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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (10มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น.ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
  2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง  
    พ.ศ. ....  
  3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
    (กําหนดดานพรมแดนแมสอด แหงท่ี 2 ของดานศุลกากรแมสอด)  
  4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภทในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
    แขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และ 
    รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง
    ประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และ 
    แขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
    (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับ  
    สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน  
    ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตน  
    สําหรับใชในท่ีอยูอาศัย และท่ีมีจุดประสงคใหแสงสวางท่ัวไปท่ีคลายกัน  
    เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย  
    ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. ....  
  9. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
    วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
    การบริจาคเพ่ือแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))  
   

เศรษฐกิจ - สังคม 
  10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน  
    การเงิน เพ่ือชําระคืนคืนตนเงินกู FIDF 1 และ FIDF 3  
  11. เรื่อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะ 
    และสิทธิ เพ่ิมเติม 
  12. เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 
    รวมท้ังสิ้น 691.12 ลานบาท เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย 
    จากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด) 
    ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
  13. เรื่อง  (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565) 
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  14. เรื่อง  การกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2563 
    จํานวน 500 ลานบาท 
  15. เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
    และคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงาน 
    ของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน  
  16. เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาด
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง 
  17. เรื่อง  มาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน 
    (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
  18. เรื่อง  มาตรการเรงดวนเพ่ือชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง 
    และกระตุนเศรษฐกิจ  
 

ตางประเทศ 
  19. เรื่อง   ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ ( Dubai Declaration)  
  20. เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการ
    เสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจ  
    ของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา  
    (โควิด-19)  
   

แตงตั้ง 
  21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขา
    สื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณทางการศึกษา   
  22. เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23. เรื่อง  การตอเวลาการดํารงตําแหนงของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
  24. เรื่อง  การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  
  25. เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   

 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยา
เสพติดใหโทษประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนดโทษในความผิดเก่ียวกับพืชกระทอม เพ่ือเปนการควบคุมพืชกระทอม
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชกระทอม
ในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ   
  กําหนดใหยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกําหนด
โทษในความผิดเก่ียวกับพืชกระทอม   
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได   
  สลค. เสนอวา  
  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติใหในปหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง
ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด และเนื่องจากไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 
กําหนดใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งท่ีหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม พ .ศ. 2562 และสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันท่ี 1 พฤศจกิายน 
เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้  
ปท่ี สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง 
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562  1 พฤศจกิายน 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563  
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจกิายน 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจกิายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจกิายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566  

  2. ดังนั้น สมควรท่ีจะใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่งสําหรับป 
2563 ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. ....มาเพ่ือดําเนินการ   
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กําหนดดานพรมแดนแม
สอด แหงท่ี 2 ของดานศุลกากรแมสอด)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได  
   ท้ังนี้รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดดาน
ศุลกากรและดานพรมแดน พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุงการกําหนดเขตศุลกากรและดานพรมแดนของดานศุลกากรแม
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สอด จังหวัดตาก ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการเปดจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย 
– เมียนมา ขามแมน้ําเมย แหงท่ี 2 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อันเปนการอํานวยความสะดวกในดานการคมนาคม
ขนสง การคา การลงทุน ตลอดจนเพ่ือประโยชนในการตรวจตรา ปองกันการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. ยกเลิกเขตศุลกากรบริเวณตามลําน้ําเมยตอนท่ีเปนเสนเขตแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาในเขตระยะหางจากสะพานมิตรภาพไทย – พมา ดานละ 500 เมตร  
  2. ยกเลิกดานพรมแดนบานทาสายลวด ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
  3. กําหนดเขตศุลกากรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – พมา 1 ริมฝงแมน้ําเมยฝงไทย ตําบลทาสาย
ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ริมฝงแมน้ําเมย ฝงไทย ตําบลทาสาย
ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก   
  4. กําหนดดานพรมแดนแมสอด แหงท่ี 2 ตั้งอยูบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 2 ตําบลทา
สายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนท่ี
บางสวนในทองท่ีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวง
คลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จ
เจาพระยา แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดพ้ืนท่ีภายในรัศมี 300 เมตร จากจุดก่ึงกลางของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซ่ึงอยูใน
พ้ืนท่ีแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุงพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เปนบริเวณหามกอสรางอาคารท่ีมีสีและวัสดุของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเปนสี
อ่ืน นอกเหนือจากท่ีกําหนด    
   1.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม  
   1.3 กําหนดใหภายในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดหามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด   
   1.4 กําหนดใหอาคารท่ีมีอยูแลวในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนด กอนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตการขอดัดแปลงอาคารตองเปนไปตามท่ีกําหนด   
   1.5 กําหนดใหอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดท่ีไดรับใบอนุญาตหรือใบแจงการกอสรางหรือ
ดัดแปลงหรือไดรับใบอนุญาตกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวน แตจะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได  
  2. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีแขวงหิรัญรูจี แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองตนไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
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   2.1 กําหนดใหพ้ืนท่ีภายในบริเวณรัศมี 200 เมตร จากจุดก่ึงกลางของพระบรมราชานุสาว
รียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หามกอสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน 17 เมตร และพ้ืนท่ีบริเวณรอบนอกของแนว
เขตดังกลาวในระยะ 100 เมตร หามกอสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน 27 เมตร รวมท้ังหามกอสรางอาคารท่ีมีสีและวัสดุ
ของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังคาอาคารเปนสีอ่ืน นอกเหนือจากท่ีกําหนด   
   2.2 กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม   
   2.3 กําหนดใหภายในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดหามบุคคลใด ดัดแปลงอาคารใด ๆ ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด   
   2.4 กําหนดใหอาคารท่ีมีอยูแลวในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนด กอนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตการขอดัดแปลงอาคารตองเปนไปตามท่ีกําหนด    
   2.5 กําหนดใหอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดท่ีไดรับใบอนุญาตหรือใบแจงการกอสรางหรือ
ดัดแปลงหรือไดรับใบอนุญาตกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสรางไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวน แตจะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได  
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. แกไขคํานิยามจากเดิม “คณะกรรมการบรหิาร” เปน “คณะกรรมการ” เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
  2. แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย
กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
  3. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจกําหนดประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงานของสํานักงานการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 
และคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน การแตงตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
กําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน การกําหนดเครื่องแบบ
ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสํานักงาน และเครื่องหมายสํานักงาน รวมท้ังกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
  4. กําหนดใหสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) มีผูอํานวยการเปน
ผูบริหาร และใหแตงตั้งผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมี
เหตุจําเปนใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวให
คณะกรรมการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพ่ือรายงานใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา   
  5. กําหนดใหผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน  
  6. กําหนดใหการตรวจสอบภายใน ใหผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และในการแตงตั้ง โยกยายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายในให
ผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึง
ดําเนินการได   
  7. กําหนดใหการประเมินผลงานของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน   
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  8. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้   
   8.1 กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เปน
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ และยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไว   
   8.2 กําหนดใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งใดอางถึงคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 ใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึง
คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   
   8.3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 และใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระ
ราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับ
ท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พลังงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  อก. เสนอวา   
  1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 
ไดแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําผานวัตถุอันตรายโดยเพ่ิมบทนิยาม คําวา “นําผาน” เพ่ือใหการควบคุมและกํากับดูแล
การนําผานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหวัตถุอันตรายท่ีจะนําผานราชอาณาจักรได คือ วัตถุอันตรายชนิด
ท่ี 1 เชน น้ํามันตะไครหอม [(citronella oil)] ในผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีนํามาใชเพ่ือ
ประโยชนแกการระงับ ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอ่ืน ] แคลเซียมไฮโปรคลอไรต [( calcium 
hypochlorite) ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน 
กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน ] วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 เชน ฟอรมัลดีไฮต [( formaldehyde) ใน
ผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย 
ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน]แนฟทาลีน [(naphthalene) ในผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีนํามาใชเพ่ือ
ประโยชนแกการระงับ ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอ่ืน หรือเพ่ือประโยชนในการดับกลิ่น ] และวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 3 เชน กรดอะซีติก [(acetic acid) ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือ
ประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน ] กรด [(acid) ในผลิตภัณฑท่ีใชใน
โรงงานผลิตอาหาร ฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวท่ีใชเพ่ือประโยชนในการฆาเชื้อโรค
ทําความสะอาดหรือการแกไขการอุดตันของทอหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล ]เทานั้น และหามนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 
4 เชน พาราควอตไดคลอไรด (paraquat dichloride) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนําผานวัตถุอันตรายชนิด
ท่ี 1 หรือชนิดท่ี 2 ในแตละครั้ง ตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน เม่ือรับแจงแลว จะออกใบนําผานใหเปน
หลักฐานการรับแจง สําหรับการนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ในแตละครั้ง ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี
กอน เม่ืออนุญาตแลว จะออกใบนําผานใหเปนหลักฐานการอนุญาต    
  2. หนวยงานผูรับผิดชอบภายใตกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย ประกอบดวย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมธุรกิจ
พลังงาน ไดประชุมหารือรวมกันเพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบนําผานวัตถุอันตรายแตละชนิด โดยท่ี
ประชุมเห็นชอบใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือชนิดท่ี 2 ในอัตรา
คาธรรมเนียมเทากันสําหรับใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 คิดคาธรรมเนียมเปนสองเทาของวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
หรือชนิดท่ี 2   
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  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ข้ึน และไดนํารางกฎกระทรวงดังกลาว
ไปรับฟงความคิดเห็นผานระบบสารสนเทศของหนวยงานผูรับผิดชอบตามขอ 2. ดวยแลว   
  4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในคราวประชุมครั้งท่ี 39-7/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 และชนิดท่ี 3 โดยคิด
ตามปริมาณการนําผานในแตละครั้ง  

ปริมาณการนําผานในแตละครั้ง วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 
(ฉบับละ/บาท) 

วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3       
(ฉบับละ/บาท) 

ไมถึงสิบเมตริกตัน  500 1,000 
ตั้งแตสิบเมตริกตันข้ึนไป แตไมถึงหา
สิบเมตริกตัน  

1,000 2,000 

ตั้งแตหาสิบเมตริกตันข้ึนไป แตไมถึง
หนึ่งรอยเมตริกตัน 

1,500 3,000 

ตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันข้ึนไป 3,000 6,000 
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงาน
ท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและ
เตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  ท้ังนี้ รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 โดยเปนการกําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกันตองเปนไป
ตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการคุมครองความปลอดภัยและปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดแกผูบริโภค  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
  กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมี
จุดประสงคคลายกัน ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 166-2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 
3310 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตาสํารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงค
คลายกัน : เตาเสียบและเตารับท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 250 โวลต ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3487 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ี
อยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 250 โวลต 
(แกไขครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยกําหนดวันใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย และท่ีมี
จุดประสงคใหแสงสวางท่ัวไปท่ีคลายกัน เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตาม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไส
ทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย และท่ีมีจุดประสงคใหแสงสวางท่ัวไปท่ีคลายกัน เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดาน
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ความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 เลม 1 – 2558 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  ท้ังนี้  รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 โดยเปนการกําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและท่ีมีจุดประสงคใหแสงสวางท่ัวไปท่ีคลายกัน 
เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการคุมครองความปลอดภัย และ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดแกผูบริโภค  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 

 กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและท่ีมีจุดประสงค
ใหแสงสวางท่ัวไปท่ีคลายกัน เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 4 
เลม 1 – 2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5507 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดไฟฟา และกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดไฟฟาไสทังสเตนสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย และท่ีมีจุดประสงคใหแสงสวางท่ัวไป
คลายกัน เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยใหมีผลใช
บังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
9. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแกไขปญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตาม
ข้ันตอนตอไป  
  ท้ังนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือจูงใจใหประชาชนและภาคเอกชนไดมีสวนรวม
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน รักษา ฟนฟู เยียวยา และ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจนผูไดรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
บริจาคเปนเงินหรือทรัพยสินในชวงวิกฤติของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกําหนด
สิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเพ่ือแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังนี้ 
ภายใตหลักการและแนวทาง การปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้   
  1. กําหนดใหบุคคลธรรมดาบริจาคเงินใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 ( COVID-19) 
สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนไดเทาจํานวนท่ีบริจาค แตเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวล
รัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนอ่ืน ๆ แลว   
  2. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ( COVID-19) สามารถนํามาหักเปนรายจายไดเทาจํานวนท่ีบริจาค แตเม่ือรวมกับรายจายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวล
รัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิ   
  3. กําหนดใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมใหแกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีบริจาคเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปองกัน ระงับ ยับยั้งการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  4. การใหสิทธิประโยชนทางภาษีท้ังหมดขางตน มีผลใชบังคับสําหรับการบริจาคผานระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (e-Donation) ท่ีไดกระทําตั้งแตวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 5 มีนาคม 2564  
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
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10. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพ่ือชําระคืนคืนตน
เงินกู FIDF 1 และ FIDF 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอใหโอนเงินท่ีไดรับจากการจําหนายและ
นําหุนบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลาดหลักทรัพยฯ) และเงินปนผลพิเศษท่ีไดรับกอนการขายหุนของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) เขาบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) จํานวน 34,578 ลานบาท ในปงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม เพ่ือชําระคืนตนเงินกู
ของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ( FIDF 1) และกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กค. รายงานวา ในปงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ไดรับเงินท่ีมีนัยสําคัญจากการดําเนินการนําหุน 
บสก. เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงมีการดําเนินการท่ีสําคัญ สรุปได ดังนี้ 
วันท่ีเริ่มตนซ้ือขาย 16 ธันวาคม 2562 
ราคาIPO1 17.50 บาท 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน IPO บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ทรินิตี้ จํากัด 
UBS AG Hong Kong Branch 

1
Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก 

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย รวม 1,765 ลานหุน 
หุนของกองทุนฯ 1,255 ลานหุน 
หุนเพ่ิมทุนของ บสก.   280 ลานหุน 
หุนสวนเกินท่ีผูประกันการ
จําหนายหลักทรัพยยืมกองทุนฯ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา2 

  230 ลานหุน 

 

การจัดสรรใหนักลงทุนจองซ้ือหุน รายยอย รอยละ 24 
สถาบันในประเทศ รอยละ 58 
สถาบันตางประเทศ รอยละ 18 

 

2
กองทุนฯ จะไดรับหุนคืนจํานวนดังกลาวเมื่อส้ินสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคา 

  ภายหลังจากการขายหุน บสก. ในครั้งนี้แลว กองทุนฯ จะยังคงเหลือหุน 1 ,480 ลานหุน (คิดเปน
สัดสวนรอยละ 45.79) โดยกองทุนฯ ไดรับเงินจากการขายหุนครั้งนี้สุทธิจํานวน 21 ,578 ลานบาท (1 ,255 ลานหุน x 
17.50 บาท – คาธรรมเนียมการขาย) นอกเหนือจากเงินปนผลพิเศษท่ีไดรับกอนการขาย 13,000 ลานบาท 
  2. คณะกรรมการจัดการกองทุนฯ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติให
กองทุนฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการโอนเงินจํานวนรวม 34,578 ลานบาท (การขายหุน บสก. สุทธิ 
21,578 ลานบาท และเงินปนผลพิเศษท่ีไดรับกอนการขาย 13 ,000 ลานบาท) เพ่ือชําระคืนตนเงินกู FIDF 1 และ 
FIDF 3 สําหรับปงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม 
 
11. เรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหา
สถานะและสิทธิ เพ่ิมเติมตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ัน
พ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) ไดข้ึนทะเบียน
โดยมีเลขประจําตัว 13 หลัก เรียบรอยแลว ในกลุมคนดั้งเดิมท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร เลข
ประจําตัวประเภท 3 และ 4 จํานวน 24 ,071 คนซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวสงผลใหเกิดภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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จํานวน 61,802,300 บาทตอป โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
12. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 รวมท้ังส้ิน 691.12 ลานบาท เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 จังหวัด) ของกรม
ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 รวมท้ังสิ้น 691.12 ลานบาท 
ประกอบดวย กรมทางหลวง วงเงิน 373.70 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 317.42 ลานบาท เพ่ือฟนฟู
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 17 
จังหวัด) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คค. รายงานวา 
  1. ตามท่ีไดเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนรอนโพดุล (ระหวางวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 –1 
กันยายน 2562) และพายุดีเปรสชันคาจิกิ (ระหวางวันท่ี 2 – 4 กันยายน 2562) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 24 จังหวัด ประกอบดวย กาฬสินธุ ขอนแกน ชุมพร เชียงใหม นาน พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ลําปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุโขทัย 
หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ และอุบลราชธานี) ทําใหทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบทไดรับ
ความเสียหาย สรางความเดือดรอนตอประชาชนผูใชเสนทาง สงผลกระทบตอการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 
ซ่ึงกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยและซอมแซมเสนทางเพ่ือใหการจราจร
ผานไดในระยะเรงดวนแลว 
  2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความจาํเปนตองขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 
รวมท้ังส้ิน 707.32 ลานบาท ประกอบดวย กรมทางหลวง วงเงิน 389.90 ลานบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 
317.42 ลานบาท เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ อยูในพ้ืนท่ีประกาศภัยพิบัติจากพายุดังกลาว โดย
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความพรอมในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง หากไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จะเรงดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
   2.1 กรมทางหลวง เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 จํานวน 31 รายการ วงเงิน 
389.90 ลานบาท  เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ( จํานวน 15 จังหวัด  ประกอบดวย ขอนแกน เชียงใหม ตาก นาน พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด สุโขทัย หนองบัวลําภู อุดรธานี และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายท่ี
จะตองใชงบประมาณในการบูรณะ ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม และปรับปรุงระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ดังนี้ 

รายการ วงเงิน (ลานบาท) 
งานแกไขและปองกันดินสไลด คันทางสไลด จํานวน 9 รายการ 78.30 
งานฟนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา จํานวน 9 รายการ 69.70 
งานซอมแซมโครงสรางทางและผิวทาง จํานวน 13 รายการ 241.90 

รวม 389.90 
   2.2 กรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ครั้งท่ี 2 จํานวน 33 รายการ 
วงเงิน 317.42 ลานบาท เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค



 

 

11 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ( จํานวน 9 จังหวัด  ประกอบดวย กาฬสินธุ เชียงใหม ขอนแกน นครพนม มุกดาหาร 
มหาสารคาม แมฮองสอน รอยเอ็ด และอุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายท่ีจะตองใชงบประมาณในการบูรณะ
ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม ดังนี้ 

รายการ วงเงิน (ลานบาท) 
ซอมสรางผิวทาง/ไหลทาง/คันทาง จํานวน 10 รายการ 84.07 
ถนนขาด/สะพาน/คอสะพานขาด พรอมเชิงลาด จํานวน 8 รายการ 126.71 
กอสรางโครงสรางระบายน้ํา จํานวน 7 รายการ 48.33 
งานปองกันการกัดเซาะ จํานวน 8 รายการ  58.31 

รวม 317.42 
 
13. เรื่อง (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565)  ตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) เสนอ 
  2. ใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมท้ังใชเปน
กรอบแนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  3. ใหสํานักงบประมาณ (สงป.) ใชเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2565 แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
  4. ใหสํานักงานกิจการยุติธรรม ยธ. ในฐานะฝายเลขานุการ กพยช. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประสาน สนับสนุน ติดตามประเมินผลเพ่ือการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสูการปฏิบัติและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565)  ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติแลว และใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางดําเนินงาน รวมท้ังใช
เปนกรอบแนวทางในการเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ใหสํานักงบประมาณใชเปน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ให
สํานักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการประสาน สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลเพ่ือการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทดังกลาวไปสู
การปฏิบัติและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง ซ่ึง (ราง) แผนแมบทฯ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

(ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565) 

วิสัยทัศน การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สรางสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความ
ปลอดภัยและสงบสุข 

พันธกิจ เชน เสริมสรางการปองกันการกระทําผิดโดยสรางความรูความเขาใจดานความยุติธรรมและ
กฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยเพ่ือใชระงับขอพิพาทหรือยุติความขัดแยง
โดยใหประชาชนมีสวนรวมและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดสะดวกและงาย และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนโดยการพัฒนากฎหมายและระบบ
บริหารงานยุติธรรม 

เปาหมาย
ภาพรวม 

การบริหารงานยุติธรรมท่ีมีธรรมาภิบาล และโปรงใส และสังคมมีความสงบเรียบรอย 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 
การเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
และการมีสวนรวม
ดานกฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริมและ
พัฒนากระบวนการ
ไกลเกลี่ย ระงับขอ
พิพาทท้ังทางอาญา 
ทางแพงและ
พาณิชยและทาง
ปกครอง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนากฎหมาย
และระบบ
บริหารงานยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การขับเคลื่อน
กระบวนการยตุิธรรม
ดวยดิจิทัล 

โดย (ราง) แผนแมบทฯ มีแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลสรุปได ดังนี้ 
Plan  Do  Check  Act 

- สรางความรูความเขาใจ
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทุกกลุม 
- ผลักดันใหนําประเด็น
การพัฒนา โครงการ
กิจกรรมภายใตรางแผน
แมบทฯ บรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานและ
แผนพัฒนาจังหวัด 

- ใชกลไกยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป 
- ใชกพยช. และ กพยจ. 
เพ่ือขับเคลื่อน 
- ใชกลไกองคกรภาคสวน
ท่ีเก่ียวของในลักษณะ
ประชารัฐ 

- ติดตามประเมินผลท้ัง
ในมิติของการนํารางแผน
แมบทฯ ไปใชและการ
ประเมินผลสําเร็จของ
แผน 

- ประเมินเนื้อหาของรางแผน
แมบทฯ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ใหมีความเหมาะสม 

ซ่ึงรางแผนแมบทฯ มีเจตนารมณท่ีสําคัญคือการขับเคลื่อนเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจงาน ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมครอบคลุมท้ังอาญา ทางแพงและพาณิชย 
และทางปกครอง รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
  2. (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565) จัดเปนแผน
ระดับท่ี 3 ซ่ึงมติคณรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหเสนอแผนระดับท่ี 3 ไปยังสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอน ซ่ึง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการของ (ราง) แผนแมบทดังกลาว และใหดําเนินการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
 
 
14. เรื่อง การกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 500 ลาน
บาท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกูเงินเพ่ือใชในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) 
เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) ไดขออนุมัติกูเงินเพ่ือใชในกิจการของ
สํานักงานธนานุเคาระห (สธค.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 500 ลานบาท เพ่ือไวใชเปนเงินทุนในการ
หมุนเวียน รองรับธุรกรรมการรับจํานําของประชาชนท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังเพ่ือประกันการขาด
สภาพคลองทางการเงินท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง การพัฒนาสังคมและ
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ความม่ันคงของมนุษย และคณะกรรมการอํานวยการ สธค. ไดเห็นชอบการกูเงินดังกลาวแลว ประกอบกับเรื่องนี้
กระทรวงการคลังเห็นวา ท่ีผานมา สธค. สามารถทยอยชําระหนี้เงินกูไดอยางตอเนื่อง โดยวงเงินดังกลาวไดรับการ
บรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแลว (24 
กันยายน 2562) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบให พม. กูเงิน จํานวน 500 ลานบาท โดย
กระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน 
 
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปน
ธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และแจงให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงาน ก.พ. รายงานวา ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการคลัง 
(กค.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงานประกันสังคม เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 สรุปได ดังนี้  

ขอเสนอแนะ กสม. สรุปผลการพิจารณา 
1. คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายใหสวน
ราชการท่ีเก่ียวของกับการจางเหมา
บริการพิจารณาหาแนวทางหรือ
มาตรการในการคุมครองสิทธิแรงงาน
ข้ันพ้ืนฐานของพนักงานจางเหมา
บริการ  

กําหนดแนวทางการแกปญหา โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้  
(1) ระยะสั้น (เรงดวนเฉพาะหนา) กค. (กรมบัญชีกลาง) จะจัดทําหนังสือ
ซักซอมเพ่ือสรางความเขาใจใหกับสวนราชการ ใหดําเนินการจางใหถูกตอง
ตามประเภทการจางงาน หากเปนการจางเหมาบริการ (จางทําของ) ตองไม
ดําเนินการในลักษณะการจางแรงงาน โดยตองไมมีลักษณะการควบคุม
บังคับบัญชา หรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
การจางงานเปนสําคัญ สําหรับการจายอัตราคาจาง ควรพิจารณาในอัตราท่ี
เหมาะสมและเปนธรรม ตองไมจายในอัตราท่ีต่ําเกินไป โดยคํานึงถึงสภาพ
การทํางานลักษณะงาน และอัตราตลาด เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับผู
รับจาง และเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก รง. และ
กรมบัญชีกลางเปนผูรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพนักงานจางเหมาบริการ 
รายบุคคล โดยสํานักงาน ก.พ. จะเปนผูประสานและสนับสนนุการรวบรวม
ขอมูลดังกลาว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาหาทางแกไขปญหาใหเปน
รูปธรรมตอไป  

2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ี
โดยตรงมาพิจารณาแกไขปญหาการ
ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอพนักงานจาง
เหมาบริการของสวนราชการท้ังหมด 
ใหสอดคลองกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานหรือ
มาตรฐานข้ันต่ําท่ีลูกจางโดยท่ัวไปพึงมี
สิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม  

(1) กรมบัญชีกลางแจงวา การจางเหมาบริการ (จางทําของ) ไมสามารถใช
สิทธิประกันสังคม และไมมีสิทธิการลา เนื่องจากขัดกับหลักกฎหมาย ตอง
ปองกันไมใหสวนราชการจางงานในลักษณะนี้เพ่ิมข้ึนอีก  
(2) กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือซักซอมสวนราชการใหบริหารสัญญาจางให
ถูกตองตามวัตถุประสงคของการจาง คือ สัญญาการจางเหมาบริการ (จางทํา
ของ) มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการผลผลิตหรือผลสําเร็จของงานเทานั้น ดังนั้น 
สวนราชการตองไมปฏิบัติตอพนักงานจางเหมาบริการในฐานะผูบังคับบัญชา   
(3) กรมบัญชีกลางจะซักซอมสวนราชการใหมีการกําหนดอัตราคาจางท่ีเปน
ธรรม โดยคํานึงถึงราคากลางและความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงาน
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงานจางเหมาบริการ รายบุคคล  

3. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ควรเรงศึกษาและพิจารณา

การใชตําแหนงลูกจางชั่วคราวทดแทนการจางเหมาบริการอาจไมใช
ทางแกไขปญหาท่ีถูกตอง เนื่องจากเปนภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะ
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ทบทวนกรอบอัตรากําลังคนภาครัฐใน
ปจจุบันใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับภาระหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ 
และแกไขปญหาการขาดแคลน
บุคลากรของสวนราชการในระยะยาว  

ยาว และการจางลูกจางชั่วคราวในปจจุบัน ดําเนินการไดเฉพาะ 4 ประเภท 
คือ 1) ลูกจางชาวตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง 2) ลูกจางชั่วคราวของสวน
ราชการท่ีมีสํานักงานในตางประเทศ 3) ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษาวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ลูกจางชั่วคราวอ่ืนท่ีมีขอตกลงพิเศษกับ
กระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนไปตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2562 – 2565)  

 
16. เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง 
  จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ท่ีระบาดในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณภัยแลงซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณดังกลาวนอกจาก
จะสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย และภาค
การเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานท่ีเก่ียวของในวงกวาง ดังนั้น นอกจากการกําหนดมาตรการจัดการ
แกไขปญหาโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจหนาท่ีโดยตรงแลว สํานักงบประมาณเห็นสมควรกําหนดมาตรการดาน
การงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนมาตรการเสริมในการ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณดังกลาว และเปนไปตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ซ่ึงมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงรัดดําเนินการปองกัน ควบคุม แกไข
ปญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้ 
  1. งบประมาณรายจายประจํา 
      1.1 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใชจายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธี
ดําเนินงานสําหรับงบประมาณในลักษณะรายจายประจํา ท่ีมิใชคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหได
ประมาณรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําของหนวยรับงบประมาณ เพ่ือไปดําเนินการท่ีกอใหเกิดการจัดซ้ือ
จัดจางจากผูประกอบการหรือผูผลิตรายยอย รวมถึงการจางแรงงาน 
      1.2 ใหหนวยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ ท่ีตั้งไวสําหรับศึกษาดู
งาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศ โดยใหนํามาดําเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ดําเนินการตามแนวทางใน ขอ 1.1 สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศกรณีอ่ืน กรณีการเดินทาง
ไปยังประเทศกลุมเสี่ยงท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการ
เดินทางได ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาดําเนินการดวย 
  2. งบประมาณรายจายลงทุน 
      2.1 งบประมาณรายจายในลักษณะคาครุภัณฑท่ีมีวงเงินต่ํากวาหนึ่งลานบาท หรือสิ่งกอสรางท่ีมี
วงเงินต่ํากวาสิบลานบาท ท่ีแนชัดวาไมสามารถจัดซ้ือจัดจางไดภายในเดือนมีนาคม 2563 ใหหนวยรับงบประมาณ
พิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางอ่ืนซ่ึงจะชวยลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสถานการณภัยแลง เชน การพัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีสําหรับกักเก็บน้ําในฤดูฝนโดยใชแรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยน
วิธีดําเนินการจากงานจางเหมาเปนงานดําเนินการเองเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ี เปนตน ท้ังนี้ โดย
ดําเนินการภายในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในลําดับแรก 
      2.2 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดหาครุภัณฑจากตางประเทศมาดําเนินการ
จัดหาครุภัณฑจากผูผลิตภายในประเทศ เวนแตกรณีท่ีมีความจําเปนอยางแทจริง 
  3. งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
      3.1 งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีสํานัก
งบประมาณยังไมไดจัดสรรใหหนวยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรใหหนวยรับงบประมาณชะลอการดําเนินการไว
กอน ประกอบดวย 
   1) รายการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว 
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   2) รายการท่ีมีคําขอของหนวยรับงบประมาณ ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณา 
      3.2 งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีสํานัก
งบประมาณไดจัดสรรใหแกหนวยรับงบประมาณแลว กรณีท่ีหนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
หรือบันทึกใบสั่งซ้ือ ( PO) ไดทันภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรใหยกเลิกโครงการ/รายการ และใหแจง
สํานักงบประมาณภายในวันท่ี 13 มีนาคม 2563 เพ่ือดําเนินการนํางบประมาณสงคืนสําหรับนําไปใชในโครงการ/
รายการสําคัญเรงดวนตามมาตรการระยะเรงดวนสําหรับการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-
19) และสถานการณภัยแลง ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของ ตอไป 
      3.3 กรณีท่ีหนวยรับงบประมาณมีภารกิจ และอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และสถานการณภัยแลง และมี
ความจําเปนตองใชจายจากงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหเสนอ
ขอรับการจัดสรรตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณ
รายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี ตอสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 13 มีนาคม 2563 
  ท้ังนี้ การพิจารณาดําเนินการตามมาตรการขอ 1 และขอ 2 ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณา
ดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจ และอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเปนหลัก 
 
17. เรื่อง มาตรการเรงรัดใหทุกสวนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง 
มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอมาตรการเรงรัดใหทุกสวน
ราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว โดยการขอความรวมมือใหทุกสวนราชการ เรงการใชจายงบประมาณป 2563 โดยการจัดประชุมและ
สัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) และสงปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกลาว ให
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เพ่ือนําไปขยายผลรวมกับภาคเอกชนท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอไป  
  ท้ังนี้ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ประเมินวา หากมีการดําเนินมาตรการเรงรัดใหทุกสวน
ราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพ่ือพยุงอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว จะสงผลกระทบใหผูประกอบการทองเท่ียวชะลอการเลิกจางงาน รวมท้ังจะสงผลกระทบเชิงบวกตอ
จิตวิทยาในการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ ท้ังประชาชนคนไทย และชาวตางชาติท่ัวโลก และเกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการทองเท่ียวและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
 
18. เรื่อง มาตรการเรงดวนเพ่ือชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง และกระตุนเศรษฐกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการเรงดวนเพ่ือชวยเหลือประชาชน ดูแลปญหาภัยแลง และ
กระตุนเศรษฐกิจ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
  1. การคืนเงินประกันการใชไฟฟา ใหการไฟฟาฝายจําหนายพิจารณาเรงรัดออกแนวทางปฏิบัติและ
รายละเอียดในการดําเนินการเพ่ือใหผูใชไฟฟาประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย และประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก จํานวน
ผูใชไฟฟารวมประมาณ 21.5 ลานราย สามารถใชสิทธิในการขอคืนเงินประกันการใชไฟฟาท่ีวางไวตามขนาดเครื่องวัด
หนวยไฟฟา ซ่ึงมีวงเงินรวมท่ีจะมีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ลานบาท โดยจะสามารถเริ่มทยอยคืนไดตั้งแตเดือน
มีนาคม 2563    
  2. การเรงรัดการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ในพ้ืนท่ี 72 จังหวัด วงเงินรวม 4,064 ลานบาท 
โดย  
   2.1 ใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศเรงรัดการเบิกจายเงินภายใตโครงการชุมชนป 
2563 จํานวนกวา 6,600 โครงการ วงเงินรวม 2,494 ลานบาท เพ่ือเปนการกระตุนการใชจายในพ้ืนท่ีและพัฒนาหรือ
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ฟนฟูทองถ่ินในดานสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา และสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 
พิจารณาทบทวนโครงการชุมชนภายใตงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลว เพ่ือดําเนินโครงการแกไขปญหาภัยแลง จาง
แรงงาน จัดซ้ือหรือกอสรางท่ีใชวัสดุอุปกรณของผูประกอบการระดับทองถ่ินภายในประเทศ การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานตางประเทศ เพ่ือกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ   
   2.2 ใหพิจารณานํางบประมาณเหลือจายในป 2562 และ 2563 วงเงินรวม 1,570 ลาน
บาท มาใชประโยชนเพ่ิมเติมในการเสนอโครงการแกไขปญหาภัยแลง และการจางงานในพ้ืนท่ี เพ่ือกระตุนระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ  
  3. การกํากับดูแลอัตราคาไฟฟา  โดยตรึงอัตราคาเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60 
สตางคตอหนวย หรือ ลดลง 11.60 สตางคตอหนวย จากคาไฟฟาฐาน คิดเปนวงเงินประมาณ 4,534 ลานบาท   
  4. มาตรการอ่ืน ๆ ของการไฟฟา  ไดรับทราบขอมูลจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในมาตรการตาง ๆ อาทิ  
   4.1 ลดคาไฟฟาในอัตรารอยละ 3 ใหกับผูใชไฟฟาทุกประเภท เปนระยะเวลา 3 เดือน 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดสวนลดจะปรากฏในบิลท่ีผูใชไฟฟาไดรับ   
   4.2 ขยายระยะเวลาการชําระคาไฟฟา สําหรับผูใชไฟฟาประเภท กิจการเฉพาะอยาง 
(ธุรกิจโรงแรม และกิจการใหเชาพักอาศัย) ตลอดจนไมคิดคาปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผอนผัน โดยไมมี
การงดจายไฟฟาเปนการชั่วคราว และผอนผันไดไมเกิน 6 เดือนของแตละรอบบิล ท้ังนี้ เริ่มตั้งแตคาไฟฟาประจําเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยผูใชไฟฟาตองแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือไดท่ีสํานักงานการไฟฟาใน
พ้ืนท่ี  
 

ตางประเทศ 
19. เรื่อง  ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ (Dubai Declaration)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอรางปฏิญญาดูไบ ( Dubai Declaration)  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย และไมขัดหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว ใหกระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  พรอมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรับรองรางปฏิญญาดังกลาว
โดยไมมีการลงนาม  ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ   
  สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนเอกสารท่ีสํานักเลขาธิการ Abu Dhabi Dialogue (ADD)   
ไดนําหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใตกรอบความรวมมือ ADD ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2562  
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือใหท่ีประชุมฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ ADD รับรองรางปฏิญญาฯ กอนนําไปใชปฏิบัติเปนแนวทาง
ความรวมมือระหวางประเทศปลายทาง (ผูรับแรงงาน) และประเทศตนทาง (ผูสงแรงงาน) ท้ังนี้  รางปฏิญญาฯ เปน
เอกสารกําหนดแนวทางความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือ ADD ในประเด็นตาง ๆ 
เชน (1) การใชเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการทํางานและความโปรงใสของการจัดหางาน (2) การพัฒนาฝมือ
แรงงานและการรับรองมาตรฐานฝมือ (3) การพัฒนางานวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวกับผลกระทบ ความทาทาย  และ
โอกาสของงานในอนาคต ( Future of Works) ท่ีจะเกิดข้ึน (4) การพัฒนาความรวมมือใหมากข้ึนในดานการจัด
มาตรฐานความสามารถของแรงงานทํางานบาน ( Domestic Worker Competency Standards) และ (5) การ
สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางภูมิภาคในการผลักดันในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานกาวไปสูการประชุมบนเวทีโลก 
โดยการรับรองเอกสารดังกลาวจะเปนประโยชนตอการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ โดยเฉพาะการ
เดินทางไปทํางานในประเทศผูรับแรงงานท่ีเปนสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ ADD ใหมีประสิทธิภาพและเปน
ธรรมมากยิ่งข้ึน 
 
20. เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความ
เขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโคโรนา (โควิด-19) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้  
1. เห็นชอบรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซ

อุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
(โควิด-19) และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชน
ของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก  

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหการรับรองรางถอย
แถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)  

สาระสําคัญของเรื่อง 
1. เวียดนามจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ  

(AEM Retreat) ครั้งท่ี 26 และการประชุมท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 9-11  มีนาคม 2563 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของไทย 

2. เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2563 เวียดนามไดเสนอรางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวย
การเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทานอาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) เพ่ือใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมรับรองในชวงการประชุมใน
ขอ 1 

3. รางถอยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง [หวงโซอุปทาน
อาเซียน] [ความยืดหยุนทางเศรษฐกิจของอาเซียน] ในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-
19) มีสาระสําคัญเพ่ือสงเสริมความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโควิด-19 ผานการดําเนินการตาง ๆ เชน (1) สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความพยายามในการประสานงาน
และความรวมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือการตอบสนองตอความทาทายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพรระบาดของโควิด-
19 (2) ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการคาดิจิทัลเพ่ือเอ้ือใหภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม
และรายยอยเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไป แมในกรณีมีการแพรระบาดของโควิด-19 (3) ทํางานรวมกันเพ่ือ
เสริมสรางความยืดหยุนและความยั่งยืนของหวงโซอุปทานในระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามรวมในการเรงรัดการ
ดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน ค.ศ.2025 (4) ตอยอดการใชเวทีการอํานวย
ความสะดวกทางการคาท่ีมีอยูในอาเซียน เชน ระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน (5) หลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในการหาซ้ือและการกักตุนสินคาเพ่ือลด
การสรางแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอท่ีไมจําเปน (6) จัดการกับอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี โดยเฉพาะมาตรการท่ี
เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคาและบริการในหวงโซอุปทาน  

 
แตงตั้ง 

21. เรื่อง ขอปรับปรุงและเพ่ิมเติมองคประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาส่ือ วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณทางการศึกษา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงและเพ่ิมเติมองคประกอบ
คณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณทางการศึกษา โดยมีอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการคงเดิม ดังนี้   
  1. การปรับปรุงองคประกอบของประธานกรรมการ    
   จากเดิม  “รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย” เปน  “ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย”    
  2. การปรับปรุงองคประกอบของกรรมการ จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก   
   2.1 จากเดิม  “ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เปน  “ผูแทน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม”   
   2.2 จากเดิม  “ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน  “ผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม”   
  3. การเพ่ิมเติมองคประกอบของกรรมการ    
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   เพ่ิมเติม กรรมการผูแทนดานวิทยาศาสตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม จํานวน 2 ตําแหนง  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เปนตนไป   
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางเดือนถนอม พรหมขัติแกว  ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
การแพทย (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย รับเงินประจํา
ตําแหนงอัตรา 13,000 บาท ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (นักวิทยาศาสตร
การแพทยทรงคุณวุฒ)ิ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รับเงินประจําตําแหนงอัตรา 15,600 บาท 
ตั้งแตวันท่ี 5 กันยายน 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
23. เรื่อง การตอเวลาการดํารงตําแหนงของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
การตอเวลาการดํารงตําแหนงของ นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงดํารงตําแหนงดังกลาวครบ 4 ป ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 ตอไป
อีก 1 ป (ครั้งท่ี 1) ตั้งแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564  
 
24. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้ง นายพรพล เอกอรรถพร  ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง  
 
25. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ 
ดังนี้  
  1. แตงตั้ง ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
  2. แตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 10 คน   
   2.1 กรรมการผูเคยดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (3) จํานวน 
1 คน ไดแก ศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ   
   2.2 กรรมการผูเคยดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (4) จํานวน 
2 คน ไดแก 1) รองศาสตราจารยประดิษฐ วรรณรัตน 2) รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน  
   2.3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) จํานวน 7 คน ไดแก 1) นายเจษฎ 
โทณะวณิก 2) ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม 3) รองศาสตราจารยพีระพงศ ทีฆสกุล 4) ศาสตราจารยวิชัย  
ริ้วตระกูล 5) นายสุเมธ แยมนุน 6) นางเสาวณีย ไทยรุงโรจน 7) นายอิสระ วองกุศลกิจ  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
 
 
 

****************** 
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