชน จานวน 213 ชิ้น นอกจากนี้ สสวท. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะ
ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 19,508 คน
2. รายงานของผู๎สอบบัญชีและรายงานการเงินของ สสวท. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2564 ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
ปี 2564
ปี 2563
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รวมสินทรัพย์
1,773.96
1,772.79
1.17
รวมหนี้สิน
281.78
298.72
(16.94)
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รวมสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน
1,492.18
1,474.07
18.11
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รวมรายได๎
1,800.12
1,781.56
18.56
รวมคําใช๎จําย
1,782.00
1,893.54
(111.54)
รายได๎สูง (ต่า) กวําคําใช๎จํายสุทธิ
18.12
(111.98)
130.10
หมายเหตุ : ปี 2564 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ คือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการ ค่าตอบแทนและ
ค่าใช้สอย
___________________________
*สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ค้นคว้า และวิจัย
หลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย์ในทุกระดับ
การศึกษา ส่งเสริม และดาเนินการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งดาเนินการค้นคว้า ปรับปรุง และ
จัดทาแบบเรียน เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
**แนวทาง KOSEN เป็นแนวทางการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติการและการวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน มุ่งเน้น และ
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยได้ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN
ประเทศญี่ปุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษตามแนวทาง KOSEN ที่สถาบันไทย KOSEN 2 แห่ง ได้แก่ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
***สะเต็ ม ศึ ก ษา เป็ น แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสามารถบู ร ณาการความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
12. เรื่อง รายงานประจาปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา* (กสศ.) เสนอ รายงาน
ประจาปี 2564 ของ กสศ. ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่บั ญญัติให้ กสศ. จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภาเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชี (กสศ. ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานของ กสศ. ประจาปี 2564 ที่สาคัญ ดังนี้
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
1) มาตรการเรํงดํวนในชํวงการแพรํ ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษกลุ่มช่วงชั้น
ระบาดของโรคติ ด เชื้อไวรั สโคโรนา รอยต่อของระดับการศึกษา (อนุบาลศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
2019 (โควิด -19)
มัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา จานวน
294,424 คน รวมทั้งได้ดาเนินการโครงการระดมความร่วมมือภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในภาวะ
วิ ก ฤตผ่ า นโครงการต่ า ง ๆ มี เ ด็ ก และเยาวชนขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ห รื อ
ด้อยโอกาสได้รับประโยชน์ จานวน 33,532 คน
2) โครงการจั ด การศึ ก ษาเชิ ง พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ จั ง หวั ด หรื อ ท้ อ งถิ่ น มี ร ะบบการช่ ว ยเหลื อ และ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในระดับพื้นที่ผ่านต้นแบบ
และระบบการท างานใหม่ ๆ โดยมี ก ลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ได้ แ ก่
1) เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 54,028
คน และ 2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จานวน 7,142 คน ได้รับ
การช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้
3) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงาน กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับ
ขาดแคนทุนทรัพย์และด๎อยโอกาสที่ ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จานวน 8,561 คน ได้รับการพัฒนา

22
ใช๎ชุมชนเป็นฐาน
4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษา

5) โครงการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

6) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง

7) โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ
สายอาชีพ

8 ) โ ค ร ง ก า ร ส ร๎ า ง โ อ ก า ส ท า ง
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่
หํา งไกล เป็น ครูรุํ น ใหมํเพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน
9) โครงการพัฒนาครู และโรงเรี ยน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง

10) โครงการวิจัยและนวัตกรรมด๎าน
การศึกษา

ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีแผนการประกอบอาชีพ และเกิดการรวมกลุ่ม
และพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน และมีการพัฒนาหน่วยพัฒนาอาชีพ
จานวน 117 แห่ง ใน 48 จังหวัด 6 ภูมิภาคทั่วประเทศที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จานวน 36,268 คน ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามบริบท
และสภาพปัญหา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะของครู
นอกระบบ จานวน 3,471 คน เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ เช่ น การออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสามารถ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยา
เด็กและระบบการคุ้มครองเด็ก
ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวขน
วัยเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส (นักเรียนยากจนพิเศษ)
โดยมีการติดตามเงื่อนไขการมาเรียนและพัฒนาการที่ส มวัยตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ทั้ ง นี้ ในภาคเรี ย นที่ 1/2564 มี ผู้ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จ านวน
1,244,591 คน
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลื อเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาสให้มีโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาที่
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานฝีมือ เช่น การแปรรูปอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพผ่ า นการให้ ทุ น การศึ ก ษา จ านวน 7,067 คน และ
สนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ จานวน
189 ทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่ อความหมาย และผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว
สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพระดับสูงให้แก่เยาวขนที่มีความสามารถ
พิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสระดับ ปวช. หรือ ปวส. โดยการ
ให้ ทุ น การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก จ านวน 85 คน
มีการบูรณาการและยกระดับการพัฒนาและส่งเสริม “นักศึกษาช้างเผือก”
ผ่านความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การทาโครงงานหรือวิจัย
ร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต และการเปิ ด โลกด้ า น
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้นักศึกษาทุนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมและเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาชาติต่อไป
สร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับเยาวชนยากจนหรือด้อยโอกาสให้เข้าถึง
การศึกษาในในระดับอุดมศึกษา จานวน 627 คน ในสถาบันผลิตและพัฒนา
ครู 15 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ พั ฒ นาโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ห่ า งไกลที่ เ ป็ น โรงเรี ย น
ปลายทางของนักศึก ษาทุนครูรั ก(ษ์)ถิ่น และการพั ฒ นาโรงเรียนในพื้น ที่
ห่างไกลตามเปูาหมายจานวน 600 แห่ง ให้มีระบบการบริหารจัดการและ
วิชาการที่เข้มแข็งต่อเนื่อง
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 727 แห่ง เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ท าให้ นั ก เรี ย นกว่ า 190,000 คน มี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนา 3 ด้าน
ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน 2) การบริหาร
จัดการด้านวิชาการ และ 3) การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
มี ก ารสร้ า งผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม รวม 33 ชิ้ น งาน จ าแนกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทาง
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การศึกษาและระบบฐานข้อมูลสถานะความเหลื่อมล้าและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ 2) การวิจัยและประเมินผล เช่น งานวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายและ 3) การพัฒนาเครื อข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและ
การจั ดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น งานวิจัยผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 กับกลุ่มเปูาหมายของ กสศ. และการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอย
2. รายงานของผู๎สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2564 มี ค วามถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส าคั ญ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ปี 2564
ปี 2563
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รวมสินทรัพย์
3,085.09
2,625.41
459.68
รวมหนี้สิน
168.16
97.51
70.65
รวมสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน
2,916.93
2,527.90
389.03
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รวมรายได้
6,152.70
5,538.78
613.92
รวมค่าใช้จ่าย
5,763.67
5,150.48
613.19
รายได๎สูง (ต่า) กวําคําใช๎จํายสุทธิ
389.03
388.30
0.73
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ทุนประเดิม
1,011.96
1,011.96
คงเดิม
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
1,904.94
1,515.91
389.03
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
0.03
0.03
0.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน (ยอดคงเหลือ)
2,916.93
2,527.90
389.03
หมายเหตุ : ปี 2564 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
____________________
*กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จั ดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน
13. เรื่อง รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการ
ทํองเที่ยวแหํงชาติ ประจาปี 2563-2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะสานักงาน
เลขานุ การของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ (ท.ท.ช.) เสนอ รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานของ ท.ท.ช. ประจาปี 2563-2564 ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะสานักงานเลขานุการของ ท.ท.ช. รายงานว่า
เนื่องจากในปี 2563 เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้สร้างความเสียหาย
ให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทยและของโลกเป็นอย่างมาก สรุปได้ ดังนี้
1. สถานการณ์การทํองเที่ยวของไทยและของโลกปี 2563 และแนวโน๎มปี 2564
ประเด็น
สาระสาคัญ
1. รายได๎จากนักทํองเที่ยวตํางชาติ ปี 2563 มีรายได๎ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 2.18 ล๎านล๎านบาท
และไทย
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2. สถานการณ์การทํองเที่ยวไทยของ ปี 2563 มีจานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติเที่ยวไทย จานวน 6.70 ล๎านคน
นักทํองเที่ยวตํางชาติ
ลดลงร๎ อ ยละ 83.2 จากปี 2562 (39.92 ล๎ า นคน) และรายได๎ 0.33
ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 82.6 จากปี 2562 (1.91 ล๎านบาท)
3. สถานการณ์การทํองเที่ยวไทยของ - การทํองเที่ยวในประเทศปรั บตัวลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
นักทํองเที่ยวไทย
โควิด-19 การประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโลก รวมถึง
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ ได้ปิดลงชั่วคราว โดยนักท่องเที่ยว
ไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 90.56 ล้านคน1 ลดลงร้อย
ละ 47.6 จากปี 2562 การใช๎จํายของนักทํองเที่ยวไทยในประเทศ มีมูลค่า
4.82 แสนล้ านบาท ลดลงร๎ อยละ 55.4 จากปี 2562- พฤติกรรมการ
เดินทางของนักทํองเที่ยวไทยสํวนหนึ่งเลือกเดินทางแบบเช๎าไปเย็นกลับ
มากกวําพักค๎างคืน ทาให๎ธุรกิจโรงแรมและที่พักได๎รับผลกระทบอยํางมาก
โดยในปี 2563 อัตราการเข้าพัก 2 ทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 29.51 ลดลงร้อยละ
40.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราการเข้าพั กทั้งปีอยู่ที่ ร้อยละ 70.08
รวมถึงกาลังซื้อของคนไทยที่ลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจ สํงตํอการจับจําย
ใช๎สอยระหวํางการเดินทาง
4. สถานการณ์ ก ารทํ อ งเที่ ย วของ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวิกฤตไปทั่วโลก ทาให้ การ
นักทํองเที่ยวทั่วโลก
เดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562
ดังนี้
- นักทํอ งเที่ย วระหวํ า งประเทศของโลกมีจานวน 381 ล๎ า นคน ลดลง
ร๎อยละ 73.6
- รายได๎จากการทํองเที่ยวทั่วโลกลดลงกวํ า 0.9-1.2 พันล๎านดอลลาร์
สหรัฐ
- อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกสูญเสียรายได้ 118 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ความต้องการเดินทางหดตัวร้อยละ 65.9
- การจองห้องพักของโรงแรมและที่พักลดลงกว่าร้อยละ 48
5. แนวโน๎ ม การเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย ว แม้ว่าในหลายประเทศจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนปูองกันโควิด-19 แต่สถานการณ์
ระหวํางประเทศในปี 2564
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ในหลายประเทศยั ง พบผู้ ติ ด เชื้ อ สู ง ท าให้
แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกในปี 2564 ยังคงมี
ความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากการเดินทางทํองเที่ยวยังต๎องขึ้นอยูํกับหลาย
ปัจจัย ได๎แกํ 1) การควบคุมสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด -19 ใน
แตํ ละประเทศหลายประเทศยังพบผู้ ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องซึ่งเป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการดาเนินนโยบายในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและยังส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางของผู้ ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว และ 2)
การฉีดวัคซีนยังจากัดเฉพาะประเทศและการเข๎าถึงเฉพาะกลุํม จากข้อมูล
Our World in Data3 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนได้รับวัคซีน
ครบโดสประมาณ 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของประชากรโลก
2. ผลการดาเนินงานของ ท.ท.ช. ประจาปี 2563-2564
ประเด็น
สาระสาคัญ
1 . ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ท.ท.ช. ได๎จัดทาแผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติฯ ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ทํ อ งเที่ ย วแหํ ง ชาติ (พ.ศ. 2564- เฉพาะกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด -19 เพื่อ
2565)4
วางรากฐานและแก๎ปัญหาการหยุดชะงักของการทํองเที่ยว โดยสร้างความ
สมดุล ของการพัฒ นาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบและกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเตรียม
ความพร้ อ มของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วสู่ ก ารเติ บ โตในอนาคต โดยมุ่ ง
ประเด็นพัฒนาที่สาคัญ เช่น 1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ผลิต และ
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2. การประกาศเขตพั ฒ นาการ
ทํองเที่ยว 6 เขต (เพิ่มเติ ม) (จากปี
2558-2560 ที่ มี ก ารประกาศเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้ว 9 เขต)5

3. การประกาศ ท.ท.ช. เพื่อกาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น การ
ตําง ๆ

ขายสินค้า/บริการ 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และ
ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย เอื้ อ ให้ ส นั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว และเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว 3) ปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพผ่านการตลาด และ 4) บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในปี 2563 ได้ มี ก ารประกาศก าหนดเขตพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม
จ านวน 6 เขตพัฒ นาการทํองเที่ยว ได้แก่ 1) เขตพั ฒ นาการท่องเที่ย ว
เมืองเก่ามีชีวิต (จังหวัดน่าน แพร่ พะยา และอุตรดิตถ์) 2) เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนปุามรดกโลก
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน
5) เขตพัฒ นาการท่ องเที่ ยววิถี ชีวิ ตลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลา และ 6) เขต
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วพหุ วั ฒ นธรรมชายแดนใต้ ท าให้ ปั จ จุ บั น ไทยมี เ ขต
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 15 เขต ครอบคลุมพื้นที่ 59 จังหวัด
ประธานกรรมการนโยบายการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ [รองนายกรัฐ มนตรี
(นายอนุทินฯ] ได้ลงนามประกาศ ท.ท.ช. ดังนี้
- ประกาศ ท.ท.ช. เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี การจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก าร
พั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย ว ประจ าเขตพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย ว พ.ศ. 2564
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว 6 จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด เช่ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นการท่องเที่ยว แผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมถึงแนวคิด
การพั ฒ นาของเขตการท่ อ งเที่ ย วควรอยู่ บ นพื้ น ฐานศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
- ประกาศ ท.ท.ช. เรื่ อง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร แตํง ตั้ ง และการประชุ ม
คณะกรรมการพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย ว ประจ าเขตพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย ว
พ.ศ. 2564 กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการพัฒ นาการท่องเที่ย ว
รวมถึงรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ต่อ ท.ท.ช.

4 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท.ท.ช. ได๎เ ห็น ชอบการปรั บปรุ งมาตรฐานการทํ องเที่ย วไทย จานวน
ทํองเที่ยวไทย
5 มาตรฐาน ได๎แกํ 1) มาตรฐานที่พักเพื่อการทํองเที่ยวประเภทโรงแรม
เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยว
ยุคใหม่ (New Normal) 2) มาตรฐานที่พักแบบระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3) มาตรฐาน
ห๎องน้าสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ สอดคล้ องกับสุ ขอนามัยและ
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
4) มาตรฐานร๎านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจ จุ บั นและข้อกาหนดตามกฎกระทรวงสาธารณสุ ข และ 5) มาตรฐาน
สถานที่จาหนํายของที่ระลึกประเภทอัญมณี เพื่อให้มาตรฐานครอบคลุมถึง
ผู้ประกอบการค้าอัญมณีรายเล็ก และสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้า
ให้แก่นักท่องเที่ยว
5. การแตํ งตั้ งคณะอนุกรรมการ ท.ท.ช. ได๎เห็นชอบคาสั่งแตํงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต๎ ท.ท.ช. จานวน
ภายใต๎ ท.ท.ช.
2 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการด๎านความปลอดภัยทางการทํองเที่ยว
เพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุและ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการสร้าง
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6. การศึกษาและจัดทาแนวทางการ
จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
คํา ธรรมเนี ย มการทํ อ งเที่ ย วที่ เ รี ย ก
เก็บจากนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ

7. การจั ด ท าแผนการเปิ ด ประเทศ
เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ

มาตรฐานความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้าง
ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และ 2) คณะอนุกรรมการการ
ทํอ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ดความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น ภารกิ จ การ
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุม ชนของไทยตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ไทยมีแหล่ งท่องเที่ยวคุณภาพระดับ
โลกที่ เ ติ บ โตบนพื้ น ฐานของความเป็ น ไทยจากการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ท.ท.ช. ได๎ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ เรื่ อ ง การจั ด เก็ บ คํ า ธรรมเนี ย มการ
ทํองเที่ยวภายในประเทศของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ เพื่อใช๎จํายในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย ว โดยมี ก ารปรั บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่
เหมาะสมจากเดิ ม 65-220 บาท เป็ น 300 บาท และสํ ว นหนึ่ ง ของ
คํ า ธรรมเนี ย มที่ เ ก็ บ ได๎ จ ะน าไปเป็ น คํ า ใช๎ จํ า ยในการจั ด ประกั น ภั ย ให๎
นักทํองเที่ยวตํางชาติในระหวํางการทํองเที่ยวภายในประเทศโดยให้ความ
คุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามเกณฑ์ของกองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ท.ท.ช. ได๎เห็นชอบแผนการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ
โดยแบํงเป็น 4 ระยะ ได๎แกํ ระยะที่ 1 : นารํอง (1 เมษายน-30 มิถุนายน
2564 ระยะที่ 2 : Phuket Sandbox (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564)
ระยะที่ 3 : ผํ อ นคลาย 10 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กระบี่ พั ง งา
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และบุรีรัมย์ (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2564) และระยะที่ 4 : เข๎าสูํภาวะ
ปกติ (1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) [ซึ่งเป็นไปตามคาสั่ งศูนย์บริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ศบค.)
ที่ 4/2564 เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)]

_______________
1
นับจากจานวนคนที่เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศตลอดทั้งปี
2
อัตราการเข้าพัก คือ การนาจานวนห้องพักที่ขายได้ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (รายปี รายเดือน หรือรายวัน) นามาหารด้วย
จานวนห้องพักที่เปิดขายทั้งหมด
3
Our World in Data คือ สื่อพิมพ์ออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลภาพรวมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชากร
สาธารณสุข พลังงาน การศึกษา
4
คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พฤศจิกายน 2564) อนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2565)
ตามที่ ท.ท.ช. เสนอ
5
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต ระหว่างปี 2558-2560 ประกอบด้วย 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนา 5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 7)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง 8) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง และ 9)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้
6
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจะจัดตั้งขึ้นเมื่อมีการประกาศกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นในพื้ นที่นั้น โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ

27
14. เรื่อง รายงานสถานการณ์การสํงออกของไทย เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมีนาคม 2565 และไตรมาสแรก
ของปี 2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
1. สรุปสถานการณ์การสํงออกของไทย เดือนมีนาคม 2565
การสํ งออกของไทยในเดื อนมี นาคม 2565 มี มู ลคํ า 28,859.6 ล๎ านเหรี ยญสหรั ฐ (922,313
ล๎านบาท) ขยายตัวร๎อยละ 19.5 การส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 จากความต้องการสินค้าทั่วโลกที่
แข็งแกร่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศที่คลี่คลายลง นอกจากนี้ ดัชนี
ผู้จัดการฝุายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 โดยการ
จ้างงาน และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเร่งตัวขึ้น บ่งชี้ว่า ประเทศคู่ค้าสาคัญมีแนวโน้มเติบโต
มูลคําการค๎ารวม
มู ล คํ า การค๎ า ในรู ป เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เดื อ นมี น าคม 2565 การสํ ง ออก มี มู ล ค่ า 28,859.6
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 19.5 การน าเข๎า มีมูลค่า 27,400.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.0
ดุลการค๎า เกินดุล 1,459.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ไตรมาสแรกของปี 2565 (มกราคม-มีนาคม) การสํงออก มี
มูลค่า 73,601.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 14.9 การนาเข๎า มีมูลค่า 74,545.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 18.4 ดุลการค๎า ขาดดุล 944.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลคําการค๎าในรูปเงินบาท เดือนมีนาคม 2565 การสํงออก มีมูลค่า 922,313 ล้านบาท ขยายตัว
ร้ อ ยละ 28.7 การน าเข้ า มี มู ล ค่ า 887,353 ล้ า นบาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 26.8 ดุ ล การค้ า เกิ น ดุ ล 34 ,960
ล้านบาท ขณะที่ ไตรมาสแรกของปี 2565 (มกราคม-มีนาคม) การสํงออก มีมูลค่า 2,401,444 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 26.1 การนาเข๎า มีมูลค่า 2,466,654 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.9 ดุลการค๎า ขาดดุล 65,210 ล้านบาท
การสํงออกสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร๎อยละ 14.2 (YoY) ขยายตัว
ตํอเนื่อง 16 เดือน สินค๎าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 6.3 (ขยายตัวในตลาดญี่ปุน
อิน โดนี เซีย มาเลเซีย ฟิลิ ปปิ น ส์ และเกาหลี ใต้) ข๎า ว ขยายตัว ร้อยละ 53.9 (ขยายตัว ในตลาดสหรัฐฯ อิรัก จีน
แอฟริกาใต้ เบนิน ฮ่องกง เยเมน และโมซัมบิก) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 2.0 (ขยายตัวใน
ตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย อียิปต์ และลิเบีย) น้าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 204.3 (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย
กัมพูชา มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว จีน และเมียนมา) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 15.5 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ
อิตาลี มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และเวียดนาม) ไขมัน และน้ามัน จากพืชและสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 350.1
(ขยายตัวในตลาดอินเดีย มาเลเซีย เมีย นมา ฟิลิ ปปินส์ กัมพูชา และเวียดนาม) ไกํแปรรู ป ขยายตัว ร้อยละ 6.6
(ขยายตัวในตลาดสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และแคนาดา) สิ่งปรุงรสอาหาร
ขยายตัวร้อยละ 9.7 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา) สินค๎าที่หดตัว
ได๎แกํ ยางพารา หดตัวร้อยละ 6.0 (หดตัวในตลาดจีน มาเลเซีย และญี่ปุน) ผลไม๎สด แชํเย็น แชํแข็ง และแห๎ง
หดตัวร้อยละ 0.3 หดตัว (หดตัวในตลาดมาเลเซีย ฮ่องกง เวียดนาม และเกาหลีใต้) ไกํสด แชํเย็น แชํแข็ง หดตัวร้อย
ละ 22.1 (หดตัวในตลาดญี่ปุน จีน เกาหลีใต้ และเมียนมา) ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2565 การสํงออกสินค๎าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร๎อยละ 13.3 (YoY)
การสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรม
มูลคําการสํงออกสิน ค๎า อุตสาหกรรม ขยายตัวร๎อยละ 20.6 (YoY) ขยายตัวตํอเนื่อง 13
เดือน สินค๎าทีข่ ยายตัวดี ได้แก่ สินค๎าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน ขยายตัวร้อยละ 15.5 (ขยายตัวในตลาดมาเลเซีย เวียดนาม
อินเดีย กัมพูชา และญี่ปุน) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขยายตัวร้อยละ 36.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง
ไต้หวัน และอินเดีย) แผงวงจรไฟฟูา ขยายตัวร้อยละ 11.0 (ขยายตัวในตลาดสิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ ไต้หวัน
และมาเลเซีย) อัญมณี และเครื่องประดั บ (ไมํรวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 37.1 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อินเดีย
ฮ่องกง เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 37.9
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ เมียนมา และกัมพูชา) เครื่องใช๎ไฟฟูาที่ให๎ความร๎อนและ
สํวนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 71.9 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ แคนาดา ลาว เมียนมา และแอฟริกาใต้) เครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ ขยายตัวร้อยละ 10.6 (ขยายตัวในตลาดญี่ปุน สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และแคนาดา) สินค๎าที่หดตัว
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ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และสํวนประกอบ หดตัวร้อยละ 10.9 (หดตัวในตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุน มาเลเซีย เวียดนาม
และสหรั ฐ ฯ) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง หดตั ว ร้ อ ยละ 13.4 (หดตั ว ในตลาดสหรั ฐ ฯ จี น ญี่ ปุ น มาเลเซี ย และเวี ย ดนาม)
เครื่องปรับอากาศและสํวนประกอบ หดตัวร้อยละ 6.1 กลับมาหดตัวในรอบ 7 เดือน (หดตัวในตลาดเวียดนาม ไต้หวัน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน และอินเดีย) ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2565 การสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรม ขยายตัวร๎อยละ 14.9
(YoY)
ตลาดสํงออกสาคัญ
การสํงออกไปยังตลาดสาคัญสํวนใหญํยังคงขยายตัว แม๎จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในบาง
ตลาด ทํ า มกลางความไมํ แ นํ น อนของสถานการณ์ รั ส เซี ย -ยู เ ครน และการใช๎ ม าตรการควบคุ ม ไวรั ส
โควิด-19 ที่เข๎มงวดมากขึ้นของจีน ภาพรวมการสํงออกไปยังกลุํมตลาดตํางๆ สรุปได๎ดังนี้ (1) ตลาดหลัก ขยายตัว
ร๎อยละ 12.7 โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 21.5 จีน ร้อยละ 3.2 ญี่ปุน ร้อยละ 1.0 อาเซียน (5) ร้อยละ 34.8
C L M V ร้ อ ย ล ะ 1 . 0 แ ล ะ ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ( 2 7 ) ร้ อ ย ล ะ 6 . 9 ( 2 ) ต ล า ด ร อ ง ข ย า ย ตั ว
ร๎อยละ 10.2 ขยายตัวในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ 36.4 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 29.5 ลาตินอเมริกา ร้อยละ 2.2 ขณะที่
ทวี ป ออสเตรเลี ย และรั ส เซี ย และกลุ่ ม ประเทศ CIS หดตั ว ร้ อ ยละ 1.3 และ 65.9 ตามล าดั บ และ
(3) ตลาดอื่น ๆ ขยายตัวร๎อยละ 1,411.6 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวร้อยละ 2,865.2
2.ปัจจัยสนับสนุนและมาตรการสํงเสริมการสํงออก
การสํงออกของไทยที่ขยายตัวได๎ดีมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) โอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารไปตลาดโลกได้มากขึ้นจากความต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหารของหลายประเทศ (2) การใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว (3) การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย
(4) ทิศทางของราคาสินค้าอาหารและโภคภัณฑ์ที่กาลังสูงขึ้น และ (5) ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าในระดับที่เอื้อต่อ
การส่งออก
มาตรการและแผนสํงเสริมการสํงออกกระทรวงพาณิชย์ที่สาคัญ อาทิ (1) การสํงเสริมการ
สํงออกผํานนโยบาย Soft Power ผลักดัน 4 กลุ่มสินค้าสาคัญ ได้แก่ อาหาร ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพความงาม
และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย (2) การรํวมมือกับภาคเอกชนจัดทามาตรการเชิงรุกบริหารจัดการสํงออกผลไม๎
สาหรั บฤดูการผลิตปี 2565 โดยเร่งรั ดเจรจากับจีน เพื่อขอให้ เปิดช่องทางรับสินค้าเพิ่มเติม เจรจากับลาวและ
เวียดนาม เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน และประสานความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 และ (3) การผลักดันและเรํงแก๎ไขปัญหาการค๎าชายแดน อาทิ การส่งเสริม
การค้า ชายแดนของจั ง หวั ดแม่ฮ่ องสอน เพื่อ เพิ่ มมู ล ค่ าการค้ าชายแดนไทย-เมีย นมา รวมทั้ งเจรจากั บประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อขอให้เปิดด่านการค้าชายแดนระหว่างกันมากขึ้น หลังปิดทาการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
15. เรื่อง รายงานความก๎าวหน๎าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปี พ.ศ. 2561-2570
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอรายงานความก้าวหน้าของ
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปี พ.ศ. 2561-2570 ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน และสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
สาระสาคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินการงานภายใต๎มาตรการฯ ประกอบด้วย
1.1 มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร๎างปัจจัยสนับสนุน มีการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐ มนตรีได้มีมติ (2 ตุลาคม 2561) อนุมัติหลักการและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทากฎกระทรวงกาหนดประเภทชนิด และขนาดของ
โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มประเภทโรงงาน เช่น การทาเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบ
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พื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพเป็นพื้นฐาน และการผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีหรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง
(3) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 ในจังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี และลพบุรี เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่
มีศักยภาพในการพัฒนาและเป็นไปตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมชีวภาพ
(4) หน่ วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้องได้ผลั กดัน ภาคการเกษตรสู่การทาเกษตรสมัยใหม่เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ เช่น
(4.1) กรมวิช าการเกษตรได้พัฒ นาแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะสาหรับพืชวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ เช่น แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ามันจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
(4.2) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดาเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยจัดทาแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ทางเลือกที่มีอนาคตเพื่อวางแผนการผลิตและการปรับเปลี่ยนพืชเสริม/พืชแซมของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ามัน และยางพารา เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
(4.3) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ ว างแผนการใช้ ที่ ดิ น และการผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ตามความ
เหมาะสมของดินผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวม 93,297 ไร่
(4.4) ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ด าเนิ น โครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นพืชวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมี
การปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 258,818 ไร่ อ้อยโรงงาน 472 ไร่ และมันสาปะหลัง 633.25
ไร่ และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 17,720 ราย รวมทั้งได้พัฒนาระบบ WiMarC “ไวมาก” เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
สภาพภูมิอากาศในสวนเกษตรด้วยเซ็นเซอร์และรูปภาพ
1.2 มาตรการเรํงรัดการลงทุนภายในประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
ขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้สิทธิและ
ประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมกับโครงการที่ตั้งอยู่ใ นพื้นที่ดังกล่าว โดยในปี
2564 มีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ (อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูป
อาหารและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ) ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมรวม 222 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 76,561.7
ล้านบาท ประกอบด้วย
พื้นที่
จานวน
มูลคําการ
ตัวอยํางโครงการที่นําสนใจ
(โครงการ)
ลงทุน
(ล๎านบาท)
(1) เขตระเบียงเศรษฐกิจ
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17,512.0 การผลิตพลาสติกชีวภาพ
ภาคตะวันออก
ชนิด Thermoplastic Starch (TPS)1
(2) เขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
3
20,598.0 การผลิตพลาสติกชีวภาพ
ตอนล่าง (นครสวรรค์)
ชนิด Polylactic Acid (PLA)2
(3) เขตพื้ น ที่ ภ าคอี ส าน
1
16.7 การผลิตหลอดดูดน้าย่อยสลายได้จากเศษแปูง
ตอนกลาง (ขอนแก่น)
(4) เขตพื้นที่ศักยภาพอื่น
187
38,435.0 การผลิตสารสกัดจากเซรั่มยางพารา
ทั้งนี้ มีความคืบหน๎าของโครงการที่ภาคเอกชนได้ขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ ในปี 2564
เช่น
(1) โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ โดยแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ก่อสร้างโรงหีบอ้อย กาลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรและคาดว่าจะ
สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 และระยะที่ 2 การผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ กาลัง
การผลิต 75,000 ตันต่อปี โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ
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(2) โครงการไบโอ ฮับ เอเชีย เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะรองรับ
โรงงานอุตสาหกรรมเปูาหมาย เช่น พลังงานชีวภาพ เคมีชีวภาพ และอาหารแห่งอนาคตสาหรับคนและสัตว์ โดยได้ลง
นามสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่กับนักลงทุนจากต่างประเทศแล้ว เช่น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และกลุ่มประเทศใน
ยุโรป รวมทั้งได้ส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่รอบโครงการเพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบจากเกษตรกร
รายแปลงแบบครบวงจร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 60,000 ครัวเรือน
(3) โครงการพัฒนานิค มอุตสาหกรรม Smart Park เพื่อพัฒ นาพื้นที่และระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปูาหมายภายในโครงการซึ่งคาดว่าจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567
1.3 มาตรการกระตุ๎นอุปสงค์ มีการดาเนินงาน เช่น
(1) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อ ยสลายได้
ทางชีวภาพ จานวน 45 ใบรับรอง ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจานวน
ร้อยละยี่สิบห้าสาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม
2564 ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพเพื่อกระตุ้นความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชได้ยึดหลักแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero
Waste) ในการดาเนินงาน โดยได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามนาภาชนะที่ทาด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้ง
เดียวทิ้งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล จัดเก็บขยะชายหาดและขยะตกค้างในระบบนิเวศทาง
ทะเลได้ปริมาณ 1,427,831 ชิ้น
(3) สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายและสถาบันพลาสติกได้ร่วมกันจัด
กิจกรรม “Go Green ไปกับถุงพลาสติกชีวภาพ” เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพิ่มขึ้น
1.4 มาตรการสร๎ า งเครื อ ขํ า ยในรู ป แบบของศู น ย์ ก ลางความเป็ น เลิ ศ ด๎ า นชี ว ภาพ
(Center of Bio Excellence: CoBE) มีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การสร๎างเครือขํายเชื่อมโยงงานวิจัยสูํภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการผลักดันให้ CoBE เป็นหน่วยงานกลาง หรือ One Stop Service ที่ครอบคุลมการให้บริการทั้งด้าน
ข้อมูลงานวิจัย/มาตรฐาน/การตลาด และด้านการทดสอบทางเทคนิคและการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการทางานร่วมกับภาคเอกชนในลักษณะการอนุเคราะห์ทรัพยากร เครื่องมือ และสถานที่ ซึ่งการวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นการนาวัสดุชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
(2) การให๎คาปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพและ
การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ชี วภาพต๎ น แบบ โดยให้ คาปรึ กษาแก่ ผู้ ป ระกอบการเพื่อยกระดั บกระบวนการผลิ ตเข้า สู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพต้นแบบผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) การจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อสร๎างบุคลากรและผู๎เชี่ยวชาญด๎านชีวภาพ
เช่น การพัฒนาหลักสูตร Refinery Engineering สาหรับนักศึกษาและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ทดสอบคุณภาพของหลักสูตร
(4) การพัฒนาศูนย์ข๎อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เปูาหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ เคมี
ชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
2. ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
2.1 การกระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพยังไม่สามารถผลักดันให้
เกิดผลในวงกว้างได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 702) พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธัน วาคม 2564 แต่มีผลใช้บังคับวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ส่ งผลให้ ไม่มี
ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้มาตรการภาษีดังกล่าว
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเกิดความลังเลว่าจะไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
เนื่องจากต้องอาศัยเวลาในการเตรียมตัวและความพร้อมในการผลิตก่อนที่จะนาออกสู่ตลาดเพื่อจาหน่าย
2.2 การลงทุนของภาคเอกชนไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ โครงการลงทุนบางแห่งยังประสบปัญหาด้านการผังเมืองที่ไม่
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาโครงการอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ รวมทั้ ง มี ก ารคั ด ค้ า นของประชาชนในพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การตั้งโรงงานน้าตาลหรือโรงงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ข้อจากัดด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพในประเทศ เช่น การไม่มีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
2.4 บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความเชี่ ย วชาญในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ตรวจ
ประเมินและผู้ดาเนินงานในหน่วยงานศึกษาวิจัย/พัฒนาส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องรอรายงานผลการทดสอบค่อนข้าง
นานและอาจเสียโอกาสทางการแข่งขัน
2.5 ปริมาณเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผ ลิตในประเทศมีไม่เพียงพอและราคาต้นทุนสู งกว่า
เม็ดพลาสติกทั่วไป ทาให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมชีวภาพหรือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
_____________________
1

Thermoplastic Starch (TPS) คือ พลาสติกที่ผลิตจากพืชซึ่งมีแปูงเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
มันสาปะหลัง และถั่วต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางความร้อนขึ้นรูป
2
Polylactic Acid (PLA) คื อ พลาสติ ก ที่ มี ก ารผลิ ต จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ เช่ น ส่ ว นประกอบของข้ า วโพด ธั ญ พื ช
มันสาปะหลัง และอ้อย มีกระบวนการผลิตด้วยการหมัก
16. เรื่อง การดาเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู๎สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้กรมธนารักษ์และบริษัท ธนารักษ์
พัฒ นาสิน ทรั พย์ จ ากัด (ธพส.) ด าเนิน โครงการ “ที่พักอาศัยผู๎สูงอายุ รามาฯ - ธนารั กษ์” บนที่ดิน ราชพัสดุ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาช น)
กรอบงบลงทุนของโครงการฯ ประมาณ 1,345.934 ล๎านบาท และจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ บนเงื่อนไข
ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) กาหนดเท่านั้น
สาระสาคัญของเรื่อง
เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (8 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบมาตรการการสร้างที่พัก อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งการ
สร้างที่พักอาศัยทั้ง 4 แห่งบนที่ราชพัสดุดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการ ต่อมาได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงโครงการ
ศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ร่วมกัน 6 ฝุายระหว่างกรมธนารักษ์ บริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัด
สมุทรปราการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ดูแล
ตัวเองได้มีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับการดารงชีวิต มีระบบการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) และ สป.646 (บางส่วน)
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 72 - 1 - 97 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ปุวยระยะท้าย (Hospice Zone) (มหาวิทยาลัยมหิดลเช่าที่ราช
พัสดุ) พื้นที่สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพ (Nursing Home Zone) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
และที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Senior Housing Zone) ภายใต้ชื่อโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์” (กรมธนารักษ์มอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด เป็นผู้ดาเนินการจัดสร้างและบริหาร
โครงการฯ) ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบการดาเนินโครงการ “ที่พัก
อาศัยผู๎สูงอายุ รามาฯ - ธนารั กษ์ ” โดยใช๎ งบลงทุน ของ ธพส. ประมาณ 1,345.934 ล๎า นบาท และจะเริ่ ม
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ดาเนิ น การก่ อสร้ า งโครงการฯ เมื่ อมี ผู้ เ ช่า (Leasehold) ห้ องพัก แล้ ว ทั้ งหมดเท่ านั้ น [เงื่ อนไขที่ส ภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) กาหนด ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิเช่าห้องพักอาศัยแล้วจานวน
1,310 ราย] โดยผู้สู งอายุที่เข้าร่ วมโครงการฯ จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิ ทธิการพักอาศัย 30 ปี สิ ทธิ
ประโยชน์ด้านสุขภาพกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินทั้งในระดับปฐมภูมิที่ไม่รุนแรงสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ปุวยระยะท้ายหรือกรณีจาเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนสามารถใช้
บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ตามสิทธิของบุคคลนั้น ๆ ได้
สิทธิในการตรวจสุขภาพประจาปีจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อ
เงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ร่วมโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สิน ทรัพย์ จากัด และสภาพัฒนาฯ ได้ให้ ความเห็น ชอบโครงการดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อม
แหํงชาติได๎เห็นชอบรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของโครงการฯ ด๎วยแล๎ว
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช๎จํายเงินกู๎ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
1. อนุมัติให๎กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ
ของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด๎วยเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ) โดย
ขยายระยะเวลาสิ้น สุด โครงการ จากเดิ ม สิ้น สุ ดเดือนมีน าคม 2565 เป็ น สิ้น สุดเดือ นสิง หาคม 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้ง มอบหมายให๎กรมปศุสัตว์
จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ เสนอ คกง. เป็นรายเดือน
2. อนุ มั ติ ใ ห๎ ก รมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของโครงการค๎นหาเชิงรุกสาหรับกลุํมเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับ
พื้นที่ (โครงการค๎นหาเชิงรุกฯ) โดยขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เป็นสิ้นสุด
เดือนมิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้ง
มอบหมายให๎กรมควบคุมโรค สธ. เรํงรัดการดาเนินโครงการค๎นหาเชิงรุกฯ ให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่เสนอโดย
เครํงครัด
3. มอบหมายให๎กรมปศุสัตว์แ ละกรมควบคุมโรคเร่งแก้ไขข้อมูล โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country
Reform : eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดาเนินโครงการให้แล้ว
เสร็จ และปฏิบัติตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 รวมทั้งให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีมติ
ที่เกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการที่ได๎รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให๎ใช๎จํายจากเงินกู๎ตามพระราชกาหนดให๎อานาจกระทรวงการคลังกู๎เงิน
เพื่อแก๎ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได๎ ดังนี้
โครงการ/รายการ
มติคณะรัฐมนตรีเดิม
มติ คกง.
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ ของกรมปศุสัตว์
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565
ขยายระยะเวลาโครงการ
เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2565
การคืนเงินงบประมาณเหลือจําย โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต รับทราบการคืนเงินงบประมาณเหลือจําย
จากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างตัว โคเนื้อฯ กรอบวงเงิน 75.621 จากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง
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อํอนแชํแข็งภายใต๎โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ

ล๎านบาท

(2) โครงการค๎นหาเชิงรุกฯ ของ
กรมควบคุมโรค

สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565

จานวน 1.784 ล๎านบาท
- เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได๎ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎างตัวอํอนแชํแข็งเสร็จสิ้นแล๎ว จึงขอ
คื น เงิ น งบประมาณที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการ
ดาเนินงาน
- พร้อมทั้งมอบหมายให้ กรมปศุสัตว์จัดทา
รายงานผลการด าเนิ น โครงการเพิ่ ม
ศัก ยภาพการผลิ ต โคเนื้อ ฯ เป็น รายเดื อ น
ตั้งแตํสิ้น เดือนมิถุน ายน 2565 จนถึงสิ้น
เดือนสิงหาคม 2565
ขยายระยะเวลาโครงการ
เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565

18. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (คบศ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบสรุปผลการประชุม คบศ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
2. เห็นชอบตามมติ คบศ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
2.1 รับทราบความคืบหน๎าการดาเนินการตามมาตรการการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการ
ลงทุนโดยการดึงดูดชาวตํางชาติที่มีศักยภาพสูงเข๎าสูํประเทศไทย ตามข้อเสนอของ สศช. และทีมปฏิบัติการเชิงรุก
ทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ
2.2 รับทราบความคืบหน๎าการดาเนินการตามมาตรการสํงเสริมการถํายทาภาพยนตร์
ตํางประเทศในประเทศไทย ตามข้อเสนอของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) และ
กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.3 เห็นชอบใน (รํ าง) แผนพัฒนาและฟื้นฟูการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (ภูเก็ต พังงา
กระบี่) ตามข้อเสนอของประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์) และ สศช.
2.4 เห็นชอบในหลักการแนวทางการเตรียมความพร๎อมในการเสนอตัวเป็ นเจ๎าภาพจัด
งานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในปี พ.ศ. 2571 ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2.5 เห็นชอบในหลักการแนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวภายหลังผํอนปรนมาตรการผู๎
เดินทางเข๎ามาในราชอาณาจักร ตามข้อเสนอของ ททท.
3. เห็นชอบรํางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ
ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. .... มี สาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการสนับสนุน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (คสดช.) กาหนด
องค์ป ระกอบ หน้ า ที่ และอ านาจของ คสดช. และให้ ส านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ นเป็น ส านั กงาน
เลขานุการของ คสดช.
4. มอบหมายให๎ ห นํ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเร่ ง ด าเนิ น การตามมติ คบศ. และข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
สาระสาคัญของผลการประชุมและรํางระเบียบฯ
1. ผลการประชุม คบศ. ครั้งที่ 2/2565 มีสาระสาคัญ ดังนี้
สรุปผลการประชุม
มติ คบศ.
ข๎อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. เรื่องที่สาคัญ
1.1 สถานการณ์เศรษฐกิจลําสุด (เสนอโดย สศช. - รับทราบตามที่ สศช. และ - มอบหมายให้ภาครัฐและ
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และ ททท.)
- สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด19 ภายในประเทศ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และ
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2565
ชะลอตัวลงตามอุปสงค์ภายในประเทศ
- สถานการณ์การทํองเที่ยวและความ
คืบหน๎าในการเปิดรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ เริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นภายหลังการกลับมาดาเนินมาตรการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Test & Go ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 โดย ททท. ตั้งเปูาหมายว่าจะมี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในปี 2565 จานวน 5 15 ล้านคน และสร้างรายได้รวม 0.63 - 1.2 ล้านล้าน
บาท ภายหลังยกเลิกการเดินทาง Test & Go ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
2. มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ
ดึงดูดชาวตํางชาติที่มีศักยภาพสูงเข๎าสูํประเทศไทย
(เสนอโดย สศช. และทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้ง
บริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ)
2.1 การกาหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซํา)
สาหรับผู๎พานักระยะยาว (LTR) เช่น การอนุญาตให้
คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศ การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวที่ได้รับวีซ่า LTR เข้าทางาน และการรับรอง
คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่มีสิทธิได้รับวีซ่า LTR
2.2 สิทธิประโยชน์สาหรับผู๎ได๎รับสิทธิวีซํา LTR
เช่น การยกเว้นผู้ถือวีซ่า LTR ให้ไม่อยู่ในบังคับของ
ข้อกาหนดอัตราส่วนการจ้างงานชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 1 ต่อ 4 สิทธิประโยชน์ทางภาษี การ
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดช่องทางอานวยความ
สะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า LTR และการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์
2.3 แนวทางการบริหารจัดการโดยการจัดตั้ง
คสดช.
2.4 การจัดหาตัวแทนจดทะเบียนเพื่อทาหน๎าที่
สนับสนุนการดาเนินการของมาตรการดึงดูด
ชาวตํางชาติที่มีศักยภาพสูงสูํประเทศไทย ซึ่งมี
รูปแบบการบริหารงานเป็นองค์กรเอกชนภายใต้การ
ควบคุมการดาเนินงานโดย คสดช.
3. มาตรการสํงเสริมการถํายทาภาพยนตร์
ตํางประเทศในประเทศไทย (เสนอโดย สศส. และ
กรมการท่องเที่ยว)
3.1 การดาเนินการสร๎างแรงจูงใจและอานวย
ความสะดวก ได้แก่ การกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจ
ลงตราให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน การปรับหลักเกณฑ์
การตรวจคนเข้าเมืองให้เอื้อต่อการถ่ายทาภาพยนตร์ฯ
การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service และการปรับ

ททท. เสนอ

เอกชนนาข้อมูลที่นาเสนอ
มาใช้ประกอบการพิจารณา
การดาเนินนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการ
พิจารณาใช้งบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
ฯลฯ

- รับทราบความคืบหน้าการ
ดาเนินการมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนโดย
การดึงดูดชาวต่างชาติที่มี
ศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศ
ไทย

- มอบหมายให้หน่วยงานใน
พื้นที่แต่ละจังหวัด
ดาเนินการ (1) ติดตามและ
จัดเก็บข้อมูลชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาอาศัยใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะที่มี
ลักษณะกลุ่มเปูาหมายของ
LTR และ (2) ศึกษาและ
จัดเตรียมแนวทางในการให้
ชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่า
LTR ร่วมสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและประเทศ
ไทย

- เห็นชอบในหลักการร่าง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนโดยการดึงดูด
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่
ประเทศไทย พ.ศ. .... ฯลฯ
- รับทราบความคืบหน้าการ
ดาเนินการมาตรการส่งเสริม
การถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
ฯลฯ

- มอบหมายให้ สศส. และ
กรมการท่องเที่ยว ประสาน
กระทรวงวัฒนธรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
หาแนวทางติดตามดูแลและ
คัดกรองภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสมต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศ
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กระบวนการออกใบอนุญาตทางานและหลักฐาน
ประกอบการอนุญาตและการยกเว้นภาษีเงินได้ของ
นักแสดงต่างชาติที่เข้ามาถ่ายทาในประเทศไทย
3.2 การจัดหาแหลํงงบประมาณที่ใช๎สาหรับ
ดาเนินมาตรการสํงเสริมฯ โดย สศส. ได้หารือร่วมกับ
สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น
(1) การปรับอัตราการคืนเงิน (Cash Rebate) เป็นร้อย
ละ 20 - 30 อัตราแบบขั้นบันไดสาหรับกองถ่ายฯ ที่มี
ค่าใช้จ่ายการถ่ายทาในประเทศเรื่องละ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป และ (2) การตั้งวงเงินงบประมาณสาหรับ
มาตรการคืนเงิน
4. (รําง) แผนพัฒนาและฟื้นฟูการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) [เสนอโดยประธานที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์) และ
สศช.]
4.1 วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนา ให้เป็น
“Amazing Thailand, Amazing Andaman เมือง
ท่องเที่ยวแห่งความสุข ยั่งยืน และแบ่งปัน”
ประกอบด้วยเปูาหมาย (1) การท่องเที่ยวที่โดดเด่น มี
ความหนุนเสริมระหว่างกัน และมีคุณภาพสูง (2) การ
ท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และ (3) การท่องเที่ยว
ที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อม มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของชุมชนและธุรกิจรายย่อย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของจังหวัดให้หนุนเสริมและเชื่อมโยงกัน
ภายในคลัสเตอร์ (Cluster)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหาร
จัดการพื้นที่ให้มีคุณภาพและความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
สมัยใหม่ และการมีส่วนร่วมของพื้นที่
4.3 การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
การส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเปูาหมาย และการ
สนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนและประเทศที่มี

- มอบหมายให้กรมการ
ท่องเที่ยวพิจารณาเพิ่ม
อัตราการคืนเงิน (Cash
Rebate) ให้กับภาพยนตร์ที่
มีเนื้อหาส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของไทยเป็นอัตราสูงกว่า
กรณีทั่วไป
- เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
และฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (ภูเก็ต พังงา กระบี่)
และรับทราบความคืบหน้า
ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
สุขภาพของจังหวัดภูเก็ตสู่
การเป็น Wellness Touris
World Class Destination
ฯลฯ

- มอบหมายให้
คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติรับ
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
และฟื้นฟูการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (ภูเก็ต พังงา
กระบี่) และเร่งดาเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความ
พร้อมให้กับพื้นที่เปูาหมาย
ฯลฯ
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ศักยภาพ
4.4 การขับเคลื่อนแผนสูกํ ารปฏิบัติ ประกอบด้วย
(1) กลไกระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) และ (2) กลไกการ
ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
5. การเตรียมความพร๎อมในการเสนอตัวเป็นเจ๎าภาพ - เห็นชอบแนวทางการ
- มอบหมายให้สานักงาน
จัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ใน เตรียมความพร้อมในการ
ส่งเสริมการจัดประชุมและ
ปี พ.ศ. 2571 [เสนอโดย ททท. สานักงานส่งเสริมการ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน นิทรรศการ (องค์การ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และผู้ว่า เอ็กซ์โปวาระพิเศษ
มหาชน) ประสานกระทรวง
ราชการจังหวัดภูเก็ต]
(Specialised Expo) ในปี การต่างประเทศและ
5.1 การเสนอของงบประมาณดาเนินโครงการ
พ.ศ. 2571 ณ จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EXPO 2028 - Phuket, Thailand โดยขอรับการ
ฯลฯ
ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้าง
จัดสรรงบประมาณจากงบรายจ่ายงบกลางรวม 93.31
การรับรู้และผลักดันการ
ล้านบาท
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน
5.2 การประมาณการคําใช๎จํายในการเตรียม
เอ็กซ์โปวาระพิเศษ
ความพร๎อมรองรับกิจกรรมสารวจพื้นที่เชิงลึก
(Specialised Expo) ของ
(Enquiry Mission) ของคณะกรรมการ BIE ณ
ประเทศไทยผ่านช่อง
จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565
ทางการทูตและในการ
โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบรายจ่ายงบ
ประชุมระดับนานาชาติ
กลางรวม 60 ล้านบาท
5.3 การเสนอของบประมาณการดาเนินงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากงบรายจ่ายงบกลางรวม 30 ล้านบาท
6. แนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวภายหลังผํอน - เห็นชอบในหลักการแนว - มอบหมายให้ ททท.
ปรนมาตรการผู๎เดินทางเข๎าราชอาณาจักร (เสนอโดย ทางการส่งเสริมการ
ศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอ
ททท.)
ท่องเที่ยวภายหลังผ่อนปรน ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์
6.1 การขยายมาตรการกระตุ๎นการเดินทาง
มาตรการผู้เดินทางเข้า
ทางเศรษฐกิจจากการ
ทํองเที่ยวในประเทศ ได้แก่ ขยายระยะเวลาการ
ราชอาณาจักร
ดาเนินมาตรการดังกล่าว
ดาเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน
ฯลฯ
โดยจาแนกตามขนาดของ
2565 และเพิ่มจานวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก
ธุรกิจ
จานวน 1.5 ล้านสิทธิ
ฯลฯ
6.2 การสํงเสริมการทํองเที่ยวในปี 2565 - 2566
ภายใต้แนวคิด “Visit Thailand Year 2022:
Amazing New Chapter”
6.3 การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
กรุงเทพมหานครผํานโครงการ “Unfolding
Bangkok” เช่น กิจกรรม Sound of the city,
Greeting Bangkok, Vivid Chaopraya, Living
Hualampong เป็นต้น
2. รํางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด
ชาวตํางชาติที่มีศักยภาพสูงสูํประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 กาหนดให๎มีคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการลงทุนโดย
การดึงดูดชาวตํางชาติที่มีศักยภาพสูงสูํประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “คสดช.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็น
ต้น (ร่างข้อ 4)
2.2 กาหนดให๎ คสดช. มีหน๎าที่และอานาจ ได้แก่กาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ และผลักดัน
นโยบายการดึ งดู ด ชาวตํ า งชาติ ที่มีศักยภาพสูงให๎เ ข๎า มาอยูํใ นประเทศไทยในลักษณะของผู๎พานักระยะยาว
(Long-term Resident) กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธีการรับ เพิกถอน และยกเลิกการจดทะเบียน
ตั วแทน รวมทั้ งกาหนดขอบเขตการดาเนิ น งาน วิ ธีก ารมาตรฐาน และอัต ราค่าบริก าร รวมทั้ง ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของตัวแทนจดทะเบียนและพิจารณาปัญหาของหนํวยงานของรัฐ ตัวแทนจดทะเบียน
และคนตํางด๎าวในการดาเนินการตามระเบียบนี้ เป็นต้น (ร่างข้อ 6)
2.3 กาหนดให๎ สกท. เป็นสานักงานเลขานุการของ คสดช. โดยมีหน้าที่และอานาจ เช่น
ปฏิบัติงานในฐานะฝุายเลขานุการ รวมถึงเป็นฝุายวิชาการ รับผิดชอบงานประชุม งบประมาณดาเนินการ รับผิดชอบ
งานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นต้น (ร่างข้อ 8)
19.เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท๎องที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 18 ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
2565 ตามที่ ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ในฐานะศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด -19
(ศปก.ศบค.) เสนอ
เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17) ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2565 และสิ้ น สุ ดในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อ แก้ ไขปั ญ หาการแพร่ ระบาดของเชื้ อ โควิ ด -19
ในประเทศ
การดาเนินงานที่ผํานมา เนื่องจากปัจจุบันการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใกล้
จะสิ้นสุดลง ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมเพื่อประเมินและกลั่นกรองการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิ น เพื่อ แก้ไ ขสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) เมื่อวั นพฤหั ส บดี ที่
19 พฤษภาคม 2565 ณ ตึ กสั น ติ ไมตรี (หลั ง ใน) ทาเนี ยบรัฐ บาล และได้ เสนอที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
มีม ติเ ห็ น ชอบให้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มัติ ต่ อไปด้ว ยแล้ ว โดยมี เหตุผ ลและความจ าเป็ นตามสรุ ป
สาระสาคัญของการประชุมรายละเอียด ดังนี้
1. กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้
1.1 สถานการณ์ในระดับโลก มีแนวโน้มระดับความรุนแรงลดลง และจานวนผู้ติดเชื้อยังคง
อยู่ในอัตราคงที่ โดยหลายประเทศได้เน้นไปที่การมีมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อปูองกัน
การเจ็บปุวยรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อ และรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
1.2 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย จานวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปรากฏจังหวัดที่มีอัตราผู้ปุวยครองเตียงเกินร้อยละ 50 แต่อย่างใด แต่ยังคง
ปรากฏผู้ เสียชีวิตในกลุ่ มที่มีความเสี่ย ง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝูาระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรณีกลับมาเปิดภาค
เรียนตามปกติในสถานศึกษา (On site) ทั่วประเทศในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
2. สาหรับแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดในห้วง 1 - 2 เดือนต่อจากนี้เป็นช่วงที่ยังคงต้องมีการ
คงไว้ซึ่งมาตรการในการปูองกันและควบคุมโรคต่ อไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ประเทศไทยผ่านเกณฑ์การประเมินในการกาหนดให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจาถิ่นตามที่ฝุายสาธารณสุขกาหนด
และยังมีความจาเป็นต้องอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในการบูรณาการ
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการปรับมาตรการปูองกันโรคอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปเมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นโรคประจาถิ่น
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3. มติ ของที่ประชุม ที่ป ระชุมมีความเห็ นว่า ยังคงมีความจาเป็นจะต้องใช้อานาจตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไปอีกคราวหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคในประเทศไทยยังไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินในการกาหนดให้ โ รคโควิด -19 เป็นโรคประจาถิ่นตามที่ฝุ าย
สาธารณสุขกาหนด และเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการปูองกัน
และควบคุมการแพร่ร ะบาดของโรคให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง จึงเห็ นสมควรให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปใน
คราวที่ 18 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ตํางประเทศ
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให๎แกํกองทุนแผนปฏิบัติการวําด๎วยความรํวมมือด๎าน
ยาเสพติดระหวํางอาเซียนกับจีน (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to
Dangerous Drugs: ACCORD) ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต๎นไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to
Dangerous Drugs : ACCORD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กองทุน ACCORD ก่อตั้งขึ้นภายใต้การบริหารของสานักเลขาธิการอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อ
ระดมทุนในการสนับสนนุนโครงการความร่วมมืออาเซียนและจีน โดยการบริจาคเงินอุดหนุนตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การบริจาคแบบสมัครใจ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีบริทบพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
จึ ง มี ศั ก ยภาพในการบริ จ าคเงิ น อุ ด หนุ น จ านวนมากน้ อ ยแตกต่ า งกั น ส าหรั บ ประเทศไทย ยธ. โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบการบริจาคเงินอุ ดหนุนให้แก่
กองทุน ACCORD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2564
2. กระทรวงยุ ติ ธ รรมขอให้ น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกั บจีน (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to
Dangerous Drugs: ACCORD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เนื่องจาก 4 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 2564) มีเพียงไทยเท่านั้นที่บริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุน ACCORD (ปีละ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบกับใน
ห้ ว งระยะเวลาดั งกล่ า วไม่ มีป ระเทศสมาชิก อาเซี ยนเสนอโครงการเพื่ อขอใช้งบประมาณจากกองทุน ACCORD
เนื่องจากมีความยุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอใช้งบประมาณ นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมไปเป็นแบบ
ทางไกล (online) มากขึ้น ส่งผลให้มีใช้งบประมาณเพื่อทากิจกรรมตามโครงการน้อยลง ประกอบกับสถานะบัญชีของ
กองทุน ACCORD ในปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือจานวน 225,171.06 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอที่จะสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รวมทั้งไม่กระทบต่อการแสดงบทบาทนาของไทยในอาเชียนด้วย
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงการคลั ง
กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงบประมาณ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นชอบ/ไม่ขัดข้องตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
21. เรื่อง การแก๎ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค๎าเฉพาะรายสินค๎า) เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โ มไนซ์ จากฉบับปี 2002 เป็นฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นกาเนิ ด สินค๎าเฉพาะรายสินค๎าภายใต๎ค วามตกลง
หุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่อง การ
ปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากฉบับปี 2002 เป็นฉบับ ปี 2017 ของกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership:
AJCEP) เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สามารถร่วมให้การรับรองการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP - JC) ครั้งที่ 20 พร้อมทั้งมอบหมายให้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินกระบวนการภายในเพื่อให้ภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดเฉพาะรายสินค้า) พิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP ) มีผลใช้บังคับ
ภายในประเทศต่อไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. ข้ อ 26 ของบทที่ 3 (กฎว่ าด้ ว ยถิ่ นก าเนิ น สิ น ค้ า ) ภายใต้ ความตกลงความเป็ น หุ้ นส่ ว นทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) กาหนดให้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS) ที่ใช้ในการ
พิจารณาเกณฑ์ถิ่นกาเนินสินค้า ตามกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ต้อง
เป็นไปตามภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) ของความตกลงฯ ซึ่งพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
(HS) ที่กาหนดในความตกลงปัจจุบันคือพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2002 (HS 2002) อย่างไรก็ดี เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับโอนพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ ตามหลักการขององค์การศุลกากรโลก (World Customs
Organization: WCO) ซึ่งกาหนดให้มีการปรับโอนพิกัดศุลกากร (Transposition) เป็นประจาทุก 5 ปี ดังนั้น
คณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Sub-Committee of Rules of Origin: SCRO0) ภายใต้ความตกลง
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) จึงเห็นชอบให้มีการประชุมเพื่อปรับโอนพิกัดศุลกากรของ
กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) จากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2002
(HS 2002) เป็นระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 (HS 2017) ส่งผลให้ต้องดาเนินการแก้ไขภาคผนวก 2 ของความตกลง
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP)
2. การประชุมคณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (SCROO) ภายใต้ความตกลงความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AICEP) โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของประเทศไทย ได้เริ่ม
หารือกับประเทศภาคี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพิจารณาเรื่องการ
ปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs) จากระบบ HS 2002 เป็นระบบ HS 2007
และได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องจากระบบ HS 2007 เป็นระบบ HS 2012 และจากระบบ HS 2012 เป็นระบบ
HS 2017 ตามลาดับจนกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP – JC) ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศอินโดนีเซีย คณะอนุกรรมการกฎว่า
ด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (SCROO) ได้รายงานผลการหารือต่อคณะกรรมการร่วม (AJCEP - JC) ว่า อาเซียนและญี่ปุน
สามารถสรุปผลการตรวจสอบทางเทคนิคของการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า
(PSRs) จากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 (HS 2017) แล้ว จึงเสนอ
ให้คณะกรรมการร่วม (AJCEP - JC) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกาเนิดสินค้า
เฉพาะรายสินค้า (PSRs) ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 (HS 2017) ต่อไป
3. การปรั บ โอนพิ กั ด ศุ ล กากรของกฎถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า เฉพาะรายสิ น ค้ า (PSRs) ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (SCROO) ภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุน (AJCEP) ได้หารือและเห็นชอบร่วมกันแล้ว ซึ่งผลการหารือตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้าเดิมที่มี
อยู่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) และการปรับโอน
ดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อพันธกรณีที่มีอยู่ตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุน
(AJCEP) มีรายละเอียด ดังนี้
4. ข้อ 76 (ภาคผนวกและหมายเหตุ) ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน
(AJCEP) กาหนดให้ภาคผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) ดังนั้น
การแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรของถิ่นกาเนิดสินค้า
เฉพาะรายสิ น ค้า (PSRs) จากระบบฮาร์โ มไนซ์ ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นระบบฮาร์โ มไนซ์ ฉบับปี 2017
(HS 2017) ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP)
5. ข้อ 77 (การแก้ไข) ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) ระบุ
ว่าแนวทางการแก้ไขภาคผนวก 2 อาจดาเนินการได้โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างรัฐบาลของประเทศ
ภาคี อย่างไรก็ตาม ข้อ 7 ของพิธีสารฉบับ ที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้ว ยความเป็นหุ้นส่ว นทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุ มความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุน
(First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member
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States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan) ได้แก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติมจากข้อ 77
(การแก้ไข) ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน(AJCEP) โดยระบุให้การแก้ไขภาคผนวก 2
(กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) อาจดาเนินการได้โดยการรับรอง (adopt) ของคณะกรรมการร่วมภายใต้ความ
ตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP - JC) และให้การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับ
ทุกประเทศภาคีตามวันที่ AJCEP-JC ตกลงกัน
6. เพื่อให้การแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) สามารถดาเนินการได้โดย
การรับรอง (adopt) ของคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP
- JC) ตามที่กาหนดไว้โดยพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงฯ พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงฯ จะต้องมี
ผลบังคับใช้ต่อประเทศภาคีครบทุกประเทศก่อน ซึ่งอินโดนีเซียเป็นประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารฉบับที่หนึ่ง
เพื่อแก้ไขความตกลงฯ และใช้บังคับพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น
ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุนจึงประสงค์ที่จะจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP – JC) ครั้งที่ 20 (ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2565)
เพื่อรับรองการแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่น
กาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs) จากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นระบบฮาร์โมไนซ์
ฉบับปี 2017 (HS 2017) ภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) รวมถึงกาหนด
วันที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับร่วมกัน
22. เรื่อง การอนุมัติชาระเงินคําบารุงประจาปีแกํศูนย์ประสานงานความรํวมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT
(CIMT) ประจาปี 2566 – 2570
คณะรั ฐ มนตรี มี มติเห็ น ชอบอนุ มัติช าระเงินค่ าบารุ งประจ าปีแก่ศู นย์ประสานงานความร่ว มมื อ
อนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT ( Centre for Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : CIMT)
(ศูนย์ CIMT) ประจาปี 2566 – 2570 จานวนเงินปีละ 165,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวม 5 ปี เป็ นจานวนเงิน
825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 28.498 ล้านบาท) ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. แผนงาน IMT-GT เริ่มดาเนินงานในปี 2536 ในระยะแรกขับเคลื่ อนด้ว ยการประชุมระดับ
รัฐมนตรีประจาปี ต่อมาได้มีการจัดประชุมระดับผู้นา แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 ในปี 2548 โดยที่ประชุมมอบหมาย
ให้จัดทาแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี (IMT-GT Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในสาขาความร่วมมือต่ าง ๆ
โดยฝุายเลขานุการระดับชาติทั้ง 3 ประเทศ ขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับศูนย์ CIMT ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์
CIMT อย่างเป็นทางการ
2. ที่ประชุมระดับผู้นา แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 7 ในปี 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ CIMT
อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็ นสานักงานเลขานุการของแผนงาน IMT-GT โดยมีที่ตั้งอยู่ที่นครปุตราจายา ประเทศ
มาเลเซีย ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดทาแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี การคัดเลือก
โครงการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ตลอดจนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงาน
IMT-GT นอกจากนี้ในช่วงระหว่างปี 2561 - 2565 ศูนย์ CIMT มีผลการดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน
IMT-GT อาทิ (1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศนอกแผนงาน IMT-GT ในด้านต่าง ๆ
โดยศูนย์ CIMT ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ญี่ปุน อินเดีย รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ
ตามเสาหลักยุทธศาสตร์ ของ IMT-GT ทั้งการจัดการปัญหาขยะในอนุภูมิภาค IMT-GT การเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ (2) การลงนามในบันทึก
ความเข้าใจระหว่างศูนย์ CIMT กับ Danish Energy Efficiency Partners (DEEP) (กลุ่ม DEEP) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่
ให้บริการด้านพลังงานครบวงจร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งให้เกิดการดาเนินโครงการ/
แผนงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ตามกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของ
แผนงาน IMT-GT ปี ค.ศ. 2019 - 2036 (IMT-GT Sustainable Urban Development Framework 2019 2036) และแผนการดาเนินงานระยะ 5 ปี ปี ค.ศ. 2022 – 2026 (IMT-GT Implementation Blueprint 2022-
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2026) ภายใน ๓ ปี รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT เข้าถึงองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญเชิงเทคโนโลยีด้านพลังงานของกลุ่ม DEEP ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถออกแบบ พัฒนา และ
ดาเนินโครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนในอนุภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สศช.
ได้ดาเนินการชาระเงินค่าบารุงประจาปีแก่ CIMT ในส่วนของประเทศไทยประจารอบปี 2561 -2565
ครบตามที่ได้รับอนุมัติตามคณะรัฐมนตรีแล้ว
3. ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีของแผนงาน IMT-GT มีพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์ CIMT ในการชาระเงินค่าบารุงประจาปีแก่ศูนย์ CIMT ภายในไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม) ของแต่ละปีละ
งบประมาณ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 จานวนเงินปีละ 165,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวม 5 ปี รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการชาระเงินค่าบารุง
ประจาปีดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ CIMT เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องในการดาเนินงานในฐานะ
องค์กรการประสานงานหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของแผนงาน IMT-GT รวมทั้งมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์การ
เป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมีนวัตกรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยั่งยืนภายในปี 2579 รวมทั้งเป็นกลไกที่สาคัญ
ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกและภาคีเพื่อการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
แตํงตั้ง
23. เรื่ อ ง การแตํ ง ตั้ ง ข๎ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให๎ ด ารงต าแหนํ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ ง ตั้ ง นางนิ ศ ากร
วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่ อ ง การแตํ ง ตั้ ง ข๎ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให๎ ด ารงต าแหนํ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอ นุ มัติต ามที่รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายอโณทั ย
ไทยวรรณศรี ผู้ อ านวยการส านั ก (ผู้ อ านวยการระดั บ สู ง ) ส านั ก เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นักวิชาการ
ศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
25. เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จานวน 3 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารง
ตาแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ดังนี้
1. นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล
2. นางพอตา ยิ้มไตรพร
3. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
26. เรื่ อง การแตํ งตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการสํงเสริ มคุณ ธรรมแหํงชาติ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ พ.ศ. 2550
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จานวน 10 รูป/คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารงตาแหน่งครบ
วาระสองปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
2. นายสมัย เจริญช่าง
3. นายสยาม ม่วงศักดิ์
4. นางกัมเลซ มันจันดา
5. นายสัตนามซิงห์ มัตตา
6. นายปรารพ เหล่าวานิช
7. นายสด แดงเอียด
8. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ
9. นายธาดา เศวตศิลา
10. นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล
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27. เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแหํงชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ น ชอบตามที่รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต่ ง ตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จานวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้
ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ ด้านการแพทย์
2. นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ ด้านการสาธารณสุข
3. นายปกปูอง ศรีสนิท ด้านกฎหมาย
4. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก
5. นางสาวปนัดดา วงศ์ผู๎ดี ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6. นางสมศรี เผําสวัสดิ์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากาไรและดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
7. นายสมพงษ์ จิตระดับ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากาไรและดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
8. นายอิศรา ศานติศาสน์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากาไรและดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
9. นางฐาณิษา สุขเกษม จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากาไรและดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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28. เรื่อง การแตํงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รวม 7 คน เนื่องจากประธาน
กรรมการและกรรมการเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายปกรณ์ คุณสาระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลเอก โกศล ประทุมชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
กรรมการภาคเอกชน
6. พลตารวจโท ประหยัชว์ บุญศรี
กรรมการภาคเอกชน
7. นางศรีมาลา พรรณเชษฐ์
กรรมการภาคเอกชน
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