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  วันนี้ ( 24 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล                       
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผานระบบ Video Conference   
ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางกฎหมายลําดับรองซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและ
    การไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแกไขเพ่ิมเติมการแบงสวน  
    ราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ)  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย 
    พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง   รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
    การสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง   รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขให 
    ลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของ 
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019) 
    ( COVID-19))  
  8.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย 
    การยกเวนรัษฎากร (มาตรการสรางความเชื่อม่ันในระบบตลาดทุน)  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  9.   เรื่อง   ขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
  10.  เรื่อง  การขอปรับโครงสรางกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองท่ี 1)  
  11.   เรื่อง  การเสนอสงกรานตในประเทศไทย เปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอง
    ไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก  
  12.   เรื่อง  รายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
    ในครอบครัว  พ.ศ. 2550 ประจาํป 2561 
  13.  เรื่อง   มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

   พันธุใหม (โควิด-19) แพรระบาด 
  14.  เรื่อง  การผอนปรนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
  15.  เรื่อง   ข ออนุมัตใิชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการ 

    เงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 
  16.  เรื่อง  มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ตอเศรษฐกิจ
    ไทยท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 2  
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ตางประเทศ 
  17.   เรื่อง   รางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางกระทรวง
    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับ  
    กระทรวงการตางประเทศและการคาและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหง
    ประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020  – 2022 
 18.   เรื่อง   เงินกูจากรัฐบาลญี่ปุนสําหรับโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร  
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ   
   ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

แตงตั้ง 
  19.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักงบประมาณ)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้   
  1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน                         
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  

ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 
1. องคประกอบของ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ  

เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือรองรับองคประกอบของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารง
ตําแหนงกรรมการซ่ึงเปนผูแทนโรงงานหรือชาวไรออยหรือมีไมครบถวนตามจํานวนท่ี
กฎหมายกําหนด เพ่ือใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดและใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 

2. การรองรับการปฏิบัติ
หนาท่ีแทนประธาน
กรรมการออยและ
น้ําตาลทราย และ
กําหนดใหนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาใชบังคับโดย
อนุโลม  

แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดย
ใหรองประธานสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานได และกําหนดใหนําบทบัญญัติดังกลาว
มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการออย และคณะกรรมการน้ําตาลทราย รวมท้ัง เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการ
เลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน้ําตาล
ทราย ท้ังนี้ เพ่ือใหบทบัญญัติมีความครบถวนสมบูรณ  

3. หนาท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย  

แกไขหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการจําหนายน้ําตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกําหนด
ราคาน้ําตาลทรายออก เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการคาโลกท่ีเก่ียวกับการ
กําหนดปริมาณการผลิตและการจัดจําหนายน้ําตาลทรายโดยภาครัฐ  

4. ท่ีมาของเงินกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย  

แกไขเพ่ิมเติมท่ีมาของกองทุนออยและน้ําตาลทรายโดยตัดการกูเงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
คงเหลือเพียงเงินกู และตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
องคการการคาโลกในสวนท่ีเก่ียวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ  

5. การสงเงินเขากองทุน
สงเคราะหเกษตรกร  

ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายเขากองทุนสงเคราะห
เกษตรกรตามกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เนื่องจากไมปรากฏวามีการนําสง
เงินใหแกกองทุนดังกลาว ประกอบกับกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไมไดมีภารกิจท่ีเก่ียวของ
กับออยและน้ําตาลทราย  

6. หลักเกณฑการนําเขา
น้ําตาลทราย 

กําหนดใหสามารถนําเขาน้ําตาลทรายไดแตตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนดองคการการคาโลก เดิมหามมิใหนําเขาน้ําตาลทราย  

7. การกําหนดราคาออย
ข้ันตนและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายข้ันตน  

แกไขเพ่ือกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน
ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการกําหนดตัวเลขเพ่ือเปนเพดานในการกําหนดราคาไวใหราคา
ออยและผลตอบแทนการผลิตข้ันตนและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตนตองไมนอยกวารอยละ 
80 แตไมเกินรอยละ 95 ของประมาณการรายไดท่ีคํานวณได  

8. หลักเกณฑการหัก
สวนตางท่ีเกิดข้ึนในกรณี
ราคาออยข้ันสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายน้ําตาล

แกไขโดยตัดบทบัญญัติท่ีกําหนดใหกองทุนตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับสวนตาง
ในกรณีท่ีราคาออยข้ันสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ัน
สุดทายต่ํากวาราคาออยข้ันตน โดยกําหนดใหนําสวนตางท่ีเกิดข้ึนไปหักจากราคาออย
ข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน หรือราคาออยข้ันสุดทาย
และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันสุดทาย ในฤดูการผลิตปถัดไป 
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ทรายข้ันสุดทายต่ํากวา
ราคาออยข้ันตนและ
ผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายน้ําตาล
ทรายข้ันตน  

เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการคาโลกในสวนท่ีเก่ียวกับการอุดหนุนจาก
ภาครัฐ 

9. บทเฉพาะกาล  เพ่ือรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
คงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งใหมใชบังคับ พรอมท้ังกําหนดใหการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไม
สามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และสอดรับกับการเรงรัดการออกกฎหมายลําดับรองใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562  

 
2. เรื่อง รางกฎหมายลําดับรองซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงและรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรวม 8 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได   
   2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  3. ใหกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเรงดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองท่ีอยูในความ
รับผิดชอบและจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2562 โดยเร็ว   
  4. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตรวจสอบกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบทุกฉบับเพ่ือดําเนินการ
ออกกฎหมายลําดับรองใหทันภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 อยางเครงครัดเพ่ือมิใหเกิดปญหาขอกฎหมาย     
  สาระสําคัญของรางกฎหมาย  
  1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคาเบ้ืองตนสําหรับท่ีดินท่ีเวนคืน  
พ.ศ. .... กําหนดใหในการกําหนดราคาเบื้องตนสําหรับท่ีดินท่ีเวนคืน ใหคํานึงถึงสภาพและทําเลท่ีตั้ง เหตุและ
วัตถุประสงคในการเวนคืน ประกอบกับราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการท่ี
กําหนดข้ึน เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานตามกฎหมายวาดวยภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน โดยใหคณะกรรมการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตน และเงินคาทดแทนเปนผูกําหนด   
   2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การกําหนดราคาสูงข้ึนหรือลดลงของ
ท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืน และการกระทําการใหท่ีดินเปล่ียนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. ....   
    2.1 กําหนดลักษณะของท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืนในกรณีท่ีมีราคาสูงข้ึนหรือลดลง   
   2.2 กําหนดใหราคาสูงข้ึนหรือลดลงของท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืน หมายถึง ผลตางของ
ราคาท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืนแปลงหนึ่งแปลงใด ระหวางราคากอนท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเวนคืนกับราคา
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หลังจากการเวนคืน ท้ังนี้ ใหคํานวณราคาในวันท่ีไดมีการกําหนดราคาเบื้องตนในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน หรือในวันท่ีไดมีการกําหนดคาทดแทนในกรณีท่ีมีพระราชบัญญัติเวนคืนโดยไมมีการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณราคาสูงข้ึนหรือลดลง   
   2.3 กําหนดหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินท่ีถูกเวนคืนในแนวพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน กระทําอยางใดใหท่ีดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในลักษณะท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย 
หรือไมเหมาะสมท่ีจะใชประโยชนจากท่ีดินนั้น หลังจากวันท่ีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนใน
กรณีไมไดตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผลใชบังคับ และกําหนดมาตรการในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินท่ี
ถูกเวนคืนแปลงใดไดกระทําการฝาฝนขอหามดังกลาว   
  3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการชดใชเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปน
พิเศษเนื่องจากการเขาครอบครองหรือใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ....  กําหนดใหในกรณีท่ีเจาหนาท่ีได
เขาครอบครองหรือใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยกอนการเวนคืน แลวทําใหมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนพิเศษ                
ใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามกฎกระทรวงนี้ 
โดยใหเจาหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินความเสียหาย   
   4. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดคารื้อถอน คาขนยาย คาโรงเรือน              
ส่ิงปลูกสราง หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนอันติดอยูกับท่ีดิน คาปลูกสรางโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางใหมและ
อสังหาริมทรัพยอ่ืนอันติดอยูกับท่ีดิน คาเสียสิทธิจากการใชอสังหาริมทรัพยและคาเสียหายอ่ืนอันเกิดจากการ                
ท่ีเจาของตองออกจากท่ีดินท่ีเวนคืน พ.ศ. ....   
   4.1 กําหนดหลักเกณฑคาใชจายตาง ๆ เปนดังนี้    
     4.1.1 คาโรงเรือน สิ่งปลูกสราง คารื้อถอน ขนยาย ปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางใหม และอสังหาริมทรัพยอ่ืนอันติดอยูกับท่ีดิน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอนุโลม   
    4.1.2 คาออกแบบและควบคุมงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คาธรรมเนียมขออนุญาตรื้อถอนและหรือปลูกสรางใหกําหนดตามอัตราท่ีสวนราชการ
เรียกเก็บ และคาปองกันอุบัติภัยตาง ๆ ใหใชวิธีสืบราคาเหมาจาย    
     4.1.3 คาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายในการรื้อยายและติดตั้งเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา 
ประปา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนใหกําหนดตามอัตราท่ีจายจริงท่ีหนวยงานเรียกเก็บ   
    4.1.4 กรณีท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางถูกปลอยท้ิงรางจนทรุดโทรมใหหักคาเสื่อม
ราคาวัสดุกอสรางตามตารางท่ีกําหนดทายกฎกระทรวง  
    4.2 กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยอ่ืน คาเสียสิทธิจากการใช
อสังหาริมทรัพย คาเสียหายอ่ืนอันเกิดจากเจาของตองออกจากท่ีดินท่ีเวนคืน คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการ
ประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย คาเสียหายแกบุคคลอ่ืนซ่ึงตองออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีใช
ประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมายกรณีขาดรายไดจากการประกอบกิจการ คาทดแทนความ
เสียหายจากการท่ีตองใชจายในการติดตอกับทางราชการท่ีเก่ียวของกับการเวนคืน   
  5. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจําหนายหรือทําลายโรงเรือน  ส่ิงปลูก
สราง หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ....  กําหนด
หลักเกณฑในการจําหนายหรือทําลายโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรื้อถอนโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 หลักเกณฑและ
วิธีการในการคิดมูลคาทรัพยสินและคาแรงรื้อถอนกอนจําหนายหรือทําลาย รวมท้ังการสั่งจางรื้อถอน จําหนาย และ
ทําลาย  
   6. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงาน
วางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย             
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พ.ศ. ....  กําหนดใหเจาหนาท่ีวางเงินคาทดแทนในกรณีมีประกาศเขาครอบครอง และใชอสังหาริมทรัพยกอนการ
เวนคืนเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน และเจาของไมมารับเงินคาทดแทนภายในระยะเวลาท่ีเจาหนาท่ีกําหนด กรณี
เจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามท่ีไดระบุไวในสัญญาซ้ือขายและผูมีสิทธิไมมารับเงินภายใน
กําหนดเวลา กรณีท่ีไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดได เพราะมีปญหาเก่ียวกับ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืน ๆ ในอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนหรือมีปญหาเก่ียวกับการแบงสวนเงินคาทดแทนของผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทน กรณีเจาหนาท่ีไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดไดเนื่องจากมีการ
โตแยงสิทธิและไมอาจตกลงกันได รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการวางเงินและรับเงินคาทดแทน    
  7. รางกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการขอคืนท่ีดินท่ีไมไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ
การเวนคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท พ.ศ. ....  กําหนดใหเจาของท่ีดินหรือทายาทผูมีสิทธิของเจาของท่ีดินท่ีถูก
เวนคืนมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนตอเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีดินท่ีไดมาตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
และการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 มิไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนภายในระยะเวลา
ตามท่ีกําหนด หรือเหลือจากการใชประโยชน โดยไมรวมถึงท่ีดินท่ีไดจากการซ้ือขาย ท่ีดินท่ีมีการซ้ือขายซ่ึงรวมเปน
แปลงเดียวกันกับท่ีดินท่ีไมไดมีการซ้ือขายแตมีการขอคืน และเจาหนาท่ียังมิไดนําท่ีดินนั้นไปใชประโยชน และท่ีดินท่ี
ถูกเวนคืนนับแตวันท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ใชบังคับจนถึงวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนและการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 ใชบังคับและไมไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการ
เวนคืนหรือเหลือจากการใชประโยชน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอคืนท่ีดิน การโอนคืน
ท่ีดินและการคืนเงินคาทดแทน   
  8. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเขาใช
อสังหาริมทรัพยของรัฐหรือท่ีหนวยงานของรัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีไดมาโดยการเวนคืน พ.ศ. ....  
   8.1 กําหนดใหอสังหาริมทรัพยของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐประสงคจะเขาใชตองเปน
อสังหาริมทรัพยท่ีหนวยงานของรัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือท่ีมีสิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยการ
เวนคืน และการเขาใชอสังหาริมทรัพยนั้นไมทําใหวัตถุประสงคของการเวนคืนตองเสียไปโดยสิ้นเชิง รวมท้ัง
วัตถุประสงคในการใชนั้นเปนวัตถุประสงคท่ีใชเปนเหตุในการเวนคืนได   
   8.2 กําหนดใหผูขอเขาใชอสังหาริมทรัพยท่ีหนวยงานของรัฐเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือท่ีมี
สิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยการเวนคืนตองเปนหนวยงานของรัฐ  
   8.3 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการยื่นคําขอเขาใชอสังหาริมทรัพย               
การสอบสวน ตรวจสอบขอเท็จจริง การอนุมัติ และการสงคืนอสังหาริมทรัพยท่ีขอเขาใช 
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแกไขเพ่ิมเติมการแบงสวนราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาต)ิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการ
อยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  ท้ังนี้ รางกฎกระทรวงฯ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ เปนการยกฐานะศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ 
เปน ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีฐานะเปนสวนราชการระดับกองบังคับการ เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
และเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
สําหรับอัตรากําลัง จํานวน 80 ตําแหนง ใชวิธีปรับโอนและปรับเกลี่ยนตําแหนงจากสวนราชการเดิม จํานวน 66 
ตําแหนง สวนตําแหนงท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 13 ตําแหนง ใชวิธีการตัดโอน และ/หรือปรับตําแหนงจากหนวยงานอ่ืนใน
สังกัดกองบัญชาการศึกษา และตําแหนงผูบังคับการ จํานวน 1 ตําแหนง ไดตัดโอนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติไป
เปนตําแหนงดังกลาว  
   สาระสําคัญของรางกฎหมาย  
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  1. กําหนดใหยกฐานะศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ (หนวยงานระดับกองกํากับการ) เปน “ศูนยฝกยุทธวิธี
ตํารวจกลาง” (หนวยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบดวย ฝายอํานวยการ ฝายสนับสนุนการฝก ฝายวิทยบริการ 
และฝายควบคุมการฝก    
   2. กําหนดใหศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   
   2.1 เปนศูนยกลางการฝกอบรมขาราชการตํารวจและหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ัว
ประเทศ โดยเนนการฝกอบรมพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการตาง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล   
   2.2 ดําเนินการเก่ียวกับงานฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางยุทธวิธีใหกับ
บุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
   2.3 ติดตอและประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอ่ืนท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชน  
 
4. เรื่อง  รางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมี
เหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รางกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ....            
มีสาระสําคัญ ดังนี ้
  1. กําหนดใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563  
  2. แกไข คํานิยาม “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา อัคคีภัย  วาตภัย อุทกภัย  ธรณีพิบิติภัย หรือภัย
อันเกิดจากโรคท่ีแพรหรือระบาดในมนุษยซ่ึงเปนโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ 
ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน  ซ่ีงมีผลกระทบตอสาธารณชนและถึงขนาดผูประกันตนไมสามารถทํางาน
ไดหรือนายจางไมสามาถประกอบกิจการไดตามปกติ  
  3. กําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามมาตรา 
79/1 มีสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณีวางงานในอัตราเต็มจํานวนของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาท่ี
ผูประกันตนไมไดทํางานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยท่ีนายจางรับรอง  หรือนายจางไมใหทํางานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  ทําให
ไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ  แตท้ังนี้ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
  4. กําหนดใหกรณีหนวยงานภาครัฐมีคําสั่งใหนายจางหยุดประกอบกิจการ เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอ
การแพรระบาดของโรค  ใหลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีไมไดรับคาจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
ตามมาตรา 79/1 ในอัตราเต็มจํานวนของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาท่ีนายจางหยุดประกอบกิจการ
ตามคําสั่ง ไมเกินหกสิบวัน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการชดเชยกําลังซ้ือท่ีลดลงจากการไมไดรับคาจางระหวางการหยุดการ
ประกอบกิจการ 
 
 
 
5. เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได 
  กก. เสนอวา  
  ดวยปจจุบันการกําหนดจํานวนเงินวางหลักประกันเปนเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร              
ท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองวางตอนายทะเบียนเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดําเนินการ
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ภายใตกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 แตเนื่องจากในสถานการณปจจุบันเกิดวิกฤติการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงสงผลกระทบในวงกวางตอเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียว ธุรกิจการทองเท่ียวเกิดความชะงักงัน             
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม รวมไปถึงผูประกอบการขนาดใหญ 
ขาดสภาพคลองทางการเงินอยางหนัก ซ่ึงสงผลตอการจางงานและความเปนอยูของแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือการชวยเหลือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในระยะเรงดวน จึงเห็นควรลดภาระ
ในการวางเงินหลักประกันของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 
ลงชั่วคราว เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวสามารถหลอเลี้ยงธุรกิจและพนักงานในความดูแลไปไดในชวงระยะเวลา
วิกฤตินี้ และเพ่ือใหการกําหนดจํานวนเงินวางหลักประกันเปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
  (1) ใหยกเลิกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 
  (2) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองวางหลักประกันตอนายทะเบียน ในวันท่ีมารับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว ณ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกลางหรือสาขาท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ครอบคลุมสํานักงานของผูขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 
   2.1 การประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทเฉพาะพ้ืนท่ี ตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงิน
สามพันบาท 
   2.2 การประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทภายในประเทศ ตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงิน
หนึ่งหม่ืนหาพันบาท 
   2.3 การประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทนําเท่ียวจากตางประเทศ ตองวางหลักประกันเปน
จํานวนเงินสามหม่ืนบาท 
   2.4 การประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทท่ัวไป ตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงิน             
หกหม่ืนบาท 
 
6. เรื่อง  รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและ
การนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบ
รายการแสดงการสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน
เสนอ และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
  สาระสําคัญ 
  รางประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญ คือ (1) ใหนายจางท่ีข้ึนทะเบียนนายจางและข้ึน
ทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดรับการขยายกําหนดเวลายื่น
แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและการนําสงเงินสมทบตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ดังนี้ คาจางงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ใหยื่นแบบรายการแสดงการนําสงเงินสมทบและนําสงเงินสมทบ 
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คาจางงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ใหยื่นแบบรายการแสดงการนําสงเงิน
สมทบและนําสงเงินสมทบ ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คาจางงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใหยื่นแบบ
รายการแสดงเงินนําสงเงินสมทบและนําสงเงินสมทบ ภายในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563 (2) ใหผูประกันตนตาม
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดรับการขยายกําหนดเวลานําสงเงินสมทบเขากองทุน
มาตรา 39 วรรคสาม ดังนี้ เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ใหนําสงเงินสมทบเขากองทุนภายในวันท่ี 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เงินสมทบงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ใหนําสงเงินสมทบเขากองทุน ภายในวันท่ี 15 
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สิงหาคม พ.ศ. 2563 เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใหนําสงเงินสมทบเขากองทุน ภายในวันท่ี 15 
กันยายน พ.ศ. 2563 
 
7. เรื่อง  รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหลดหยอนการออกเงิน
สมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019) (COVID-19))  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขใหลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป 
  สาระสําคัญ 
  รางประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญ คือ 1) ใหนายจางและผูประกันตนตามมาตรา 33 
ไดรับการลดหยอนการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยใหนายจางสงเงินสมทบในอัตรารอยละสี่ เพ่ือไมใหผูประกันตนเสียประโยชน และ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 สงเงินสมทบในอัตรารอยละหนึ่ง ของคาจางของผูประกันตนเพ่ือใหผูประกันตนไดรับ
ประโยชนโดยตรงทันที 2) ใหผูประกันตนตามมาตรา 39 ไดรับการลดหยอนการออกเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมประจํางวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยใหสงเงินสมทบในอัตรา
เดือนละสองรอยสิบเอ็ดบาท 3) ในกรณีท่ีมีการสงเงินเกินกวาจํานวนเงินท่ีกําหนดไวตามประกาศนี้ ใหนายจางหรือ
ผูประกันตนตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี ยื่นคํารองขอรับเงินในสวนท่ีเกินคืนได ณ สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 
 
8. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(มาตรการสรางความเช่ือม่ันในระบบตลาดทุน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการสรางความเชื่อม่ันในระบบตลาดทุน) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (มาตรการสรางความเชื่อม่ันในระบบตลาดทุน) มีหลักการเปนการกําหนดใหบุคคลธรรมดาสามารถหัก
ลดหยอนคาซ้ือหนวยลงทุนใน SSF  ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไมนอยกวารอยละ 65  ของ NAV ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดตามท่ีจายจริง 
แตไมเกิน 200,000 บาท โดยแยกตางหากจากวงเงินหักลดหยอนคาซ้ือหนวยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไมอยูใน
เพดานวงเงินหักลดหยอนรวมของเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ               
เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ และเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติ และผูซ้ือหนวยลงทุนใน SSF ดังกลาวตองถือ
หนวยลงทุนไวไมนอยกวา 10 ปเชนเดียวกันกับการซ้ือหนวยลงทุนใน SSF กรณีปกติ ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด    
   2. เม่ือกฎกระทรวงฯ มีผลใชบังคับแลว จะไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ดังนี้   
   2.1 กรณีผูถือหนวยลงทุนใน SSF ตาม 1. ไดโอนการลงทุนไปยัง SSF อ่ืน SSF ท่ีรับโอน
ตองมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 65 ของ 
NAV เทานั้น    
    2.2 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เชนเดียวกันกับการลงทุนใน SSF ปกติ  
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เศรษฐกิจ - สังคม 

9. เรื่อง  ขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการใหกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ดําเนินการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลราชวิถี เปนอาคาร สูง 11 ชั้น และมีชั้นใตดิน 2 ชั้น ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพ้ืนท่ีใชสอย
รวม 40,800 ตารางเมตร  ซ่ึงมีความสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณซ่ึง
อาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522 ขอ 3 (1) โดยขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะรัฐมนตรี 
และขอ 3 วรรคสาม (1) ของกฎกระทรวงวาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550  
  2. รับทราบเรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
 สาระสําคัญของเรื่อง  
  สธ. รายงานวา  
 1. โรงพยาบาลราชวิถีเปนโรงพยาบาล ขนาด 1,200 เตียง นอกจากภารกิจดานบริการรักษาในโรค 
ท่ัวไปเนนเรื่องยุงยากซับซอนแลว ยังมีภารกิจดานวิชาการ คือ วิจัยพัฒนาองคความรูตลอดจนเปนแหลงการเรียนการ
สอนและฝกปฏิบัติของพทยท้ังในระดับนักศึกษาแพทยและแพทยผูเชี่ยวชาญระดับตาง ๆ ตลอดจนบุคลากร
การแพทย สหวิชาชีพ โดยตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึก EMS) ของโรงพยาบาลราชวิถีท่ีใชงานในปจจุบันเปนตึกท่ีอยู
ดานหลังของอาคารอํานวยการทําใหระยะทางจากจุดจอดสงของผูปวยฉุกเฉินจนถึงพ้ืนท่ีของการรักษาผูปวยฉุกเฉิน
ท้ังหมดท่ีอยูในตึก EMS มีระยะทางไกลมาก  ซ่ึงกรณีท่ีเปนผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ควรจะไดรับการรักษา ณ หองฉุกเฉิน  
(resuscitation)  ท่ีอยูใกลกับจุดจอดรถสําหรับสงผูปวยท่ีรวดเร็ว เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงตอผูปวยใหมากท่ีสุด  
และเปนมาตรฐานหนึ่งท่ีสําคัญของการรักษาผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปจจุบัน เนื่องจากตึก EMS เริ่มสรางตั้งแต 
พ.ศ. 2532 และไดใช  เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในการรักษาผูปวยฉุกเฉินตั้งแต  พ.ศ. 2538 มาจนถึงปจจุบัน และ
นอกจากนี้ สถิติผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถีมีจํานวน 80,000 ราย/ป ทําใหการใหบริการผูปวย
ไมสะดวกและแออัดเกินไป  
 2. สธ. ไดจัดทําโครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หลังใหม) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ (1) เพ่ิม
ศักยภาพในการรองรับผูปวยกลุมอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปนศูนยความเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีทันสมัยและ
ครบวงจร (2) ลดความแออัดของผูรับบริการ เพ่ิมความรวดเร็วในการรักษาหรือผาตัดฉุกเฉินเพ่ือใหประชาชนทุกคน
ไดมีสิทธิ์เขาถึงบริการทางการแพทยอยางเทาเทียมและทันทวงที (3) พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ  
มาตรฐานเทียบเทากับโรงเรียนแพทยแกผูปวยทุกกลุมอยางเทาเทียมภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และ (4) เปนโมเดล
ตนแบบในการสรางตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินยุคใหมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 

หัวขอ สาระสําคัญ 
ลักษณะการกอสราง กอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สูง 11 ชั้น  โดยมีชั้นใตดินอีก 2 ชั้น รวม 13 ชั้น 

ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 40,800 ตารางเมตร และ
สามารถรองรับผูปวยไดประมาณ 190 เตียง 

สถานท่ีกอสราง ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
เนื้อท่ี 42,200 ตารางเมตร  ซ่ึงสถานท่ีกอสรางอาคารดังกลาวตั้งอยูบริเวณอนุสาวรีย
ชัยสมรภูมิ  โดยอยูภายในรัศมี 200 เมตร  จากจุดศูนยกลางอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  

รายงานการวิเคราะห สธ. ไดทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังกลาวแลว  และไดสงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงไปยัง สผ. เม่ือวันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2563  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางผลการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมจาก สผ.  

ระยะเวลาดําเนินการ 1,450 วัน/ปงบประมาณ 2564-2567  
งบประมาณ/แหลงเงิน สธ.ไดจัดสงขอไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการอาคาร
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพาบาลราชวิถี จํานวนท้ังสิ้น 980,000,000 บาท 

  3. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแลวเห็นวา กรณีพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางตั้งอยูภายในบริเวณท่ีมี
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณซ่ึงอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2522 ใช
บังคับ ซ่ึงมีขอกําหนดหามบุคคลใดปลูกสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร ภายในรัศมี 200 เมตร จากจุด
ศูนยกลางอนุสาวรียชัยสมรภูมิและอาคารท่ีมีความสูงเกิน 24 เมตร  ภายในรัศมีเกิน  200 เมตร แตไมเกิน 300 เมตร 
จากจุดศูนยกลางอนุสาวรียชัยสมรภูมิ โรงพยาบาลราชวิถีก็ตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ดังกลาว และหากอาคารท่ีกอสรางดังกลาวเปนของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน  
ผูดําเนินการตองสงแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง  
ขอบัญญัติทองถ่ินหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 จํานวน 2 ชุด ใหเจาพนักงานทองถ่ินกอนทําการกอสรางไมนอยกวาสามสิบวัน แตอยางไรก็ตาม 
หากโรงพยาบาลราชวิถีมีความจําเปนตองกอสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีใชเพ่ือสาธารณประโยชนใหมีความสูง
เกินกวาท่ีขอบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดก็สามารถขออนุญาตคณะรัฐมนตรีใหไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครดังกลาวได ท้ังนี้ ตามขอ 2 แหงกฎกระทรวงวาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 และเนื่องจากอาคารท่ีจะกอสรางดังกลาว เปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษจึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เชน ตองมีถนนท่ีมีผิวการจราจรกวางไมนอยกวา 6 
เมตร ท่ีปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพ่ือใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก  และปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมนคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 รวมท้ังกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ดวย 
 
10. เรื่อง การขอปรับโครงสรางกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองท่ี 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 [เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund)] และคณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีดังลาว ยกเวนกองทุนยอยกองท่ี 1 ท่ีธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ไดจัดตั้งแลว ใหดําเนินการตอไป โดยปรับปรุง
โครงสรางและหลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองท่ี 1) ใหลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs)/ วิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  ท่ีมีศักยภาพสูงหรือท่ีใช
เทคโนโลยีเปนฐานในกระบวนการผลิตหรือใหบริการ หรืออยูในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท้ังนี้ ตองเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตได โดยรวมลงทุนไดไมเกิน 50 ลานบาทตอรายและรวมลงทุนแตละ
รายไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของกิจการ  และใหมีคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุนทําหนาท่ี
กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนและกํากับดูแลการลงทุนของกองทุน  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
 1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (16 ธันวาคม 2557) เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในกิจการ 
SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ซ่ึงมีลักษณะเปนกองทุนเปดประเภททรัสต และเปนการรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและเอกชน ขนาดของกองทุน 10,000-25,000 ลานบาท โดยมีสัดสวนการรวมลงทุนจากภาครัฐ             
รอยละ 10-50 สวนท่ีเหลือเปดโอกาสใหภาคเอกชนไทยเขารวมลงทุน โดยจะแบงการลงทุนเปนกองทุนยอย ๆ และ
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เรียกระดมทุนครั้งละไมเกิน 1,000 ลานบาท ตอกองทุนยอย และกองทุนยอยแตละกองทุนจะมีนโยบายในการลงทุน
ตามแตละประเทท/กลุม SMEs ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตท้ังขนาดเล็กและขนาดกลางเปนหลัก และมีคณะกรรมการ
กองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ของกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs โดยแหลงเงินลงทุนในสวนของภาครัฐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ในฐานะภาครัฐเปนผูลงทุนเริ่มแรกเปนจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงตอมา 
ธพว. ไดจัดตั้งกองทุนยอยกองท่ี 1 วงเงิน 500 ลานบาท  (ธพว. 490 ลานบาท และบริษัท ไทยเอชแคปปตอล 10 
ลานบาท) เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 โดยขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวนกิจการท่ีผานการอนุมัติ
รวมลงทุนแลว จํานวน 8 กิจการ วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 98 ลานบาท และมีกิจการท่ีไดรวมลงทุนแลว 2 กิจการ 
วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 39 ลานบาท 
  2. จากการดําเนินงานในชวงท่ีผานมาตั้งแตปลายป 2558 ธพว. พบวา หลักการการจัดตั้ง
กองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ท่ีคณะรัฐมนตรีไดเคยใหความเห็นชอบไวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ขางตน มีขอจํากัดท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ ธพว.  ดังนี้ 1) การกําหนดวงเงินลงทุนหรือสัดสวนการ
ลงทุนสําหรับ SMEs แตละรายขาดความยืดหยุนและไมเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย สงผลใหบาง
กิจการท่ีมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาท่ีกําหนด หรือกรณีท่ีมีผูถือหุนไมเปนไปตามสัดสวนการ
ลงทุนท่ีไดกําหนดไว จะไมสามารถเขารวมลงทุนได 2) ผูจัดการทรัพยสินหรือ/ผูจัดการทรัสตจะคัดเลือกเฉพาะกิจการ
ท่ีไดผลตอบแทนดีหรือคัดเลือกตามท่ีผูจัดการทรัสตสนใจ  กิจการท่ีดีแตไมอยูในความสนใจจึงไมถูกคัดเลือกมา
นําเสนอ 3) การบริหารจัดการกองทุนขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้  หากพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs  (กองทุนยอยท่ี 1) วงเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงในปจจุบันมีการ
รวมลงทุนในกิจการ SMEs เพียง 2 กิจการ รวมเปนวงเงินท้ังสิ้น 39 ลานบาท อีกท้ัง หากเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนยอยกองท่ี 1 กับกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs อ่ืน ซ่ึงจัดตั้งโดยสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เชน 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะเห็นไดวาหลักการลงทุนมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับ
เปาหมายมากกวา จึงมี SMEs ท่ีไดเขารวมลงทุนคอนขางมาก  ดังนั้น เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของ ธพว. และเพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการท่ีมีศักยภาพมีโอกาสไดรับการสนับสนุนการลงทุนเพ่ิมข้ึน ในครั้งนี้ 
กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2557   [เรื่อง 
การจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) และคณะกรรมการท่ีแตงตั้งตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ยกเวนกองทุนยอยกองท่ี 1 ท่ี ธพว. ไดจัดตั้งแลว วงเงิน 500 ลานบาท ใหดําเนินการ
ตอไป  โดยปรับปรุงโครงสรางและหลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองท่ี 1) ใหมี
หลักเกณฑและเง่ือนไขการลงทุน  และรูปแบบกองทุนใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับการรวมลงทุนใน
ปจจุบันมากข้ึน  ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  (คณะ
กรรมการฯ) ไดมีมติเห็นชอบปรับโครงสรางกองทุนยอยกองท่ี 1 ดังกลาวแลว  ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
25/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 โดยสรุปการปรับปรุงโครงสรางและหลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ 
SMEs  (กองทุนยอยกองท่ี 1) ได ดังนี้  
 

โครงสราง หลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 

หลักการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ 
SMEs ท่ีปรับปรุงใหม 

การบริหาร
จัดการกองทุน 

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย              
2 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายการ
ลงทุน (Investment Committee)  ทําหนาท่ีกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑในการคัดเลือก SMEs  
2) คณะกรรมการผูใหคําปรึกษาวิสาหกิจรวมทุน 
(Advisory Committee) สําหรับแตละกลุม
อุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการท่ีเก่ียวของ  

โดยคณะกรรมการพิจารณานโยบาย
การลงทุน (Investment Committee) 
ทําหนาท่ี กําหนดกรอบนโยบายลงทุน
และกํากับดูแลการลงทุนของ
กองทรัสต 
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กิจการเปาหมาย
และวงเงินลงทุน
สําหรับ SMEs 
แตละราย 

1) SMEs ระยะเริ่มตน  (Seed & Start-Up Stage) 
เงินลงทุนแรกเริ่มไมควรเกิน 5 ลานบาทตอรายหรือมี
สัดสวนการลงทุนไมนอยกวารอยละ 25  แตไมเกิน
รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน  
2) SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลาง  (Second & 
Third Stage) เงินลงทุนแรกเริ่ม ไมควรเกิน 30               
ลานบาทตอรายหรือมีสัดสวนการลงทุนไมนอยกวา
รอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

1) ลงทุนใน SMEs หรือ Startup ท่ีมี
ศักยภาพสูงหรือใชเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตหรือใหบริการหรืออยู
ในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และตองเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตได  
2) รวมลงทุนไดไมเกิน 50 ลานบาท
ตอราย  

คุณสมบัติและ
หนาท่ีของ
ผูจัดการ
ทรัพยสิน 
(Asset 
Manager)  

1) เปนนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  
2) มีสวนรวมลงทุนใน SMEs  ท่ีดูแล อยางนอย              
รอยละ 5  
3) มีความรู ความสามารถ ประสบการณดานการเงิน
และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงความรู
ความเขาใจในการบริหารธุรกิจ และกํากับให  
SMEs ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและ 
มีประสิทธิภาพ  
4) ชวยดูแลควบคุมการนําเงินรวมลงทุนท่ี SMEs ไดรับ
ไปใชอยางถูกตอง ตามวัตถุประสงคการลงทุน 
5) กํากับดูแล SMEs ในการบริหารจัดการธุรกิจและ
ระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ัวไป  
6) ชวยจัดหาแหลงเงินทุนในรูปแบบเงินทุนหรือเงินกู
เพ่ิมเติมใหแกกิจการตามความเหมาะสม 

1) เปนนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  
2) มีความรู ความสามารถ 
ประสบการณดานการเงิน หรือการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยรวมไปถึง
ความรูความเขาใจในการบริหารธุรกิจ
และสามารถกํากับให SMEs ดําเนิน
ธุรกิจ ดวยความโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ  
3) ดูแลควบคุมการนําเงินรวมลงทุนท่ี 
SMEs ไดรับไปใชอยางถูกตองตาม
วัตถุประสงคการลงทุน  
4) กํากับดูแล SMEs ในการบริหาร
จัดการธุรกิจและระบบควบคุมภายใน 
ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ัวไป 

สัดสวนการรวม
ลงทุน 

รวมลงทุนแตละรายไมเกินรอยละ 49 ของทุน 
จดทะเบียนของกิจการ 

รวมลงทุนแตละรายไมเกินรอยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนของกิจการ 

 
11. เรื่อง การเสนอสงกรานตในประเทศไทย เปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอ
ยูเนสโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอสงกรานตในประเทศไทย ข้ึนทะเบียนเปนรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก 
  2. เห็นชอบใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนผูลงนามในเอกสารนําเสนอสงกรานตในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศ
ไทย เพ่ือเสนอข้ึนทะเบียนเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  วธ. รายงานวา  
  1. ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (28 มีนาคม 2560 และ 12 มีนาคม 2562) เห็นชอบเอกสาร
นําเสนอโขน นวดไทย และโนราข้ึนบัญชีเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก
แลว วธ. ไดดําเนินกระบวนการเสนอเอกสารดังกลาวใหยูเนสโกพิจารณา ซ่ึงตอมาโขนและนวดไทยเปนรายการของ
ประเทศไทยท่ีไดรับการประกาศใหข้ึนทะเบียนเม่ือป พ.ศ. 2561 และ 2562 ตามลําดับ สําหรับโนราขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาเพ่ือข้ึนบัญชีฯ ภายในป พ.ศ. 2564  
  2. การย่ืนเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได รัฐภาคีจะตองดําเนินการย่ืนตอฝาย
เลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกภายในเดือนมีนาคมของทุกป  และตองใชเวลาในการพิจารณารายการอีกอยาง
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นอย 1 ป เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการระหวางรัฐบาล ( Intergovernmental Committee - IC) เพ่ือพิจารณาใน
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนัยขอ 1.15 ของเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญา
วาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได [ Operational Directives for the implementation of the 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage] ท้ังนี้ คาดวาจะเขาสูกระบวนการข้ึน
ทะเบียนไดอยางเร็วท่ีสุดในชวงป พ.ศ. 2565  
  3. วธ. (กรมสงเสริมวัฒนธรรม) ไดศึกษาขอมูลทางวิชาการและแนวทางการนําเสนอสงกรานตใน
ประเทศไทย เปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอยูเนสโก โดยรวมมือกับนักวิชาการ
และชุมชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําเอกสารตามแบบฟอรมท่ียูเนสโกกําหนด [ UNESCO (แบบ ICH – 02)] เพ่ือเตรียม
เสนอสงกรานตในประเทศไทยข้ึนทะเบียนเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอ
ยูเนสโก โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือการนําเสนอ (ขอ B) สงกรานตในประเทศไทย (Songkran in Thailand) 

ช่ือชุมชน/คณะ/กลุมบุคคล
หรือปจเจกบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

(ขอ C) 

กลุมคนไทยท่ัวประเทศซ่ึงนับถือพุทธศาสนาและตระหนักในความกตัญูและการ
สืบสานประเพณี ประกอบดวย 

ชุมชน รายละเอียด 
กลุมคนไทย 

ในภูมิภาคตางๆ 
ไดแก กลุมคนไทยลานนา กลุมคนไทยอีสาน 
กลุมคนไทยในภาคกลาง กลุมคนไทยพุทธใน
ภาคใต 

กลุมคนไทยท่ีมีเชื้อสาย
ชาติพันธุตาง ๆ 

ไดแก กลุมคนไทยเชื้อสายมอญ กลุมคนไทย
เชื้อสายลาว กลุมคนไทยเชื้อสายเขมร 

กลุมผูสืบทอด 
ความรูเฉพาะดาน 

ไดแก กลุมนักโหราศาสตร กลุมชางฝมือ (เชน 
ชางแกะสลัก ชางทําเครื่องหอม ชางทําตุง) 
กลุมผูประกอบอาหาร 

กลุมผูเขารวมประเพณี ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมท้ังองคกรภาครัฐ
และเอกชนในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  

พ้ืนท่ีและขอบเขต 
อาณาบริเวณ 

ของเรื่องท่ีนําเสนอ  
(ขอ D) 

ประเพณีสงกรานตมีการ เฉลิมฉลองท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย ตามภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีแตกตางกัน โดยมี พ้ืนท่ีท่ีโดดเดนสําคัญ  ไดแก 
ชุมชนไทย ในจังหวัดเชียงใหม ชุมชนไทย ในจังหวัดขอนแกน ชุมชนไทย ใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ชุมชนไทยมอญ ในจังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนชาว
ไทยพุทธในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อยางไรก็ตาม นอกจากพ้ืนท่ีในประเทศไทยแลว สงกรานตยังมีการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
อ่ืนดวย ไดแก พ้ืนท่ีบางสวนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทางตะวันตก
เฉียงใตของประเทศจีน [ท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม ครั้งท่ี 7/2563 มีมติใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมดําเนินการศึกษาและ
จัดทําขอมูลในกรณีท่ีจะเสนอข้ึนทะเบียนเปนมรดกรวมกับตางประเทศ (ประเทศ
ลุมแมน้ําโขงและประเทศจีน)] 

หลักเกณฑการพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติตอ
ยูเนสโก สรุปได ดังนี้ 

เกณฑ R.1 ประเทศผูเสนอแสดงใหเห็นวา “เรื่องท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับลักษณะของมรดกภูมิปญญา                                                 
              ทางวัฒนธรรม ตามท่ีนิยามไวในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ” 
สงกรานตในประเทศไทยสอดคลองกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใน 4 ลักษณะ คือ (1) ธรรมเนียมและการ
แสดงออกทางมุขปาฐะ รวมท้ังภาษาท่ีใชสื่อในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (2) การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
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งานเทศกาล (3) ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล และ (4) งานชางฝมือดั้งเดิม  
หลักเกณฑการพิจารณาสําหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติ 

ตอยูเนสโก สรุปได ดังนี้ 
เกณฑ R.2 ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “การข้ึนทะเบียนเรื่องท่ีเสนอนี้จะเปนคุณประโยชนตอการ    
              สรางความม่ันใจวา ความสําคัญของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้นจะเปนท่ีประจักษ           
              และตระหนักรู อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู อันแสดงถึงความหลากหลาย 
              ทางวัฒนธรรมอยางกวางขวางท่ัวโลก ท้ังยังสะทอนถึงความสามารถในการสรางสรรคของมนุษย”  
การข้ึนทะเบียนสงกรานตในประเทศไทยจะกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมท้ังในประเทศท่ีมี
ความเชื่อท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน ตลอดจนเปดโอกาสใหทุกกลุมคนไดเขารวมประเพณีอยางท่ัวถึงเทาเทียม
กัน นําไปสูความรวมมือ การเรียนรู และแบงปนซ่ึงกันและกัน เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ เกิดการสืบทอดอยางยั่งยืน ทําใหเกิดการฟนฟูกิจกรรมในบางทองถ่ินท่ีใกลสูญหาย รวมถึงการ
สรางสรรคประยุกตประเพณีใหสอดคลองกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เกณฑ R.3 ประเทศท่ีนําเสนอพึงแสดงใหเห็นถึง “มาตรการสงวนรักษาอยางละเอียดท่ีสามารถจะคุมครอง 
              และสงเสริมเรื่องท่ีนําเสนอนั้น” 
มาตรการสงวนรักษาประเพณีสงกรานต มีแนวทางสําคัญดังนี้ 1) การสรางความตระหนักรูในสาระคุณคาของ
ประเพณีสงกรานตท่ีถูกตอง 2) การพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของกับประเพณี
สงกรานต เชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบรูณาการ และ 3) การบริหารจัดการประเพณีสงกรานต 
โดยการบริหารการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีสงกรานตใหมีความรวมสมัย และยังคงคุณคาสาระของ
ประเพณีสงกรานตท่ีสืบทอดกันมา 
เกณฑ R.4 ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “ชุมชน กลุมคน และปจเจกบุคคลท่ีเกี่ยวของ (หากมี)  
              ไดเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดในการนําเสนอ โดยไดรับการบอกแจง    
              ลวงหนา ท้ังไดใหความเห็นชอบและยินยอมพรอมใจ” 
ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับตัวแทนจาก 5 จังหวัดหลักท่ีมีการปฏิบัติประเพณีสงกรานตท่ีโดดเดน คือ 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคกลาง) จังหวัดเชียงใหม (ภาคเหนือ) จังหวัดขอนแกน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต) ไดแก ศิลปนแหงชาติ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ครูภูมิ
ปญญา พระสงฆ นักวิชาการ ครูอาจารย เยาวชน ผูแทนจากองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ในฐานะผูสืบทอด
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมาเขารวมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการ
ดําเนินการเพ่ือเสนอข้ึนทะเบียนฯ โดยไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถ่ินในการประสานงานอยางเขมแข็ง แสดง
ถึงความจรงิใจและการยินยอมพรอมใจในการเสนอข้ึนทะเบียนในครั้งนี้ 
เกณฑ R.5 ประเทศผูเสนอพึงแสดงใหเห็นวา “เรื่องท่ีนําเสนอนั้นอยูในบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
              ของประเทศผูเสนอ” 
สงกรานตไดรับการประกาศข้ึนบัญชีเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําป พ.ศ. 2554 สาขาแนว
ปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล เม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2554 
  4. ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ครั้งท่ี 7/2562 
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน ท่ีประชุมฯ ไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการการจัดทําขอมูลรายการ “สงกรานต” โดยใชช่ือวา “สงกรานตในประเทศไทย” ( Songkran in 
Thailand) เพ่ือเสนอตอยูเนสโก โดยใหเสนอเปนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดตอมวล
มนุษยชาติ ใหทันภายในเดือนมีนาคม 2563  
  5. วธ. แจงวา การนําเสนอสงกรานตในประเทศไทยข้ึนทะเบียนฯ เปนการดําเนินการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดซ่ึงจะกอใหเกิดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ จึงเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประกอบกับการดําเนินการในเรื่องนี้จะชวยสงเสริมความรวมมือ
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ระหวางประเทศและพัฒนาการสงเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของประเทศไทยใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูปฏิบัติและผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปน
การแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตระหนักและเห็นคุณคาของชนกลุมนอยและชุมชนระดับนานาชาติอีก
ดวย 
 
12.  เรื่อง รายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว                 
พ.ศ. 2550 ประจําป 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2561 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พม. เสนอวา โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
มาตรา 17 บัญญัติให พม. จัดทํารายงานประจําปแสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทา
ทุกขของพนักงานเจาหนาท่ีและศาลและจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบป
ละครั้ง ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว พม. จึงไดจัดทํารายงานตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําฯ ประจําป 2561 ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดังนี้ 
  1. สวนท่ี 1 ขอมูลสถานการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวป 2561        
ท่ีรวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 1) ศูนยพ่ึงได สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร 3) สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 4) ศูนยพ่ึงได โรงพยาบาลตํารวจ 5) ศูนยชวยเหลือ
สังคม 1300 6) บานพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7) สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหง
ประเทศไทยฯ 8) มูลนิธิหญิงชายกาวไกล 9) ศูนยบริการปรึกษา สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 10) สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภฯ 11) มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี (องคกรสาธารณประโยชน)                 
12) มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 13) มูลนิธิศุภนิมิตรแหงประเทศไทย 14) มูลนิธิเครือขายครอบครัว 15) กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท้ังนี้ ขอมูลท่ี พม. ใชอางอิงในการ
ดําเนินงานมาจาก 2 หนวยงาน ไดแก 
 
 

หนวยงาน รายละเอียด 
1. กระทรวงสาธารณสุข - ผูถูกกระทําความรุนแรง เขารับบริการท่ีศูนยพ่ึง

ไดในโรงพยาบาล จํานวน 440 แหง หรือจํานวน 
14,237 ราย ในจํานวนนี้ ผูท่ีถูกกระทําความรุนแรง
มากท่ีสุดเปนเพศหญิง จํานวน 13 ,248 ราย 
รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 972 ราย และเพศ
ทางเลือก จํานวน 17 ราย โดยมีคาเฉลี่ยผูถูกกระทํา
ความรุนแรง จํานวน 39 รายตอวัน ขอมูล
สถานการณความรุนแรงจากหนวยงานอ่ืน ๆ เชน 
ขอมูลจากสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร แสดง
ประเภทความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว สําหรับจํานวนผูถูกกระทําความ
รุนแรงมากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก  ไดแก ความ
รุนแรงทางรางกาย  จํานวน 1,290 ราย รองลงมา 
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คือ ความรุนแรงทางจิตใจ  91 ราย และ ความ
รุนแรงทางเพศ  จํานวน 85 ราย ของจํานวน
ผูถูกกระทําความรุนแรงท้ังหมด 

2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม.  - ตามระบบฐานขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
ความรุนแรงในครอบครัว ภายใตเว็บไซต 
www.violence.in.th แสดงจํานวนเหตุการณความ
รุนแรงในครอบครัวท่ีเขาสูกระบวนการตาม
พระราชบัญญัติฯ โดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา ชวงอายุ ประเภท 
สาเหตุ และสถานท่ีเกิดเหตุการณ ความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีบันทึกในป 2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 
1,299 เหตุการณ ซ่ึงจังหวัดท่ีมีการบันทึกในระบบ
มากท่ีสุด 5 จังหวัดแรก ไดแก ราชบุรี 
กรุงเทพมหานคร นาน กาญจนบุรี และเชียงใหม  
ท้ังนี้ จังหวัดท่ีมีการรายงานจํานวนรายกรณีเขามา
มาก เนื่องจากในจังหวัดมีทีมสหวิชาชีพท่ีเขมแข็ง
หรือมีเครือขายท่ีรวมใหการชวยเหลืออยางตอเนื่อง 
บางจังหวัดมีการรายงานขอมูลนอย เนื่องจากมี
เหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึนเปนจํานวนนอยหรือมี
เหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึนเปนจํานวนมากแตไมมี
การรายงานเขาสูระบบ 

  2. สวนท่ี 2 ขอมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดแก จํานวนคดีความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข จํานวนการละเมิดคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ของพนักงานเจาหนาท่ีและศาลและจํานวนการยอมความ โดยเปนขอมูลท่ีรวบรวมจากหนวยงานและแหลงขอมูลท่ี
เก่ียวของ ไดแก 
 

ขอมูลท่ีรวบรวมจากหนวยงาน 
และแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

รายละเอียด 

1. หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวของ 3 
หนวยงาน 

    - สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีจํานวนคดีการ
กระทําความรุนแรงในครอบครวั 198 คดี คําสั่ง
กําหนดมาตรการฯ 27 คําสั่ง มีการละเมิดคําสั่ง
กําหนดมาตรการ 19 คําสั่ง การยอมความชั้น
สอบสวน 30 คําสั่ง 
   - สํานักงานอัยการสูงสุด  มีจํานวนคดีสั่งฟอง 
150 เรื่อง ไมฟอง 4 เรื่อง ยุติคดี 9 เรื่อง และใช
มาตรการ 2 เรื่อง 
   - สํานักงานศาลยุติธรรม  มีคดีฟองตอศาล 48 
คดี 

2. ขอมูลคดีตามระบบฐานขอมูลความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใตเว็บไซต 
www.violence.in.th 

   ในป 2561 จํานวน 461 คดี ในจํานวนนี้ มีคดีอยู
ในชั้นไกลเกลี่ยของตํารวจมากท่ีสุด จํานวน 146 คดี 
และท่ีอยูระหวางกระบวนการไกลเกลี่ยในชั้น

http://www.violence.in.th/
http://www.violence.in.th/
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พนักงานเจาหนาท่ี 91 คดี และคดีท่ีศาลสั่งลงโทษ 
จํานวน 72 คดี และท่ีรองขอคุมครองสวัสดิภาพ 
จํานวน 93 คด ี

3. ขอมูลตามบันทึกการใหความชวยเหลือเบื้องตน
ตามแบบรายงานการดําเนินการคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว 

   ชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 มีการให
ความชวยเหลือจํานวนท้ังสิ้น 1,804 ความชวยเหลือ 
ไดแก การระงับเหตุและสอบถามผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว / ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว จํานวน 540 ราย รองลงมา คือ การ
จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว เขา
รับคําปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนัก
สังคมสงเคราะหมากท่ีสุด คือ จํานวน 468 ราย และ
การใหความชวยเหลือดานอ่ืน ๆ จํานวน 284 ราย 
เชน การไกลเกลี่ยทําบันทึกขอตกลงระหวางท้ังสอง
ฝาย ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือ/
ดําเนินการชวยเหลือเงินสงเคราะหครอบครัว และ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 

  3. สวนท่ี 3 บทวิเคราะหสถานการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
และขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวและตอการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในป 2561 สําหรับขอเสนอแนะ   
เชิงมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว ไดแก  
  3.1 การพัฒนาระบบงานตนแบบในพ้ืนท่ี  ดําเนินการเก่ียวกับหนวยงานสวนภูมิภาคและเครือขาย
ชุมชนในการสรางตนแบบระบบงานปองกัน เฝาระวังไมใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวอยางตอเนื่อง 
  3.2 การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานเครือขาย เปนการเสริมสรางความรวมมือกับ
หนวยงาน องคกรเครือขายในกระบวนการชวยเหลือคุมครองผูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยางตอเนื่อง 
  3.3 การพัฒนาระบบงานการคุมครองชวยเหลือ  พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
สหวิชาชีพ องคกรเครือขายท้ังภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับระบบการ
คุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวในการปฏิบัติหนาท่ีในการคุมครอง กรณีความรุนแรงในครอบครัวไดอยางเปน
ระบบ  
  3.4 การดําเนินการเสริมสรางความตระหนักในปญหาความรุนแรง การขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงคลดความรนุแรงในครอบครัว รวมท้ังรวมกับองคกรเครือขายในการจัดกิจกรรมรณรงครวมยุติความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตามวาระท่ีเหมาะสม และผลิตสื่อและเอกสารวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธเสริมสรางความรูความเขาใจในการปองกันแกไขความรุนแรงในครอบครัวแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและ
ประชาชนท่ัวไป 
  3.5 การพัฒนากฎหมายฉบับใหม ๆ ในการคุมครองบุคคลในครอบครัว  โดยสงเสริมใหมีกลไก
สงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งและคุมครองสถาบันครอบครัวจากความรุนแรง 
  
13. เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19)  
แพรระบาด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัส           
โคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) แพรระบาดตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
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  สาระสําคัญของเรื่อง  
 กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีระบาด ในหลาย
ประเทศ ประกอบกับสถานการณภัยแลงซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงและยาวนานสงผลกระทบ โดยตรงตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย และภาคการเกษตร  รวมถึงภาคธุรกิจและ
แรงงานท่ีเก่ียวของ ทําใหสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเปนอยางมาก คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 
2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและ
ทางออม ระยะท่ี 1 ซ่ึงกรมธนารักษรับผิดชอบในสวนของมาตรการดานอ่ืน  ๆ คือ มาตรการบรรเทาภาระ
คาธรรมเนียม คาเชา คาตอบแทนในการใหบริการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสวนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือ
ชะลอหรือเลื่อนการเก็บคาธรรมเนียม คาเชาท่ีราชพัสดุ คาตอบแทนในการ ใหบริการ หรือคาใชจายอ่ืนเพ่ือบรรเทา
ภาระใหแกผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และ มติเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ไดกําหนดให
สวนราชการท่ีเก่ียวของจัดทํามาตรการ/แผนงาน/โครงการเยียวยา และบรรเทาความเดือดรอนเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป เพ่ือชวยบรรเทาและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอภาคการผลิตและอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของ และเพ่ือใหเศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนตอไปได ในการนี้กรมธนารักษจึงไดกําหนดมาตรการเพ่ือตอบสนอง
มาตรการของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและชวยเหลือ เยียวยาผูเชาท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว ดังนี้ 
 1. มาตรการการยกเวนการเรียกเก็บคาเชาใหแกผูเชาของกรมธนารักษ เปนระยะเวลา 1 ป                 
(12 เดือน) สําหรับผูเชาเพ่ืออยูอาศัยและผูเชาเพ่ือการเกษตร 
 2. มาตรการชวยเหลือผูเชารายใหญและผูเชาท่ีเปนผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
(SMEs) ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและธุรกิจเก่ียวเนื่อง โดยผูเชาดังกลาวสามารถเลื่อนกําหนดการชําระคาเชาและ
คาตอบแทนของเดือนมีนาคม 2563 - สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) ไดถึงวันท่ี 7 กันยายน 2563 โดยให
ยกเวนเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินท่ีคางชําระตามสัญญาท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ 
ไดแจงใหสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ีดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวแลว ท้ังนี้ จากการกําหนดมาตรการดังกลาวขางตนจะสามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระคาใชจายของผูเชาเพ่ือ
อยูอาศัยและผูเชาเพ่ือการเกษตรซ่ึงมีสัญญาเชาจํานวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคลองใหแกผูเชาและสมาชิกใน
ครัวเรือนไดมากกวา 450,000 คน แตจะทําใหกรมธนารักษสูญเสียรายไดประมาณ 189.791 ลานบาท   
 
14. เรื่อง การผอนปรนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอการผอนปรนแนวทางการบริหารจัดการ
การทํางานของแรงงานตางดาวป 2562 – 2563 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยใหคน
ตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ซ่ึง
นายจางหรือผูไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานไดยื่นบัญชีรายชื่อความตองการจางแรงงานตางดาวกับ
เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือยื่นผานระบบออนไลน ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และไมสามารถ
ดําเนินการขอตรวจอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปเพ่ือการทํางานไดทันภายในกําหนด รวมถึง
ผูติดตาม อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ท้ังนี้ มิใหนํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใชแกคนตางดาว โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
  1. กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2562 เพ่ือผอนผันใหแรงงานตางดาวและผูติดตามท่ีการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุดอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตอไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และใหยกเวนคาเปรียบเทียบปรับการอยูเกิน
กําหนด (Over Stay) รวมถึงการยกเวนการปฏิบัติตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1/2558 เรื่อง การ
ไมอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันท่ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558   
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  2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคน
ตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เขามาทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) เพ่ือผอนผันให
แรงงานตางดาวท่ีการอนุญาตทํางานสิ้นสุดสามารถทํางานไปพลางกอนไดจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และใชบัญชี
รายชื่อความตองการจางแรงงานตางดาวท่ีกรมการจัดหางานออกใหและใบอนุญาตทํางานฉบับเดิมไปพลางกอนได 
โดยไมตองมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวจนกวาจะไมไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 
  3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ใหหนวยงานดานความม่ันคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม 
จับกุมดําเนินคดีนายจาง แรงงานผิดกฎหมายท่ีลักลอบทํางานและผูท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  สาระสําคัญ 
  การผอนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 มีดังนี้ 
  1. กลุมเปาหมาย : ประกอบดวย 2 กลุม คือ 
      1.1 แรงงานตางดาวท่ีไดมาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และยื่น
บัญชีรายชื่อไวแลวภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 แตยังไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดได 
      1.2 ผูติดตามท่ีมีหลักฐานการเปนบุตรของแรงงานตามขอ 1.1 ท่ีมีอายุไมเกิน 18 ป ท่ีไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 หรือมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 แลวแตกรณี 
  2. ระยะเวลาดําเนินการ : ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  3. ลักษณะการดําเนินการ : เปนการดําเนินการในลักษณะเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย 
โดยท่ีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไมตองเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
  4. การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร การอนุญาตใหทํางาน วิธีดําเนินการ คาใชจายและผูติดตาม 
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
  5. สถานท่ีดําเนินการ : ดําเนินการ ณ สถานท่ีตั้งของแตละหนวยงาน หรือเปนไปตามท่ีกรมการ
จัดหางานกําหนด 
  6. แรงงานตางดาวทุกคนตองทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะสิ้นสุดการอยูในราชอาณาจักร 
 
15. เรื่อง ขออนุมัตใิชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย        
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
523,244,500 บาท ดังนี้ 

1. คาชดใชราคาสุกรท่ีถูกทําลายโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 มาตรา 13 
(4) ประมาณ 77,578 ตัว เปนเงิน 381,772,500 บาท  

2. คาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝาระวังโรค ตรวจวินิจฉัยและทําลายเชื้อโรค/ซากสัตว ไดแก 
คาจางเหมาในการขนสงและขุดหลุมฝงกลบทําลายซาก คาจางเหมาบริการชวยงานสัตวแพทย และคาวัสดุเวชภัณฑ/
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เปนเงิน 99,852,000 บาท  โดยใหถัวจายกันไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

3. จัดซ้ือครุภัณฑ รวม 4 รายการ เปนเงิน 41,620,000 บาท ประกอบดวย 
      3.1 เครื่องตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนท่ี จํานวน 7 ชุด  ชุดละ 

400,000 บาท เปนเงิน 2,800,000 บาท  
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    3.2 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนท่ีแบบอินฟราเรด (Thermal Imaging System)  
จํานวน 108 เครื่อง เครื่องละ 40,000 บาท เปนเงิน 4,320,000 บาท  

       3.3 รถขนซากสัตวติดเชื้อระบบปด จํานวน 3 คัน คันละ 7,900,000 บาท เปนเงิน 23,700,000 บาท  
 3.4 รถสามลอพนยาฆาเชื้อ จํานวน 27 คัน คันละ 400,000 บาท เปนเงิน 10,800,000 บาท  

 สาระสําคัญของเรื่อง  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา  
 1. เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรมีการแพรระบาดขยายเปนวงกวางข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2561 ถึงปจจุบันไดมีการระบาดใน 29 ประเทศ หลายภูมิภาคท่ัวโลกซ่ึงเปนทวีปยุโรปจํานวน 12 
ประเทศ ทวีปแอฟริกาจํานวน 6 ประเทศ และทวีปเอเชียจํานวน 11 ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกของ
ทวีปเอเชียท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงประเทศลาสุดในทวีปเอเชียท่ีพบการ
ระบาดของโรค คือ ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 รวมท้ังพบการระบาดในประเทศเพ่ือนบานของ
ประเทศไทย ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มา ซ่ึงไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรของแตละประเทศ อีกท้ังยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง  
 2. ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงยิ่งข้ึนท่ีโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรจะแพรระบาดเขาสูประเทศ 
เนื่องจากปจจัยหลายประการ ดังนี้  

 2.1 การแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในประเทศเพ่ือนบานยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน
และขยายเปนวงกวาง 
  2.2 ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานท่ีมีการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรมี
ความยาวรวมกวา 5,000 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงท่ีจะมีการลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑสุกรผานตามแนว
ชายแดน 
 2.3 การลักลอบนําซากสุกรและผลิตภัณฑสุกรท่ีติดตัวมากับนักทองเท่ียวจากประเทศท่ีมีการ
ระบาดของโรค รวมถึงแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานท่ีเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยท่ีมีจํานวน มากกวา 10 
ลานคนตอป ซ่ึงจากการตรวจยึดการลักลอบการนําซากสุกรและผลิตภัณฑสุกร มีจํานวน 2,708 ครั้ง ตรวจพบสาร
พันธุกรรมของเชื้ออหิวาตแอฟริกาในสุกร จํานวน 343 ตัวอยาง (ขอมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563) 

3. โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเปนโรคไวรัสท่ีติดตอรายแรงในสุกรท่ีแพรกระจายในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก และ
หากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแลวจะกําจัดโรคไดยาก เพราะในปจจุบันยังไมมีวัคซีนในการปองกัน   และยาท่ี
รักษาโรค และเชื้อไวรัสท่ีกอโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑจากสุกรและสิ่งแวดลอมสูง สุกรท่ีหายปวยแลวจะเปนพาหะ
ของโรคไดตลอดชีวิต และยิ่งกวานั้นโรคนี้เปนโรคท่ีมีความรุนแรง ทําใหสุกรท่ีติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 
เปอรเซ็นต แมโรคนี้จะไมติดตอสูคนและสัตวอ่ืนแต กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางรายแรง จากการท่ี
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตองสูญเสียสุกรท่ีปวยตายจากโรค จนถึงข้ันหมดอาชีพ และยังกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน ๆ 
ไดแก โรงงานอาหารสัตว โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสุกร ธุรกิจการคาเวชภัณฑสัตว รวมถึงเกษตรกรผู
เพาะปลูกพืชท่ีใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ถ่ัวเหลือง ซ่ึงมีมูลคาความเสียหายรวมไมต่ํา
กวา 150,000 ลานบาท อีกท้ังยังตองมีภาระคาใชจายในการฟนฟู อาชีพใหกับเกษตรกร ซ่ึงตองใชเงินงบประมาณเปน
จํานวนมากและใชเวลานาน จะกอใหเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภคอยางรุนแรง สงผลกระทบตอภาระคาครองชีพ
ของประชาชนและความม่ันคงทางอาหารของประเทศอีกดวย นอกจากนี้ ยังทําใหประเทศไทยตองสูญเสียโอกาสในการ
สงออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแชแข็งและผลิตภัณฑสุกรไปจําหนายในตางประเทศ ซ่ึงคาดวามีมูลคาไมนอยกวา 14,000 
ลานบาทตอป  

4. ประเทศไทยประสบจากผลสําเร็จในการแกไขปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกของประเทศไทยใน
ป พ.ศ.2547 สามารถควบคุมและกําจัดโรคไดในป พ.ศ. 2551 จนเปนท่ียอมรับจากตางประเทศ    จึงมีประสบการณและ           
องคความรูในการปองกันและกําจัดโรคท่ียังไมมียารักษาและวัคซีนในการปองกัน คือ การคนพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว 
การตรวจวินิจฉัยโรคไดรวดเร็วและถูกตองแมนยํา รวมไปถึงการทําลายสัตวท่ีมีความเสี่ยงสูงจะเปนการปองกันและกําจัดโรคได
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อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับภาคเอกชนโดยสมาคมผูเลี้ยง สุกรแหงชาติ ไดนําองค
ความรูดังกลาวมาใชในการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด 19 อําเภอ ในเกษตรกรรายยอย 794 ราย จาก
เกษตรกรรายยอยท้ังหมด 6,169 ราย คิดเปนรอยละ 13 ทําลายสุกรจํานวน 12,841 ตัว จากจํานวนสุกรท้ังหมด 91,004 ตัว           
คิดเปนรอยละ 14.11 พบวาสามารถปองกันโรคได และทําใหตั้งแตมีการพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี            
3 สิงหาคม 2561 และแพรระบาดมายังประเทศเพ่ือนบาน จนถึงปจจุบันประเทศไทยยังคงปลอดจากโรคอหิวาตแอฟริกา
ในสุกร 

ดังนั้น เพ่ือใหประเทศไทยยังคงปลอดโรคตอไป กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว จึงมีความ
จําเปนตองลดจํานวนประชากรของสุกรท่ีมีความเสี่ยงสูงในพ้ืนท่ี ในอัตรารอยละ 15 ซ่ึงจากการประเมินความเสี่ยงเชิงพ้ืนท่ี 
โดยใชวิธี Spatial Multi – criteria Decision Analysis พบวาจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง    คือ จังหวัดท่ีมีชายแดนติด
กับประเทศเพ่ือนบาน และไดประกาศเปนเขตเฝาระวังโรค ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ท้ังหมด 27 จังหวัด 108 อําเภอ 
จํานวนเกษตรกร 43,230 ราย จํานวนสุกร 517,188 ตัว ดังนั้น การลดความเสี่ยงท่ีอัตรารอยละ 15 คิดเปนเกษตรกรประมาณ 
6,485 ราย สุกรประมาณ 77,578 ตัว ใชงบประมาณท้ังสิ้น 381,772,500 บาท โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกําหนดคาชดใชราคาสัตวท่ีถูกทําลายอันเนื่องจากเปน
โรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยวาเปน โรคระบาด หรือสัตวหรือซากสัตวท่ีเปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซ่ึง
กําหนดใหชดใชราคาแกเจาของสัตว หรือซากสัตวไมนอยกวาสามในสี่ของราคาสัตวหรือซากสัตวซ่ึงขายไดในตลาด
ทองท่ีกอนเกิดโรคระบาด   โดยการชดใชราคาสัตว ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา
สัตว ประกอบดวย  สัตวแพทย 1 คน พนักงานฝายปกครองทองท่ี หรือพนักงานสวนทองถ่ิน อยางนอย 2 คน เปน
กรรมการ 

5. การลดจํานวนประชากรของสุกรท่ีมีความเสี่ยงสูง ตองมีวิธีการทําลายซากสัตวตองไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนของเชื้อโรคในสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน แหลงน้ําสาธารณะ น้ําใตดิน และไมกระทบตอพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร อีกท้ังตองไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เครื่องมือในการทําลายซากสัตวตองสามารถเคลื่อนยาย เพ่ือความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และตองสามารถทําลายสัตวชนิดอ่ืน ๆ เชน โค กระบือ แพะ แกะ สัตวปก สุนัข และแมว เปนตน 
เพ่ือความคุมคาในการควบคุมปองกันโรคในภาคปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง เพ่ือการคนพบโรคเร็ว การกําจัดโรคเร็ว โรคสงบเร็ว จําเปนตองมี
เจาหนาท่ีในการเฝาระวังโรคใหมีครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง  ซ่ึงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับงบประมาณในการจางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทยสําหรับการเฝา
ระวังโรคดังกลาว จํานวน 300 อัตรา ซ่ึงยังไมเพียงพอ รวมท้ังตองมีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตนอยางรวดเร็วและแมนยํา
ในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดมาตรการในการปองกัน ควบคุมโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 7. การทําลายเชื้อโรคในสถานท่ีเลี้ยงสัตว และบริเวณโดยรอบโรงฆาสัตว ยานพาหนะ           
โรงงานผลิตอาหารสัตว และสถานประกอบการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการผลิตสุกร จําเปนตองใชน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีคุณสมบัติ
ทําลายเชื้อโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะสม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
ตองมีอุปกรณท่ีเหมาะสมในการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ จึงจะสามารถฆาเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
16. เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและ
ทางออม ระยะท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ รับทราบ และอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบมาตรการท่ีเสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป ดังนี้  
    1.1 มาตรการชดเชยรายไดแกลูกจางของสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบหรือผูไดรับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
   1.2 มาตรการเสริมความรู  
   1.3 มาตรการดานภาษี (1) มาตรการเลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา                  
(2) มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นําสง และชําระภาษี (3) มาตรการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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สําหรับคาตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (4) มาตรการเพ่ิมวงเงินหักลดหยอนคา
เบี้ยประกันสุขภาพ (5) มาตรการเลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล (6) มาตรการทางภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี ้(7) มาตรการยกเวนอากรขาเขาของท่ีใชรักษา วินิจฉัย หรือ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
    1.4 มาตรการดานการเงิน (1) โครงการสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับผูมีอาชีพอิสระท่ี
ไดรับผลกระทบจากไวรสัโคโรนา ( COVID-19) (2) โครงการสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับผูมีรายไดประจําท่ีไดรับ
ผลกระทบจากไวรสัโคโรนา (COVID-19) (3) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับสํานักงานธนานุเคราะหเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนฐานรากท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID-19)                    
(4) โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา                   
(COVID-19)   
    1.5 การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะตอไป  
   2. รับทราบมาตรการ   
    2.1 มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีของสถานบริการท่ี
ประกอบกิจการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
   2.2 มาตรการขยายเวลาการชําระภาษีใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมสินคาน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน  
  3. อนุมัติวงเงินงบประมาณมาตรการชดเชยรายไดแกลูกจางของสถานประกอบการท่ีไดรับ
ผลกระทบหรือผูไดรับผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวน 45,000 ลานบาท 
โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ท้ังนี้ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังขอรับการจัดสรรงบประมาณ พรอมท้ังมอบหมายหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
คมนาคม เปนตน ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและประโยชนในการตรวจสอบขอมูลตอไป   
  4. อนุมัติวงเงินงบประมาณ มาตรการเสริมความรู  วงเงินงบประมาณจํานวน 4,380.16 ลานบาท 
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ท้ังนี้ ใหธนาคารออมสิน ธ. ก.ส. และ ธพว . เปนหนวยขอรับการจัดสรรงบประมาณ พรอมท้ังมอบหมายหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   
  5. อนุมัติงบประมาณมาตรการดานการเงิน วงเงินรวม 30,946 ลานบาท จากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปตอ ๆ ไป 
  6. เห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร จํานวน 2 ฉบับ รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จํานวน 1 ฉบับ และรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
ยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) จํานวน 1 ฉบับ    
  7. เห็นชอบการปรับปรุงรางประกาศกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 ใหเปนไปตามหลักการและรางประกาศท่ีกระทรวงการคลังนําเสนอ ประกอบไปดวย               
1) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปน
พิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และ 
2) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปน
พิเศษ ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด   
 
 

ตางประเทศ 
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17.  เรื่อง  รางเอกสารโครงการแลกเปล่ียนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและการคาและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020 – 2022 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
และการคาและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020 – 2022 ท้ังนี้ หากกอนลง
นามมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ให อว. 
หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ (กต.) โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมท้ังอนุมัติให
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทยในราง
เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวาง อว. แหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการ
ตางประเทศและการคาและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจําป ค.ศ. 2020  – 2022 
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของรางเอกสารโครงการแลกเปล่ียนฯ  เปนความรวมมือระหวาง อว. และกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                   1. การสนับสนุนจากฝายฮังการี ฝายฮังการีเสนอใหทุนการศึกษาเต็มจํานวนแกผูรับทุนชาวไทย 
จํานวน 40 ทุนตอป เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปนทุนการศึกษาเต็มจํานวน 
ครอบคลุมคาธรรมเนียมการศึกษา คาท่ีพัก เดือนละ 40,000 โฟรินตฮังการี (ประมาณ 4,171 บาท) และสิทธิในการ
ไดรับบริการทางการแพทยและเม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับเงินท่ีจายครั้งเดียวเปนจํานวน 400,000 โฟรินตฮังการี 
(ประมาณ 41,710 บาท) โดยมีสาขาท่ีสนับสนุน ดังนี้ 1) ปริญญาตรี  ไดแก สาขาวิชา (1) วิทยาศาสตรการเกษตร   
(2) วิทยาศาสตรการแพทย (3) วิทยาศาสตรสุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร (ใหความสําคัญแกสาขาวิศวกรรมการ
จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร วิศวกรรมขนสง วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) ศิลปศาสตร  2) ปริญญาโท  ไดแก สาขาวิชา               
(1) วิทยาศาสตรการเกษตร (2) วิทยาศาสตรการแพทย (3) วิทยาศาสตรสุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร (ให
ความสําคัญแกสาขาวิศวกรรมการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร วิศวกรรมขนสง วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตรธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) พุทธศาสตร (9) 
ประวัติศาสนา และ (10) ศาสนศึกษา 3) ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา 
  2. การสนับสนุนจากฝายไทย ใหทุนการศึกษาเต็มจํานวนหรือทุนการศึกษาบางสวนแกนักเรียน/
นักศึกษาฮังการี เพ่ือศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เปนระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา ระหวางป ค.ศ. 2020 -
2022 
 
18.  เรื่อง  เงินกูจากรัฐบาลญ่ีปุนสําหรับโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้ 
                    1. เห็นชอบรางหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ญี่ปุนและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2. เห็นชอบรางสัญญาเงินกูโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และเห็นชอบการระบุใหใช
อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในรางสัญญาเงินกู ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน General Terms and 
Conditions for Japanese ODA Loans ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 ขององคการความรวมมือระหวางประเทศ
ของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency :JICA) 
                   3. อนุมัติใหกระทรวงการคลังดําเนินการกูเงินในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจาก JICA สําหรับ
โครงการฯ กรอบวงเงิน 9,434 ลานเยน โดยอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังมอบหมายเปนผูลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทย
และรัฐบาลญี่ปุนและเอกสารท่ีเก่ียวของ และลงนามในสัญญาเงินกูกับ JICA ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
                   4. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเตรียมทําคํารับรองทางกฎหมาย ( Legal 
Opinion) สําหรับสัญญาเงินกูโครงการฯ ในโอกาสแรก ภายหลังจากท่ีไดมีการลงนามในสัญญาเงินกูโครงการฯ แลว 
                  สาระสําคัญของเรื่อง 
                   1. โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในสาขา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะดาน
วิศวกรรมศาสตรท่ีเนนการเรียนรูพรอมปฏิบัติจริงตามแนวทางของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุน และจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็น จํานวน 2 วิทยาเขต ไดแก สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(KOSEN KMITL) และสถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ( KOSEN KMUTT) เพ่ือเรงสราง
กําลังคนดานวิศวกร นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีทักษะสูงและสามารถเปนผูนําในการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเดิม
ท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) และชวยขับเคลื่อนกลุมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) รวมท้ังจะชวยสรางความ
เชื่อม่ันในดานฝมือแรงงานและดึงดูดนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงจะสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor: EEC) และนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 13 ป (ระหวางปการศึกษา 2563  – 
2575) 
                   2. โครงการฯ มีวงเงินดําเนินโครงการรวม 4,700 ลานบาท แบงเปนเงินงบประมาณ วงเงิน 2,000 
ลานบาท สําหรับคากอสรางสถาบันไทยโคเซ็นและการจัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน รวมถึงอุดหนุน
ทุนการศึกษาใหนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู) จากรัฐบาลญี่ปุน ผาน JICA วงเงิน 
2,700 ลานบาท สําหรับเปนทุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุน คาจางผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน 
และคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการฯ 
                 3. การดําเนินการดานเงินกูเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานของรัฐบาลญี่ปุน โดยกระทรวงการคลังได
ดําเนินการเจรจารายละเอียดของรางหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลญี่ปุน (Exchange of Notes: E/N) และเอกสารท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
และไดเจรจาในรายละเอียดของรางสัญญาเงินกูรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและ JICA แลว 
                   4. รางหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุน สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 
                       4.1 รัฐบาลญี่ปุนตกลงใหกระทรวงการคลังกูเงินผาน JICA สําหรับดําเนินโครงการพัฒนา
กําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค วงเงิน 9,434 ลานเยน โดยมีเง่ือนไขเงินกูแบบ Preferential Terms ดังนี้ 
                                      (1) อายุเงินกู 30 ป รวมระยะปลอดการชําระคืนตนเงินกู 10 ป 
                                      (2) อัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.05 ตอป 
                                      (3) อัตราดอกเบี้ยสําหรับการจางท่ีปรึกษา รอยละ 0.01 ตอป 
                                      (4) ระยะเวลาเบิกจายเงินกู 12 ป นับจากสัญญาเงินกูมีผลบังคับใช และสามารถขอ
ขยายเวลาการเบิกจายเงินกูได โดยตองไดรับการเห็นชอบจากรัฐบาลท้ังสองประเทศ 
                          4.2 เงินกูจะสามารถใชจายไดสําหรับคาใชจายในการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการเพ่ือ
ดําเนินโครงการฯ และจะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการตามแนวปฏิบัติของ JICA (Guideline for 
Procurement of JICA) โดยใชวิธีการประกวดราคานานาชาติ ยกเวนในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการได ผูกูจะตอง
แจงให JICA ทราบ และตองไดรับคํายินยอมจาก JICA 
                         4.3 สําหรับการขนสงทางเรือและประกันภัยทางทะเลของสินคาท่ีจัดซ้ือดวยเงินกูเพ่ือ
ดําเนินโครงการฯ รัฐบาลไทยจะงดเวนการกําหนดขอบังคับใด ๆ ท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขันโดยเสรีและเปน
ธรรมระหวางบริษัทเดินเรือและบริษัทประกันภัยของท้ังสองประเทศ 
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    4.4 การยกเวนภาษีอากรใหแก JICA ในสวนท่ีเก่ียวของกับเงินกู ดอกเบี้ยเงินกูและ
คาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายไทยภายใตการดําเนินโครงการฯ ท้ังนี้ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500 
                             4.5 รัฐบาลไทยจะตองกํากับดูแลและติดตามการใชจายเงินกูในการดําเนินโครงการฯ อยาง
เหมาะสม ดูแลปลอดภัยของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ และดูแลสิ่งกอสรางท่ีเกิดจากการใชเงินกู
รัฐบาลญี่ปุนใหมีการใชประโยชนและบํารุงรักษาอยางเหมาะสม 
                              4.6 รัฐบาลไทยจะตองรายงานรัฐบาลญี่ปุนเก่ียวกับความกาวหนาในการดําเนินโครงการฯ 
รวมถึงขอมูลอ่ืนท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินโครงการฯ หากฝายญี่ปุนรองขอ 
และรัฐบาลท้ังสองประเทศจะตองปรึกษาหารือและทําความเขาใจกันเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในชวง
ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ดวย 
                    5. รางสัญญาเงินกู สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
                        รางสัญญาเงินกูมีสาระสําคัญสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน Exchange of Notes ท่ีกลาว
ขางตน และเปนไปตาม General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans (GTC) ฉบับเดือน
พฤศจกิายน 2557 ซ่ึงเปนเอกสารมาตรฐานท่ีใชอางอิงในสัญญาเงินกู โดยกําหนดรายละเอียด เง่ือนไขและหลักเกณฑ
ตาง ๆ ในการกูเงินจากรัฐบาลญี่ปุน และมีผูกพันกับประเทศผูกูทุกประเทศ เชน กําหนดใหกฎหมายญี่ปุนเปน
กฎหมายท่ีใชบังคับสัญญาเงินกู วิธีการใชคณะอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท แนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินกู 
รวมถึงการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการตามหลักเกณฑของ JICA และวิธีการคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม เปนตน 
                  6. กระทรวงการคลังไดสงราง Exchange of Notes และเอกสารท่ีเก่ียวของ และรางสัญญาเงินกู
โครงการฯ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาดวยแลว โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีขอขัดของประการใด 
 

แตงตั้ง 
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                    
(สํานักงบประมาณ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแตงตั้ง นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ                   
ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 26 ธันวาคม 
2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง                
เปนตนไป  
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