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                   วนัน้ี (24 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล   พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผา่นระบบ Video Conference   ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

  

กฎหมาย 

                   1.       เร่ือง     ร่างพระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   2.       เร่ือง     ร่างกฎหมายล าดบัรองซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 
2562 จ านวน 8 ฉบบั 

                   3.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบงัคบัการหรือส่วนราชการอยา่งอ่ืนในส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 
..) พ.ศ. .... (การแกไ้ขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วน                                            ราชการกองบญัชาการศึกษา ในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ) 
                    4.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงการไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย  พ.ศ. .... 
                    5.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนั พ.ศ. .... 
                    6.       เร่ือง     ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน าส่งเงิน
สมทบของนายจา้ง และผูป้ระกนัตน พ.ศ. .... 
                    7.       เร่ือง     ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขใหล้ดหยอ่นการออกเงินสมทบของ
นายจา้ง และผูป้ระกนัตน กรณีการระบาดของ                                         โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) 
                    8.       เร่ือง     ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (มาตรการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในระบบตลาดทุน) 
  

เศรษฐกิจ - สังคม 

                    9.       เร่ือง     ขออนุมติัหลกัการก่อสร้างอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
                    10.      เร่ือง     การขอปรับโครงสร้างกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอ่ยกองท่ี 1) 

                    11.      เร่ือง     การเสนอสงกรานตใ์นประเทศไทย เป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติต่อยเูนสโก 

                    12.      เร่ือง     รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. 2550 

ประจ าปี 2561 

                    13.      เร่ือง     มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีไดรั้บผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่
ระบาด 

                    14.      เร่ือง     การผอ่นปรนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

                   15.      เร่ือง     ขออนุมติัใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการ เงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อป้องกนัโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 
                    16.      เร่ือง     มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ระยะท่ี 2 

  
  
  

ต่างประเทศ 



                             17.      เร่ือง     ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดา้นการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศและการคา้และกระทรวงนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ฮงัการี ประจ าปี ค.ศ. 2020 – 2022 

                   18.      เร่ือง     เงินกูจ้ากรัฐบาลญี่ปุ่ นส าหรับโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมสนบัสนุน
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ             ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  

แต่งตั้ง 

                   19.      เร่ือง     การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ (ส านกังบประมาณ) 
  

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

  
  

  
กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดงัน้ี  

                   1. เห็นชอบร่างพระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป  

                   2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองท่ีออกตามร่าง
พระราชบญัญติัดงักล่าวตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

                   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

เพ่ิมบทบญัญติัเพ่ือรองรับองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการซ่ึง
เป็นผูแ้ทนโรงงานหรือชาวไร่ออ้ยหรือมีไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้กรรมการท่ีเหลืออยู่
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดแ้ละให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 

2. การรองรับการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธาน
กรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย และก าหนดให้
น าบทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

แกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย โดยให้รองประธาน
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานได ้และก าหนดให้น าบทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการออ้ย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
รวมทั้ง เพ่ิมบทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการใน
คณะกรรมการน ้าตาลทราย ทั้งน้ี เพ่ือให้บทบญัญติัมีความครบถว้นสมบูรณ์ 

3. หนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการออ้ย
และน ้าตาลทราย 

แกไ้ขหนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการในการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการจ าหน่าย
น ้าตาลทรายเพ่ือใชบ้ริโภคในราชอาณาจกัร โดยตดัเร่ืองการก าหนดราคาน ้ าตาลทรายออก เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดขององคก์ารการคา้โลกท่ีเก่ียวกบัการก าหนดปริมาณการผลิตและการจดัจ าหน่ายน ้ าตาลทราย
โดยภาครัฐ 

4. ท่ีมาของเงินกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 
แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีมาของกองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายโดยตดัการกูเ้งินโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี คงเหลือเพียง
เงินกู ้และตดัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขององคก์ารการคา้โลกในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการอุดหนุนจากภาครัฐ 



5. การส่งเงินเขา้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ยกเลิกบทบญัญติัเร่ืองการจดัสรรเงินกองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายเขา้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมาย
ว่าดว้ยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เน่ืองจากไม่ปรากฏว่ามีการน าส่งเงินให้แกก่องทุนดงักล่าว ประกอบกบั
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ไดม้ีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัออ้ยและน ้าตาลทราย 

6. หลกัเกณฑก์ารน าเขา้น ้าตาลทราย 
ก าหนดให้สามารถน าเขา้น ้าตาลทรายไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดองคก์ารการคา้โลก เดิมห้ามมิให้น าเขา้น ้าตาลทราย 

7. การก าหนดราคาออ้ยขั้นตน้และ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั้นตน้ 

แกไ้ขเพ่ือก าหนดราคาออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นตน้ให้มีความชดัเจน
ย่ิงขึ้น โดยการก าหนดตวัเลขเพ่ือเป็นเพดานในการก าหนดราคาไวใ้ห้ราคาออ้ยและผลตอบแทนการผลิตขั้นตน้
และจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นตน้ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ของประมาณการรายไดท่ี้
ค านวณได ้

8. หลกัเกณฑก์ารหกัส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นในกรณี
ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิต
และจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นสุดทา้ยต ่ากว่า
ราคาออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นตน้ 

แกไ้ขโดยตดับทบญัญติัท่ีก าหนดให้กองทุนตอ้งจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากบัส่วนต่างในกรณีท่ีราคาออ้ย
ขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยต ่ากว่าราคาออ้ยขั้นตน้ โดยก าหนดให้
น าส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นไปหกัจากราคาออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นตน้ หรือ
ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นสุดทา้ย ในฤดูการผลิตปีถดัไป 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขององคก์ารการคา้โลกในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอุดหนุนจากภาครัฐ 

9. บทเฉพาะกาล 

เพื่อรองรับระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหค้งใชบ้งัคบัได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัฉบบัน้ี จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใหม่ใชบ้งัคบั 
พร้อมทั้งก าหนดให้การออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด าเนินการไดต่้อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
และสอดรับกบัการเร่งรัดการออกกฎหมายล าดบัรองให้แลว้เสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ตามหลกัการของ
พระราชบญัญติัหลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

  
2. เร่ือง ร่างกฎหมายล าดับรองซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 

ฉบับ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัดงัน้ี 

                   1. อนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีรวม 8 ฉบบั ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

                   2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
                   3. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลงัเร่งด าเนินการออกกฎหมายล าดบัรองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและจะตอ้งด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 โดยเร็ว  
                   4. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งตรวจสอบกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบทุกฉบบัเพื่อด าเนินการออกกฎหมายล าดบัรองให้ทนั
ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัหลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

อยา่งเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาขอ้กฎหมาย    
                   สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 

                   1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคาเบ้ืองต้นส าหรับที่ดินที่เวนคืน  พ.ศ. .... ก าหนดให้ในการก าหนดราคา
เบ้ืองตน้ส าหรับท่ีดินท่ีเวนคืน ให้ค านึงถึงสภาพและท าเลท่ีตั้ง เหตุและวตัถุประสงคใ์นการเวนคืน ประกอบกบัราคาซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาด 
ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการท่ีก าหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีท่ีดิน



และส่ิงปลูกสร้าง ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยให้
คณะกรรมการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ และเงินค่าทดแทนเป็นผูก้ าหนด  

                   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การก าหนดราคาสูงขึน้หรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการ
กระท าการให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. ....  
                             2.1 ก าหนดลกัษณะของท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืนในกรณีท่ีมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง  
                             2.2 ก าหนดให้ราคาสูงขึ้นหรือลดลงของท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืน หมายถึง ผลต่างของราคาท่ีดินท่ีเหลือจากการเวนคืน
แปลงหน่ึงแปลงใด ระหว่างราคาก่อนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเวนคืนกบัราคาหลงัจากการเวนคืน ทั้งน้ี ให้ค านวณราคาในวนัท่ีไดม้ีการก าหนด
ราคาเบ้ืองตน้ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคนื หรือในวนัท่ีไดม้ีการก าหนดค่าทดแทนในกรณีท่ีมีพระราชบญัญติั
เวนคืนโดยไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการค านวณราคาสูงขึ้นหรือลดลง   
                             2.3 ก าหนดห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินท่ีถูกเวนคืนในแนวพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน กระท า
อยา่งใดให้ท่ีดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในลกัษณะท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย หรือไม่เหมาะสมท่ีจะใชป้ระโยชน์จากท่ีดินนั้น หลงัจากวนัท่ีพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนหรือพระราชบญัญติัเวนคืนในกรณีไม่ไดต้ราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผลใชบ้งัคบั และก าหนดมาตรการในกรณีท่ีเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองท่ีดินท่ีถูกเวนคืนแปลงใดไดก้ระท าการฝ่าฝืนขอ้ห้ามดงักล่าว  

                   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้เงินค่าทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นพิเศษเน่ืองจากการเข้าครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ก าหนดให้ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพยก์่อนการเวนคืน 
แลว้ท าให้มีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเป็นพิเศษให้ผูเ้สียหายมีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้าม
กฎกระทรวงน้ี โดยให้เจา้หนา้ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึงเพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงและประเมินความเสียหาย  
                   4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าร้ือถอน ค่าขนย้าย ค่าโรงเรือน  ส่ิงปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนอัน
ติดอยู่กับที่ดิน ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อ่ืนอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าเสียสิทธิจากการใช้อสังหาริมทรัพย์และ
ค่าเสียหายอ่ืนอันเกิดจากการ ที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ....   
                             4.1 ก าหนดหลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นดงัน้ี   

                                      4.1.1 ค่าโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง ค่าร้ือถอน ขนยา้ย ปลูกสร้างโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างใหม่ และอสังหาริมทรัพย์
อ่ืนอนัติดอยูก่บัท่ีดิน เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูป้ระกอบการตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ โดยอนุโลม  

                                      4.1.2 ค่าออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตร้ือถอนและหรือปลูกสร้างให้ก าหนดตามอตัราท่ีส่วนราชการเรียกเก็บ และค่าป้องกนัอุบติัภยัต่าง ๆ ใหใ้ชวิ้ธีสืบราคาเหมา
จ่าย   
                                       4.1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการร้ือยา้ยและติดตั้งเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ให้ก าหนดตามอตัราท่ีจ่ายจริงท่ีหน่วยงานเรียกเก็บ  

                                      4.1.4 กรณีท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างถูกปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรมให้หกัค่าเส่ือมราคาวสัดุก่อสร้างตามตารางท่ี
ก าหนดทา้ยกฎกระทรวง 
                             4.2 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยอ่ื์น ค่าเสียสิทธิจากการใชอ้สังหาริมทรัพย ์ค่าเสียหายอ่ืน
อนัเกิดจากเจา้ของตอ้งออกจากท่ีดินท่ีเวนคืน ค่าเสียหายจากการขาดรายไดจ้ากการประกอบการคา้ขายหรือการงานอนัชอบดว้ยกฎหมาย ค่าเสียหาย
แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงตอ้งออกจากอสังหาริมทรัพยท่ี์ใชป้ระกอบการคา้ขายหรือการงานอนัชอบดว้ยกฎหมายกรณีขาดรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ค่า
ทดแทนความเสียหายจากการท่ีตอ้งใชจ่้ายในการติดต่อกบัทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเวนคืน  

                   5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ าหน่ายหรือท าลายโรงเรือน  ส่ิงปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายหรือท าลายโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างใน
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งร้ือถอนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 
2562 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคิดมูลค่าทรัพยสิ์นและค่าแรงร้ือถอนก่อนจ าหน่ายหรือท าลาย รวมทั้งการสั่งจา้งร้ือถอน จ าหน่าย และท าลาย 



                   6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออม
สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. .... ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีวางเงินค่าทดแทนในกรณีมีประกาศเขา้
ครอบครอง และใชอ้สังหาริมทรัพยก์่อนการเวนคืนเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และเจา้ของไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ี
ก าหนด กรณีเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ให้ผูม้ีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายและผูม้ีสิทธิไม่มารับเงินภายในก าหนดเวลา 
กรณีท่ีไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผูม้ีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนรายใดได ้เพราะมีปัญหาเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ในอสังหาริมทรัพยท่ี์
ตอ้งเวนคืนหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผูม้ีสิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทน กรณีเจา้หนา้ท่ีไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผูม้ีสิทธิ
ไดรั้บเงินค่าทดแทนรายใดไดเ้น่ืองจากมีการโตแ้ยง้สิทธิและไม่อาจตกลงกนัได ้รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการวางเงินและรับ
เงินค่าทดแทน   

                   7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบและวิธีการขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือ
ทายาท พ.ศ. .... ก าหนดให้เจา้ของท่ีดินหรือทายาทผูม้ีสิทธิของเจา้ของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนต่อเจา้หนา้ท่ี ในกรณี
ท่ีดินท่ีไดม้าตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 มิไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการ
เวนคืนภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนด หรือเหลือจากการใชป้ระโยชน์ โดยไม่รวมถึงท่ีดินท่ีไดจ้ากการซ้ือขาย ท่ีดินท่ีมีการซ้ือขายซ่ึงรวมเป็นแปลง
เดียวกนักบัท่ีดินท่ีไม่ไดม้ีการซ้ือขายแต่มีการขอคืน และเจา้หนา้ท่ียงัมิไดน้ าท่ีดินนั้นไปใชป้ระโยชน์ และท่ีดินท่ีถกูเวนคืนนบัแต่วนัท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2521 ใชบ้งัคบัจนถึงวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2562 

ใชบ้งัคบัและไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการเวนคืนหรือเหลือจากการใชป้ระโยชน์ รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขอคืนท่ีดิน การโอนคืนท่ีดินและการคืนเงินค่าทดแทน  

                   8. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. .... 
                             8.1 ก าหนดให้อสังหาริมทรัพยข์องรัฐท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะเขา้ใชต้อ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์หน่วยงานของรัฐเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือท่ีมีสิทธิใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยการเวนคืน และการเขา้ใชอ้สังหาริมทรัพยน์ั้นไม่ท าให้วตัถุประสงคข์อง
การเวนคืนตอ้งเสียไปโดยส้ินเชิง รวมทั้งวตัถุประสงคใ์นการใชน้ั้นเป็นวตัถุประสงคท่ี์ใชเ้ป็นเหตุในการเวนคืนได ้ 

                             8.2 ก าหนดให้ผูข้อเขา้ใชอ้สังหาริมทรัพยท่ี์หน่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือท่ีมีสิทธิใชป้ระโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยการเวนคืนตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ 

                             8.3 ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการย่ืนค าขอเขา้ใชอ้สังหาริมทรัพย ์การสอบสวน ตรวจสอบขอ้เท็จจริง การ
อนุมติั และการส่งคืนอสังหาริมทรัพยท่ี์ขอเขา้ใช ้

  
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไข
เพ่ิมเติมการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการศึกษา ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบงัคบัการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ ตามท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                   ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงฯ ท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติเสนอ เป็นการยกฐานะศูนยฝึ์กยทุธวิธีต ารวจ เป็น ศูนยฝึ์กยทุธวิธีต ารวจกลาง มี
ฐานะเป็นส่วนราชการระดบักองบงัคบัการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น และเหมาะสมกบัสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อนัจะท าให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น ส าหรับอตัราก าลงั จ านวน 80 ต าแหน่ง ใชวิ้ธีปรับโอนและปรับเกลี่ยนต าแหน่งจากส่วนราชการ
เดิม จ านวน 66 ต าแหน่ง ส่วนต าแหน่งท่ีเพ่ิมขึ้น จ านวน 13 ต าแหน่ง ใชวิ้ธีการตดัโอน และ/หรือปรับต าแหน่งจากหน่วยงานอ่ืนในสังกดั
กองบญัชาการศึกษา และต าแหน่งผูบ้งัคบัการ จ านวน 1 ต าแหน่ง ไดต้ดัโอนจากส านกังานต ารวจแห่งชาติไปเป็นต าแหน่งดงักล่าว 

                   สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 

                   1. ก าหนดให้ยกฐานะศูนยฝึ์กยทุธวิธีต ารวจ (หน่วยงานระดบักองก ากบัการ) เป็น “ศูนยฝึ์กยทุธวิธีต ารวจกลาง” (หน่วยงานระดบั
กองบงัคบัการ) ประกอบดว้ย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายสนบัสนุนการฝึก ฝ่ายวิทยบริการ และฝ่ายควบคุมการฝึก   

                   2. ก าหนดให้ศูนยฝึ์กยทุธวิธีต ารวจกลาง มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  



                             2.1 เป็นศูนยก์ลางการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทัว่ประเทศ โดยเนน้การฝึกอบรมพฒันา
ทกัษะทางยทุธวิธีและการปฏิบติัการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล  

                             2.2 ด าเนินการเก่ียวกบังานฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะทางยทุธวิธีให้กบับุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
                             2.3 ติดต่อและประสานความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความ
ยติุธรรม และการรักษาความปลอดภยัของประชาชน 

  
4. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ  และประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 

                    สาระส าคัญของเร่ือง 
                    ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ....   มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                    1. ก าหนดให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

                    2. แกไ้ข ค านิยาม “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า อคัคีภยั  วาตภยั อุทกภยั  ธรณีพิบิติภยั หรือภยัอนัเกิดจากโรคท่ีแพร่หรือระบาดใน
มนุษยซ่ึ์งเป็นโรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้  าให้เกิดขึ้น  ซ่ีงมีผลกระทบต่อ
สาธารณชนและถึงขนาดผูป้ระกนัตนไม่สามารถท างานไดห้รือนายจา้งไม่สามาถประกอบกิจการไดต้ามปกติ 

                    3. ก าหนดให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิไดรั้บเงิน
ทดแทนในกรณีว่างงานในอตัราเต็มจ านวนของค่าจา้งรายวนั โดยให้ไดรั้บตลอดระยะเวลาท่ีผูป้ระกนัตนไม่ไดท้ างานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยท่ีนายจา้ง
รับรอง  หรือนายจา้งไม่ให้ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย  ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติ  แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

                    4. ก าหนดให้กรณีหน่วยงานภาครัฐมีค าสั่งให้นายจา้งหยดุประกอบกิจการ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค  ให้
ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนท่ีไม่ไดรั้บค่าจา้งมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 ในอตัราเต็มจ านวนของค่าจา้งรายวนั 
โดยให้ไดรั้บตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งหยดุประกอบกิจการตามค าสั่ง ไม่เกินหกสิบวนั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการชดเชยก าลงัซ้ือท่ีลดลงจากการไม่ไดรั้บ
ค่าจา้งระหว่างการหยดุการประกอบกิจการ 
  
5. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนั พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) 
เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
                   กก. เสนอว่า 
                   ดว้ยปัจจุบนัการก าหนดจ านวนเงินวางหลกัประกนัเป็นเงินสดหรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร              ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียวตอ้งวางต่อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ ด าเนินการภายใตก้ฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนั พ.ศ. 
2555 ออกตามความพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แต่เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเท่ียว ธุรกิจการท่องเท่ียวเกิดความชะงกั
งนั             ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดยอ่ม รวมไปถึงผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างหนกั ซ่ึงส่งผลต่อการจา้งงานและความเป็นอยูข่องแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ดงันั้น เพ่ือการ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวในระยะเร่งด่วน จึงเห็นควรลดภาระในการวางเงินหลกัประกนัของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ตามพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ลงชัว่คราว เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวสามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและพนกังานในความดูแลไปไดใ้นช่วง
ระยะเวลาวิกฤติน้ี และเพ่ือให้การก าหนดจ านวนเงินวางหลกัประกนัเป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงฉบบัน้ี 



                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   (1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนั พ.ศ. 2555 

                   (2) ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะตอ้งวางหลกัประกนัต่อนายทะเบียน ในวนัท่ีมารับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า
เท่ียว ณ ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลางหรือสาขาท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีครอบคลุมส านกังานของผูข้อรับใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 
ดงัต่อไปน้ี 

                             2.1 การประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทเฉพาะพ้ืนท่ี ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจ านวนเงินสามพนับาท 

                             2.2 การประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทภายในประเทศ ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจ านวนเงินหน่ึงหมื่นห้าพนับาท 

                             2.3 การประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทน าเท่ียวจากต่างประเทศ ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจ านวนเงินสามหมื่นบาท 

                             2.4 การประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภททัว่ไป ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจ านวนเงิน             หกหมื่นบาท 

  
6. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน าส่งเงินสมทบของนายจ้าง และ
ผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการ
น าส่งเงินสมทบของนายจา้ง และผูป้ระกนัตน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 

                   สาระส าคัญ 

                   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระส าคญั คือ (1) ให้นายจา้งท่ีขึ้นทะเบียนนายจา้งและขึ้นทะเบียนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 

แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ไดรั้บการขยายก าหนดเวลาย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน าส่งเงินสมทบตาม
มาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ดงัน้ี ค่าจา้งงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการน าส่งเงิน
สมทบและน าส่งเงินสมทบ ภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ค่าจา้งงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการน าส่งเงิน
สมทบและน าส่งเงินสมทบ ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ค่าจา้งงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการแสดงเงินน าส่งเงิน
สมทบและน าส่งเงินสมทบ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2563 (2) ให้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 
2533 ไดรั้บการขยายก าหนดเวลาน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนมาตรา 39 วรรคสาม ดงัน้ี เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้น าส่งเงิน
สมทบเขา้กองทุนภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เงินสมทบงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้น าส่งเงินสมทบเขา้กองทุน ภายในวนัท่ี 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้น าส่งเงินสมทบเขา้กองทุน ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2563 

  
7. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน 
กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขให้ลดหยอ่นการออกเงิน
สมทบของนายจา้ง และผูป้ระกนัตน กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019) (COVID-19)) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 

                   สาระส าคัญ 

                   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน มีสาระส าคญั คือ 1) ให้นายจา้งและผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ไดรั้บการลดหยอ่นการออกเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมประจ างวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้นายจา้งส่งเงินสมทบในอตัรา
ร้อยละส่ี เพื่อไม่ให้ผูป้ระกนัตนเสียประโยชน์ และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละหน่ึง ของค่าจา้งของผูป้ระกนัตนเพื่อให้
ผูป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์โดยตรงทนัที 2) ให้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ไดรั้บการลดหยอ่นการออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมประจ า
งวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอตัราเดือนละสองร้อยสิบเอด็บาท 3) ในกรณีท่ีมีการ
ส่งเงินเกินกว่าจ านวนเงินท่ีก าหนดไวต้ามประกาศน้ี ให้นายจา้งหรือผูป้ระกนัตนตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี ยื่นค าร้องขอรับเงินในส่วนท่ีเกิน
คืนได ้ณ ส านกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั หรือส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสาขา 
  



8. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการสร้างความเช่ือมั่นในระบบ
ตลาดทุน) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
(มาตรการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบตลาดทุน) ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แลว้
ด าเนินการต่อไปได ้

                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   1. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (มาตรการสร้างความเช่ือมัน่ใน
ระบบตลาดทุน) มีหลกัการเป็นการก าหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหกัลดหยอ่นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF  ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกต่างหากจากวงเงินหกัลดหยอ่นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยูใ่น
เพดานวงเงินหกัลดหยอ่นรวมของเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงินสะสมเขา้กองทุน
สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ               เบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ และเงินสะสมเขา้กองทุน
การออมแห่งชาติ และผูซ้ื้อหน่วยลงทุนใน SSF ดงักล่าวตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 10 ปีเช่นเดียวกนักบัการซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF กรณี
ปกติ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด   

                   2. เมื่อกฎกระทรวงฯ มีผลใชบ้งัคบัแลว้ จะไดอ้อกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี  

                             2.1 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใน SSF ตาม 1. ไดโ้อนการลงทุนไปยงั SSF อ่ืน SSF ท่ีรับโอนตอ้งมีนโยบายการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV เท่านั้น   

                             2.2 หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขอื่น ๆ เช่นเดียวกนักบัการลงทุนใน SSF ปกติ 

  
เศรษฐกิจ - สังคม 

9. เร่ือง  ขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เสนอ  ดงัน้ี 

                   1. อนุมติัหลกัการใหก้ระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ด าเนินการก่อสร้างอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เป็นอาคาร สูง 
11 ชั้น และมชีั้นใตดิ้น 2 ชั้น ความสูงของอาคารประมาณ 55 เมตร มีพ้ืนท่ีใชส้อยรวม 40,800 ตารางเมตร  ซ่ึงมีความสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้
ในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณซ่ึงอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได ้(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 ขอ้ 3 (1) โดยขออนุมติัเป็น
กรณีพิเศษจากคณะรัฐมนตรี และขอ้ 3 วรรคสาม (1) ของกฎกระทรวงว่าดว้ยการยกเวน้ ผอ่นผนั หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 

                   2. รับทราบเร่ือง รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                             สธ. รายงานว่า 
                   1. โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาล ขนาด 1,200 เตียง นอกจากภารกิจดา้นบริการรักษาในโรค 

ทัว่ไปเนน้เร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นแลว้ ยงัมีภารกิจดา้นวิชาการ คือ วิจยัพฒันาองค์ความรู้ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติัของพทยท์ั้ง
ในระดบันกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระดบัต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรการแพทย ์สหวิชาชีพ โดยตึกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน (ตึก EMS) ของ
โรงพยาบาลราชวิถีท่ีใชง้านในปัจจุบนัเป็นตึกท่ีอยูด่า้นหลงัของอาคารอ านวยการท าให้ระยะทางจากจุดจอดส่งของผูป่้วยฉุกเฉินจนถึงพ้ืนท่ีของการ
รักษาผูป่้วยฉุกเฉินทั้งหมดท่ีอยูใ่นตึก EMS มีระยะทางไกลมาก  ซ่ึงกรณีท่ีเป็นผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต ควรจะไดรั้บการรักษา ณ ห้อง
ฉุกเฉิน  (resuscitation)  ท่ีอยูใ่กลก้บัจุดจอดรถส าหรับส่งผูป่้วยท่ีรวดเร็ว เพื่อเป็นการลดความเส่ียงต่อผูป่้วยให้มากท่ีสุด  และเป็น
มาตรฐานหน่ึงท่ีส าคญัของการรักษาผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินในปัจจุบนั เน่ืองจากตึก EMS เร่ิมสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2532 และไดใ้ช ้ เป็นพ้ืนท่ี



ปฏิบติังานในการรักษาผูป่้วยฉุกเฉินตั้งแต่  พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบนั และนอกจากน้ี สถิติผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถีมี
จ านวน 80,000 ราย/ปี ท าให้การให้บริการผูป่้วยไม่สะดวกและแออดัเกินไป 

                   2. สธ. ไดจ้ดัท าโครงการอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน (หลงัใหม่) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) เพ่ิมศกัยภาพในการรองรับผูป่้วยกลุ่ม
อุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นศูนยค์วามเช่ียวชาญดา้นอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีทนัสมยัและครบวงจร (2) ลดความแออดัของผูรั้บบริการ เพ่ิมความรวดเร็ว
ในการรักษาหรือผา่ตดัฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนทุกคนไดม้ีสิทธ์ิเขา้ถึงบริการทางการแพทยอ์ย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที (3) พฒันาระบบบริการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐานเทียบเท่ากบัโรงเรียนแพทยแ์ก่ผูป่้วยทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีดี และ (4) เป็นโมเดล
ตน้แบบในการสร้างตึกอุบติัเหตุและฉุกเฉินยคุใหมข่องประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  
  

หัวข้อ สาระส าคัญ 

ลกัษณะการก่อสร้าง 
ก่อสร้างอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน สูง 11 ชั้น  โดยมีชั้นใตดิ้นอีก 2 ชั้น รวม 13 ชั้น ความสูงของอาคาร
ประมาณ 55 เมตร มีพ้ืนท่ีใชส้อยรวม 40,800 ตารางเมตร และสามารถรองรับผูป่้วยไดป้ระมาณ 
190 เตียง 

สถานท่ีก่อสร้าง 
ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  เน้ือท่ี 42,200 ตาราง
เมตร  ซ่ึงสถานท่ีก่อสร้างอาคารดงักล่าวตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  โดยอยูภ่ายในรัศมี 200 

เมตร  จากจุดศูนยก์ลางอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

สธ. ไดท้ าการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉินดงักล่าวแลว้  และได้
ส่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงไปยงั สผ. เมื่อวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563  ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างผล
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก สผ. 

ระยะเวลาด าเนินการ 1,450 วนั/ปีงบประมาณ 2564-2567 

งบประมาณ/แหล่งเงิน 

สธ.ไดจ้ดัส่งขอไปยงัส านกังบประมาณเพื่อขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 งบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพาบาลราชวิถี จ านวน
ทั้งส้ิน 980,000,000 บาท 

                             3. กรมโยธาธิการและผงัเมืองพิจารณาแลว้เห็นว่า กรณีพ้ืนท่ีท่ีจะก่อสร้างตั้งอยูภ่ายในบริเวณท่ีมีขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ก าหนดบริเวณซ่ึงอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได ้(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2522 ใชบ้งัคบั ซ่ึงมีขอ้ก าหนดห้ามบุคคลใดปลูกสร้างอาคารท่ีมี
ความสูงเกิน 16 เมตร ภายในรัศมี 200 เมตร จากจุดศูนยก์ลางอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิและอาคารท่ีมีความสูงเกิน 24 เมตร  ภายในรัศมีเกิน  200 

เมตร แต่ไม่เกิน 300 เมตร จากจุดศูนยก์ลางอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โรงพยาบาลราชวิถีก็ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครดงักล่าว 
และหากอาคารท่ีก่อสร้างดงักล่าวเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พ่ือสาธารณประโยชน์  ผูด้ าเนินการตอ้งส่งแผนผงับริเวณ 
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎกระทรวง  ขอ้บญัญติัทอ้งถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 2 ชุด ให้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นก่อนท าการก่อสร้างไม่
นอ้ยกว่าสามสิบวนั แต่อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลราชวิถีมีความจ าเป็นตอ้งก่อสร้างอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีใชเ้พ่ือสาธารณประโยชน์ให้มี
ความสูงเกินกว่าท่ีขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครก าหนดก็สามารถขออนุญาตคณะรัฐมนตรีให้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครดงักล่าวได ้
ทั้งน้ี ตามขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ยการยกเวน้ ผอ่นผนั หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 

และเน่ืองจากอาคารท่ีจะก่อสร้างดงักล่าว เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เช่น ตอ้งมีถนนท่ีมีผิวการจราจรกวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 

เมตร ท่ีปราศจากส่ิงปกคลุมโดยรอบอาคาร เพ่ือให้รถดบัเพลิงสามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก  และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติักรุงเทพมนคร เร่ือง 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ดว้ย 
  
10. เร่ือง การขอปรับโครงสร้างกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1) 



                             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2557 [เร่ือง การจดัตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)] และ
คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีดงัล่าว ยกเวน้กองทุนยอ่ยกองท่ี 1 ท่ีธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
(ธพว.) ไดจ้ดัตั้งแลว้ ให้ด าเนินการต่อไป โดยปรับปรุงโครงสร้างและหลกัการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนยอ่ยกองท่ี 1) ให้
ลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs)/ วิสาหกิจเร่ิมตน้ (Startup)  ท่ีมี
ศกัยภาพสูงหรือท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ หรืออยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีมีประโยชน์ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตได ้โดยร่วมลงทุนไดไ้ม่เกิน 50 ลา้นบาทต่อรายและร่วมลงทุนแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของกิจการ  และให้มีคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุนท าหนา้ท่ีก าหนดกรอบนโยบายการลงทุนและก ากบัดูแลการลงทุนของ
กองทุน 

                             สาระส าคัญของเร่ือง 
                   1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมต ิ(16 ธันวาคม 2557) เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs 

Private Equity Trust Fund) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกองทุนเปิดประเภททรัสต ์และเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ขนาดของ
กองทุน 10,000-25,000 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐ ร้อยละ 10-50 ส่วนท่ีเหลือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเขา้
ร่วมลงทุน โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ๆ และเรียกระดมทุนคร้ังละไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ต่อกองทุนยอ่ย และกองทุนยอ่ยแต่ละกองทุน
จะมีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเทท/กลุ่ม SMEs ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตทั้งขนาดเลก็และขนาดกลางเป็นหลกั และมีคณะกรรมการ
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัเป็นผูก้  าหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนร่วมลงทุนใน
กิจการ SMEs โดยแหล่งเงินลงทุนในส่วนของภาครัฐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในฐานะภาครัฐ
เป็นผู้ลงทุนเร่ิมแรกเป็นจ านวน 500 ล้านบาท ซ่ึงต่อมา ธพว. ได้จัดตั้งกองทุนย่อยกองที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท (ธพว. 490 ลา้นบาท และ
บริษทั ไทยเอชแคปปิตอล 10 ลา้นบาท) เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนกิจการท่ีผา่นการ
อนุมติัร่วมลงทุนแลว้ จ านวน 8 กิจการ วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 98 ลา้นบาท และมีกิจการท่ีไดร่้วมลงทุนแลว้ 2 กิจการ วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
39 ลา้นบาท 

                             2. จากการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ธพว. พบว่า หลักการการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของ 
ธพว. ดงัน้ี 1) การก าหนดวงเงินลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนส าหรับ SMEs แต่ละรายขาดความยืดหยุน่และไม่เป็นไปตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บางกิจการท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าท่ีก าหนด หรือกรณีท่ีมีผูถ้ือหุ้นไม่เป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนท่ีไดก้ าหนดไว ้จะไม่สามารถเขา้ร่วมลงทุนได ้2) ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นหรือ/ผูจ้ดัการทรัสต์จะคดัเลือกเฉพาะกิจการท่ีไดผ้ลตอบแทนดีหรือ
คดัเลือกตามท่ีผูจ้ดัการทรัสตส์นใจ  กิจการท่ีดีแต่ไม่อยูใ่นความสนใจจึงไม่ถูกคดัเลือกมาน าเสนอ 3) การบริหารจดัการกองทุนขาดความคล่องตวั
ในการบริหารจดัการกองทุน นอกจากน้ี  หากพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  (กองทุนยอ่ยท่ี 1) วงเงิน 
500 ลา้นบาท ซ่ึงในปัจจุบนัมีการร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เพียง 2 กิจการ รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน 39 ลา้นบาท อีกทั้ง หากเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนยอ่ยกองท่ี 1 กบักองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs อ่ืน ซ่ึงจดัตั้งโดยสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะเห็นไดว่้าหลกัการลงทุนมีความยืดหยุน่และเหมาะสมกบัเป้าหมายมากกว่า จึงมี SMEs ท่ีไดเ้ขา้ร่วมลงทุน
ค่อนขา้งมาก  ดังนั้น เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ ธพว. และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีโอกาสได้รับการสนับสนุน
การลงทุนเพ่ิมขึน้ ในคร้ังนี้ กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2557  [เร่ือง 
การจดัตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) และคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยกเว้นกองทุนย่อยกองที่ 1 ที่ ธพว. ได้จัดตั้งแล้ว วงเงิน 500 ล้านบาท ให้ด าเนินการต่อไป  โดยปรับปรุงโครงสร้างและ
หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1) ให้มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการลงทุน  และรูปแบบกองทุนให้มีความยืดหยุ่น
และเหมาะสมกับการร่วมลงทุนในปัจจุบันมากขึน้ ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (คณะ
กรรมการฯ) ไดม้ีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างกองทุนยอ่ยกองท่ี 1 ดงักล่าวแลว้  ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 25/2562 เมื่อวนัท่ี 18 



ธนัวาคม 2562 โดยสรุปการปรับปรุงโครงสร้างและหลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  (กองทุนย่อยกองที่ 1) ได้ ดังนี้ 
  

โครงสร้าง 
หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2557 

หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ที่
ปรับปรุงใหม่ 

การบริหารจัดการกองทุน 

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดว้ย              2 คณะ ไดแ้ก่ 
1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน (Investment 

Committee)  ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก 
SMEs 
2) คณะกรรมการผู้ให้ค าปรึกษาวิสาหกิจร่วมทุน (Advisory 

Committee) ส าหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

โดยคณะกรรมการพิจารณานโยบายการ
ลงทุน (Investment Committee) ท า
หนา้ท่ีก าหนดกรอบนโยบายลงทุนและก ากับดูแลการ
ลงทุนของกองทรัสต์ 

กิจการเป้าหมายและ
วงเงินลงทุนส าหรับ 
SMEs แต่ละราย 

1) SMEs ระยะเร่ิมต้น (Seed & Start-Up Stage) เงิน
ลงทุนแรกเร่ิมไม่ควรเกิน 5 ล้านบาทต่อรายหรือมีสัดส่วนการลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

2) SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Second & Third 

Stage) เงินลงทุนแรกเร่ิมไม่ควรเกิน 30               ล้านบาทต่อราย
หรือมีสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 

ของทุนจดทะเบียน 

1) ลงทุนใน SMEs หรือ Startup ที่มี
ศักยภาพสูงหรือใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหรือ
ให้บริการหรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องเป็นธุรกิจ
ที่มีโอกาสเติบโตได้ 

2) ร่วมลงทุนได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย 

คุณสมบัติและหน้าที่ของ
ผู้จัดการทรัพย์สิน 
(Asset 

Manager) 

1) เป็นนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
2) มีส่วนร่วมลงทุนใน SMEs  ท่ีดแูล อยา่งนอ้ย              ร้อยละ 5 

3) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นการเงินและการระดมทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงความรู้ความเขา้ใจในการบริหารธุรกิจ และก ากบั
ให ้

SMEs ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและ 
มีประสิทธิภาพ 

4) ช่วยดูแลควบคุมการน าเงินร่วมลงทุนท่ี SMEs ไดรั้บไปใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ตามวตัถุประสงคก์ารลงทุน 

5) ก ากบัดูแล SMEs ในการบริหารจดัการธุรกิจและระบบควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทัว่ไป 

6) ช่วยจดัหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินทุนหรือเงินกูเ้พ่ิมเติมให้แก่
กิจการตามความเหมาะสม 

1) เป็นนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นการเงิน 
หรือการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยร์วมไปถึงความรู้
ความเขา้ใจในการบริหารธุรกิจและสามารถก ากบัให้ 
SMEs ด าเนินธุรกิจ ดว้ยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

3) ดูแลควบคุมการน าเงินร่วมลงทุนท่ี SMEs ไดรั้บ
ไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคก์ารลงทุน 

4) ก ากบัดูแล SMEs ในการบริหารจดัการธุรกิจ
และระบบควบคุมภายใน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
ทัว่ไป 

สัดส่วนการร่วมลงทุน 
ร่วมลงทุนแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน 

จดทะเบียนของกิจการ 
ร่วมลงทุนแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของกิจการ 

  
11. เร่ือง การเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอ ดงัน้ี 

                   1. เห็นชอบเอกสารน าเสนอสงกรานตใ์นประเทศไทย ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติ
ต่อยเูนสโก 

                   2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม เป็น



ผูล้งนามในเอกสารน าเสนอสงกรานตใ์นประเทศไทย ในฐานะตวัแทนของประเทศไทย เพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติต่อยเูนสโก 

                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   วธ. รายงานว่า 
                   1. ภายหลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (28 มีนาคม 2560 และ 12 มีนาคม 2562) เห็นชอบเอกสารน าเสนอโขน นวดไทย 
และโนราขึ้นบญัชีเป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติต่อยเูนสโกแลว้ วธ. ไดด้ าเนินกระบวนการเสนอเอกสารดงักล่าว
ให้ยเูนสโกพิจารณา ซ่ึงต่อมาโขนและนวดไทยเป็นรายการของประเทศไทยท่ีไดรั้บการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2561 และ 2562 

ตามล าดบั ส าหรับโนราขณะน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาเพ่ือขึ้นบญัชีฯ ภายในปี พ.ศ. 2564 

                   2. การย่ืนเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รัฐภาคีจะต้องด าเนินการย่ืนต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี และตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณารายการอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 
(Intergovernmental Committee - IC) เพ่ือพิจารณาในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามนัยขอ้ 1.15 

ของเอกสารแนวทางการอนุวตัตามอนุสัญญาว่าดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้[Operational Directives for the 

implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage] 
ทั้งน้ี คาดว่าจะเขา้สู่กระบวนการขึ้นทะเบียนไดอ้ย่างเร็วท่ีสุดในช่วงปี พ.ศ. 2565 

                   3. วธ. (กรมส่งเสริมวฒันธรรม) ไดศ้ึกษาขอ้มูลทางวิชาการและแนวทางการน าเสนอสงกรานตใ์นประเทศไทย เป็นรายการตวัแทน
มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติต่อยเูนสโก โดยร่วมมือกบันกัวิชาการและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัท าเอกสารตามแบบฟอร์มท่ียเูนสโก
ก าหนด [UNESCO (แบบ ICH – 02)] เพ่ือเตรียมเสนอสงกรานตใ์นประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ไดข้องมนุษยชาติต่อยเูนสโก โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

ประเด็น รายละเอียด 

ช่ือการน าเสนอ (ข้อ B) สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand) 

ช่ือชุมชน/คณะ/กลุ่มบุคคลหรือปัจเจก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ข้อ C) 

กลุ่มคนไทยทัว่ประเทศซ่ึงนบัถือพุทธศาสนาและตระหนกัในความกตญัญูและการสืบสานประเพณี 
ประกอบดว้ย 
ชุมชน รายละเอียด 

กลุ่มคนไทย 
ในภูมิภาคต่างๆ 

ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทยลา้นนา กลุ่มคนไทยอีสาน กลุ่มคนไทยใน
ภาคกลาง กลุ่มคนไทยพุทธในภาคใต ้

กลุ่มคนไทยท่ีมีเช้ือสายชาติพนัธุ์
ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทยเช้ือสายมอญ กลุ่มคนไทยเช้ือสายลาว กลุ่ม
คนไทยเช้ือสายเขมร 

กลุ่มผูสื้บทอด 

ความรู้เฉพาะดา้น 

ไดแ้ก่ กลุ่มนกัโหราศาสตร์ กลุ่มช่างฝีมือ (เช่น ช่างแกะสลกั 
ช่างท าเคร่ืองหอม ช่างท าตุง) กลุ่มผูป้ระกอบอาหาร 

กลุ่มผูเ้ขา้รวมประเพณี 
ประชาชนทุกเพศทุกวยั รวมทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชนใน
ระดบัทอ้งถิ่นและระดบัชาติ 

 

พ้ืนที่และขอบเขต 

อาณาบริเวณ 

ของเร่ืองที่น าเสนอ 

(ข้อ D) 

ประเพณีสงกรานตม์ีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยตามภูมิหลงัทางวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมท่ีแตกต่างกนั โดยมีพ้ืนที่ที่โดดเด่นส าคัญ ไดแ้ก่ ชุมชนไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ ชุมชนไทยใน
จงัหวดัขอนแก่น ชุมชนไทยในกรุงเทพฯ และจงัหวดัชลบุรี ชุมชนไทยมอญในจงัหวดัสมุทรปราการ ชุมชน
ชาวไทยพุทธในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

อยา่งไรก็ตาม นอกจากพ้ืนท่ีในประเทศไทยแลว้ สงกรานตย์งัมีการปฏิบติัในพ้ืนท่ีอ่ืนดว้ย ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีบางส่วน
ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน [ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม คร้ังท่ี 7/2563 มีมติให้กรมส่งเสริมวฒันธรรมด าเนินการศึกษา



และจดัท าขอ้มูลในกรณีท่ีจะเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกร่วมกบัต่างประเทศ (ประเทศลุ่มแม่น ้าโขงและประเทศ
จีน)] 

หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก สรุปได ้ดงัน้ี 

เกณฑ์ R.1 ประเทศผู้เสนอแสดงให้เห็นว่า “เร่ืองที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญา                                                
              ทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ” 

สงกรานตใ์นประเทศไทยสอดคลอ้งกบัมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมใน 4 ลกัษณะ คือ (1) ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมทั้งภาษาท่ี
ใชส่ื้อในมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม (2) การปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล (3) ความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล และ 
(4) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
ต่อยูเนสโก สรุปได ้ดงัน้ี 

เกณฑ์ R.2 ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “การขึน้ทะเบียนเร่ืองที่เสนอนี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อการ   
              สร้างความมั่นใจว่า ความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นจะเป็นที่ประจักษ์          

              และตระหนักรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อันแสดงถึงความหลากหลาย 

              ทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์” 

การขึ้นทะเบียนสงกรานตใ์นประเทศไทยจะกระตุน้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมทั้งในประเทศท่ีมีความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มคนไดเ้ขา้ร่วมประเพณีอย่างทัว่ถึงเท่าเทียมกนั น าไปสู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ และแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั เกิดความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ เกิดการสืบทอดอย่างย ัง่ยืน ท าให้เกิดการฟ้ืนฟูกิจกรรมในบางทอ้งถิ่นท่ีใกลสู้ญหาย 
รวมถึงการสร้างสรรคป์ระยกุตป์ระเพณีให้สอดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เกณฑ์ R.3 ประเทศที่น าเสนอพึงแสดงให้เห็นถึง “มาตรการสงวนรักษาอย่างละเอียดที่สามารถจะคุ้มครอง 
              และส่งเสริมเร่ืองที่น าเสนอนั้น” 

มาตรการสงวนรักษาประเพณีสงกรานต ์มีแนวทางส าคญัดงัน้ี 1) การสร้างความตระหนกัรู้ในสาระคุณค่าของประเพณีสงกรานตท่ี์ถูกตอ้ง 2) การ
พฒันาศกัยภาพบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีสงกรานต ์เช่น การพฒันาระบบการบริหารจดัการแบบบูรณาการ และ 3) 

การบริหารจดัการประเพณีสงกรานต ์โดยการบริหารการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเพณีสงกรานตใ์ห้มีความร่วมสมยั และยงัคงคุณค่าสาระของ
ประเพณีสงกรานตท่ี์สืบทอดกนัมา 
เกณฑ์ R.4 ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “ชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกบุคคลที่เก่ียวข้อง (หากมี) 
              ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการน าเสนอ โดยได้รับการบอกแจ้ง   
              ล่วงหน้า ทั้งได้ให้ความเห็นชอบและยินยอมพร้อมใจ” 

ไดม้ีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัตวัแทนจาก 5 จงัหวดัหลกัท่ีมีการปฏิบติัประเพณีสงกรานตท่ี์โดดเด่น คือ จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดั
สมุทรปราการ (ภาคกลาง) จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) จงัหวดัขอนแก่น (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาคใต)้ ไดแ้ก่ ศิลปิน
แห่งชาติ ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ครูภูมิปัญญา พระสงฆ ์นกัวิชาการ ครูอาจารย ์เยาวชน ผูแ้ทนจากองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในฐานะผูสื้บ
ทอดมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมมาเขา้ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินการเพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนฯ 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ าทอ้งถิ่นในการประสานงานอย่างเขม้แขง็ แสดงถึงความจริงใจและการยินยอมพร้อมใจในการเสนอขึ้นทะเบียนในคร้ังน้ี 

เกณฑ์ R.5 ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “เร่ืองที่น าเสนอนั้นอยู่ในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

              ของประเทศผู้เสนอ” 

สงกรานตไ์ดรั้บการประกาศขึ้นบญัชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2554 สาขาแนวปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี 
และงานเทศกาล เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2554 

                   4. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2562 ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมเป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดท าข้อมูลรายการ “สงกรานต์” โดยใช้



ช่ือว่า “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand) เพ่ือเสนอต่อยูเนสโก โดยให้เสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ต่อมวลมนุษยชาติ ให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2563 

                   5. วธ. แจง้ว่า การน าเสนอสงกรานตใ์นประเทศไทยขึ้นทะเบียนฯ เป็นการด าเนินการตามพนัธกรณีของอนุสัญญาว่าดว้ยการสงวน
รักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งจะก่อให้เกิดสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามนยั
มาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประกอบกบัการด าเนินการในเร่ืองน้ีจะช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและพฒันาการส่งเสริมรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องประเทศไทยให้เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น โดยอาศยัความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดระหว่างผูป้ฏิบติัและผูสื้บทอดมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ตระหนกัและเห็นคุณค่าของชนกลุ่มนอ้ยและชุมชนระดบันานาชาติอีกดว้ย 
  
12. เร่ือง รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจ าปี 2561 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ประจ าปี 2561 ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ 

                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                    พม. เสนอว่า โดยท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 17 บญัญติัให้ พม. 
จดัท ารายงานประจ าปีแสดงจ านวนคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว จ านวนค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ์และจ านวน
การละเมิดค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขข์องพนกังานเจา้หนา้ท่ีและศาลและจ านวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาเพ่ือทราบปีละคร้ัง ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัดงักล่าว พม. จึงไดจ้ดัท ารายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าฯ ประจ าปี 2561 ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วน ดงัน้ี 

                   1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวปี 2561 ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ 1) ศูนยพ่ึ์งได ้ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2) ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 3) ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 4) 

ศูนยพ่ึ์งได ้โรงพยาบาลต ารวจ 5) ศูนยช่์วยเหลือสังคม 1300 6) บา้นพกัเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7) สมาคมบณัฑิตสตรี
ทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ 8) มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล 9) ศูนยบ์ริการปรึกษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 10) สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีในพระอุปถมัภฯ์ 11) มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องคก์รสาธารณประโยชน์)  12) มูลนิธิศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิเด็ก 13) 

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย 14) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 15) กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ี พม. ใชอ้า้งอิงในการด าเนินงานมาจาก 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
  
  

หน่วยงาน รายละเอียด 

1. กระทรวงสาธารณสุข 

- ผู้ถูกกระท าความรุนแรง เข้ารับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ในโรงพยาบาล 
จ านวน 440 แห่ง หรือจ านวน 14,237 ราย ในจ านวนน้ี ผูท่ี้ถูก
กระท าความรุนแรงมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง จ านวน 13,248 ราย 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 972 ราย และเพศทางเลือก จ านวน 
17 ราย โดยมีค่าเฉลี่ยผูถู้กกระท าความรุนแรง จ านวน 39 รายต่อวนั 
ขอ้มูลสถานการณ์ความรุนแรงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลจาก
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร แสดงประเภทความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ส าหรับจ านวนผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ ความรุนแรงทาง
ร่างกาย จ านวน 1,290 ราย รองลงมา คือ ความรุนแรงทาง



จิตใจ 91 ราย และความรุนแรงทางเพศ จ านวน 85 ราย ของจ านวน
ผูถู้กกระท าความรุนแรงทั้งหมด 

2. กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว พม. 

- ตามระบบฐานขอ้มูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัว ภายใตเ้วบ็ไซต ์www.violence.in.th แสดง
จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเขา้สู่กระบวนการตาม
พระราชบญัญติัฯ โดยจ าแนกตามความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท าและ
ผูถู้กกระท า ช่วงอาย ุประเภท สาเหตุ และสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ ความ
รุนแรงในครอบครัวที่บันทึกในปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 1,299 

เหตุการณ์ ซ่ึงจังหวัดที่มีการบันทึกในระบบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก 
ได้แก่ ราชบุรี กรุงเทพมหานคร น่าน กาญจนบุรี และเชียงใหม่ ทั้งน้ี 
จงัหวดัท่ีมีการรายงานจ านวนรายกรณีเขา้มามาก เน่ืองจากในจงัหวดัมี
ทีมสหวิชาชีพท่ีเขม้แขง็หรือมีเครือข่ายท่ีร่วมให้การช่วยเหลืออยา่ง
ต่อเน่ือง บางจงัหวดัมีการรายงานขอ้มูลนอ้ย เน่ืองจากมีเหตุการณ์ความ
รุนแรงเกิดขึ้นเป็นจ านวนนอ้ยหรือมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมากแต่ไม่มีการรายงานเขา้สู่ระบบ 

                    2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ จ านวนคดีความรุนแรงในครอบครัว จ านวนค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ์จ านวนการละเมิด
ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขข์องพนกังานเจา้หนา้ท่ีและศาลและจ านวนการยอมความ โดยเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงาน
และแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก ่

  
ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงาน 

และแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
รายละเอียด 

1. หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 หน่วยงาน 

    - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีจ านวนคดีการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว 198 คดี ค าสั่งก าหนดมาตรการฯ 27 ค าสั่ง มีการละเมิด
ค าสั่งก าหนดมาตรการ 19 ค าสั่ง การยอมความชั้นสอบสวน 30 

ค าสั่ง 
   - ส านักงานอัยการสูงสุด มีจ านวนคดีสั่งฟ้อง 150 เร่ือง ไม่ฟ้อง 4 

เร่ือง ยติุคดี 9 เร่ือง และใชม้าตรการ 2 เร่ือง 
   - ส านักงานศาลยุติธรรม มีคดีฟ้องต่อศาล 48 คดี 

2. ขอ้มูลคดีตามระบบฐานขอ้มูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว ภายใตเ้วบ็ไซต ์www.violence.in.th 

   ในปี 2561 จ านวน 461 คดี ในจ านวนน้ี มีคดีอยูใ่นชั้นไกล่เกลี่ย
ของต ารวจมากท่ีสุด จ านวน 146 คดี และท่ีอยูร่ะหว่างกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยในชั้นพนกังานเจา้หนา้ท่ี 91 คดี และคดีท่ีศาลสั่งลงโทษ 
จ านวน 72 คดี และท่ีร้องขอคุม้ครองสวสัดิภาพ จ านวน 93 คดี 

3. ขอ้มูลตามบนัทึกการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ตามแบบรายงาน
การด าเนินการคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 

   ช่วงเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2561 มีการให้ความช่วยเหลือ
จ านวนทั้งส้ิน 1,804 ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่ การระงบัเหตุและ
สอบถามผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว / ผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว จ านวน 540 ราย รองลงมา คือ การจดัให้
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว เขา้รับค าปรึกษาจากจิตแพทย ์
นกัจิตวิทยา หรือนกัสังคมสงเคราะห์มากท่ีสุด คือ จ านวน 468 ราย 

http://www.violence.in.th/
http://www.violence.in.th/


และการใหค้วามช่วยเหลือดา้นอ่ืน ๆ จ านวน 284 ราย เช่น การไกล่
เกลี่ยท าบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือ/ด าเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

                   3. ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว และข้อเสนอแนะเชิงมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและต่อการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ในปี 2561 ส าหรับขอ้เสนอแนะ   เชิงมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไดแ้ก่ 
                   3.1 การพัฒนาระบบงานต้นแบบในพ้ืนที่ ด าเนินการเก่ียวกบัหน่วยงานส่วนภูมิภาคและเครือข่ายชุมชนในการสร้างตน้แบบ
ระบบงานป้องกนั เฝ้าระวงัไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง 
                   3.2 การบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์รเครือข่ายในกระบวนการ
ช่วยเหลือคุม้ครองผูก้ระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง 
                   3.3 การพัฒนาระบบงานการคุ้มครองช่วยเหลือ พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายสหวิชาชีพ องคก์รเครือข่ายทั้งภาค
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและองคก์รภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัระบบการคุม้ครองสวสัดิภาพบุคคลในครอบครัวในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
คุม้ครอง กรณีความรุนแรงในครอบครัวไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

                   3.4 การด าเนินการเสริมสร้างความตระหนักในปัญหาความรุนแรง การขบัเคลื่อนกระบวนการรณรงคล์ดความรุนแรงในครอบครัว 
รวมทั้งร่วมกบัองคก์รเครือข่ายในการจดักิจกรรมรณรงคร่์วมยติุความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตามวาระท่ีเหมาะสม และผลิตส่ือ
และเอกสารวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัแกไ้ขความรุนแรงในครอบครัวแก่
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและประชาชนทัว่ไป 

                   3.5 การพัฒนากฎหมายฉบับใหม่ ๆ ในการคุ้มครองบุคคลในครอบครัว โดยส่งเสริมให้มีกลไกส่งเสริมการพฒันาสถาบนัครอบครัว
ให้มีความเขม้แขง็และคุม้ครองสถาบนัครอบครัวจากความรุนแรง 
          
13. เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 

แพร่ระบาด 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีไดรั้บผลกระทบจากเช้ือไวรัส          

โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาดตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ 

                    สาระส าคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงการคลงัพิจารณาแลว้เห็นว่า จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีระบาดในหลายประเทศ ประกอบกบั
สถานการณ์ภยัแลง้ซ่ึงมีแนวโนม้ว่าจะมีความรุนแรงและยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของประเทศไทย และภาคการเกษตร รวมถึงภาคธุรกิจและแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงไดม้ีมติ
เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม ระยะ
ท่ี 1 ซ่ึงกรมธนารักษรั์บผิดชอบในส่วนของมาตรการดา้นอ่ืน ๆ คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลือ่นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าท่ีราชพสัดุ ค่าตอบแทนในการให้บริการ 
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ือบรรเทาภาระให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากเช้ือไวรัสโควิด-19 และมติเมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ามาตรการ/แผนงาน/โครงการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพื่อ
ช่วยบรรเทาและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้เศรษฐกิจยงัสามารถขบัเคลื่อนต่อไปได ้ใน
การน้ีกรมธนารักษจึ์งไดก้ าหนดมาตรการเพ่ือตอบสนองมาตรการของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและช่วยเหลือ เยียวยาผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบ
ดงักล่าว ดงัน้ี 

                       1. มาตรการการยกเวน้การเรียกเก็บค่าเช่าให้แก่ผูเ้ช่าของกรมธนารักษ ์เป็นระยะเวลา 1 ปี  (12 เดือน) ส าหรับผูเ้ช่าเพื่ออยู่



อาศยัและผูเ้ช่าเพื่อการเกษตร 
                       2. มาตรการช่วยเหลือผูเ้ช่ารายใหญ่และผูเ้ช่าท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและธุรกิจเก่ียวเน่ือง โดยผูเ้ช่าดงักล่าวสามารถเลื่อนก าหนดการช าระค่าเช่าและค่าตอบแทนของเดือนมีนาคม 2563 - สิงหาคม 2563 

(รวมระยะเวลา 6 เดือน) ไดถ้ึงวนัท่ี 7 กนัยายน 2563 โดยให้ยกเวน้เบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินท่ีคา้งช าระตามสัญญาท่ี
ก าหนดไว ้ทั้งน้ีไดแ้จง้ให้ส านกับริหารท่ีราชพสัดุกรุงเทพมหานครและส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีทุกพ้ืนท่ีด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี 
จากการก าหนดมาตรการดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าเพื่ออยู่อาศยัและผูเ้ช่าเพ่ือการเกษตรซ่ึงมีสัญญาเช่า
จ านวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผูเ้ช่าและสมาชิกในครัวเรือนไดม้ากกว่า 450,000 คน แต่จะท าให้กรมธนารักษสู์ญเสีย
รายไดป้ระมาณ 189.791 ลา้นบาท 

  
14. เร่ือง การผ่อนปรนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอการผอ่นปรนแนวทางการบริหารจดัการการท างานของแรงงานต่างดา้วปี 
2562 – 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยให้คนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีได้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ซ่ึงนายจา้งหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้น าคนต่างดา้วมาท างานไดย้ื่นบญัชีรายช่ือความ
ตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วกบัเจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวงแรงงาน หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และไม่สามารถ
ด าเนินการขอตรวจอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไปเพ่ือการท างานไดท้นัภายในก าหนด รวมถึงผูติ้ดตาม อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น
การชัว่คราว ทั้งน้ี มิให้น ามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาบงัคบัใชแ้กค่นต่างดา้ว โดยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ดงัน้ี 

                   1. กระทรวงมหาดไทย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมติัของ
คณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเวน้ขอ้ห้ามมิให้คนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างดา้ว
สัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 เพื่อผอ่นผนัให้แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามท่ีการอนุญาตให้
อยูใ่นราชอาณาจกัรส้ินสุดอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวไดต่้อไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และให้ยกเวน้ค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่
เกินก าหนด (Over Stay) รวมถึงการยกเวน้การปฏิบติัตามค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1/2558 เร่ือง การไม่อนุญาตให้คน
ต่างดา้วบางจ าพวกเขา้มาในราชอาณาจกัร สั่ง ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

                   2. กระทรวงแรงงาน อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2560 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา เขา้มาท างานใน
ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบบัท่ี ..) เพ่ือผอ่นผนัให้แรงงานต่างดา้วท่ีการอนุญาตท างานส้ินสุดสามารถท างานไปพลางก่อนไดจ้นถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 และใชบ้ญัชีรายช่ือความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีกรมการจดัหางานออกให้และใบอนุญาตท างานฉบบัเดิมไปพลางก่อนได ้
โดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้วจนกว่าจะไม่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน 

                   3. หลงัส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการ ให้หน่วยงานดา้นความมัน่คงด าเนินการตรวจสอบปราบปราม จบักุมด าเนินคดีนายจา้ง แรงงาน
ผิดกฎหมายท่ีลกัลอบท างานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

                   สาระส าคัญ 

                   การผอ่นปรนแนวทางการบริหารจดัการการท างานของแรงงานต่างดา้ว ปี 2562 – 2563 มีดงัน้ี 

                   1. กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 

                       1.1 แรงงานต่างดา้วท่ีไดม้าด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 และยื่นบญัชีรายช่ือไวแ้ลว้ภายใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดได ้

                       1.2 ผูติ้ดตามท่ีมีหลกัฐานการเป็นบุตรของแรงงานตามขอ้ 1.1 ท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร
เป็นการชัว่คราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2559 หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 แลว้แต่กรณี 

                   2. ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

                   3. ลกัษณะการด าเนินการ : เป็นการด าเนินการในลกัษณะเขา้มาท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยท่ีแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ 



(กมัพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ตอ้งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัร 

                   4. การอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร การอนุญาตให้ท างาน วิธีด าเนินการ ค่าใชจ่้ายและผูติ้ดตาม เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

                   5. สถานท่ีด าเนินการ : ด าเนินการ ณ สถานท่ีตั้งของแต่ละหน่วยงาน หรือเป็นไปตามท่ีกรมการจดัหางานก าหนด 

                   6. แรงงานต่างดา้วทุกคนตอ้งท าบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะ
ส้ินสุดการอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  
15. เร่ือง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย       

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อ
ป้องกนัโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 
2561  ในวงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 523,244,500 บาท ดงัน้ี 

1. ค่าชดใชร้าคาสุกรท่ีถูกท าลายโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) ประมาณ 77,578 ตวั เป็น
เงิน 381,772,500 บาท 

2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัโรค ตรวจวินิจฉัยและท าลายเช้ือโรค/ซากสัตว ์ไดแ้ก่ ค่าจา้งเหมาในการขนส่งและขดุหลุมฝังกลบ
ท าลายซาก ค่าจา้งเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย ์และค่าวสัดุเวชภณัฑ/์วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เป็นเงิน 99,852,000 บาท  โดยให้ถวั
จ่ายกนัไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

3. จดัซ้ือครุภณัฑ ์รวม 4 รายการ เป็นเงิน 41,620,000 บาท ประกอบดว้ย 
          3.1 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารพนัธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนท่ี จ านวน 7 ชุด ชุดละ 400,000 บาท เป็นเงิน 2,800,000 บาท 

         3.2 เคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิชนิดเคลื่อนท่ีแบบอินฟราเรด (Thermal Imaging System) จ านวน 108 เคร่ือง เคร่ืองละ 
40,000 บาท เป็นเงิน 4,320,000 บาท 

            3.3 รถขนซากสัตวติ์ดเช้ือระบบปิด จ านวน 3 คนั คนัละ 7,900,000 บาท เป็นเงิน 23,700,000 บาท 

            3.4 รถสามลอ้พ่นยาฆ่าเช้ือ จ านวน 27 คนั คนัละ 400,000 บาท เป็นเงิน 10,800,000 บาท 

                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
                   1. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยตั้งแต่ปี 
2561 ถึงปัจจุบนัไดม้ีการระบาดใน 29 ประเทศ หลายภูมิภาคทัว่โลกซ่ึงเป็นทวีปยโุรปจ านวน 12 ประเทศ ทวีปแอฟริกาจ านวน 6 ประเทศ 
และทวีปเอเชียจ านวน 11 ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดคร้ังแรกของทวีปเอเชียท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ซ่ึงประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียท่ีพบการระบาดของโรค คือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 รวมทั้งพบการระบาดในประเทศเพ่ือน
บา้นของประเทศไทย ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงไดก้่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ อีกทั้งยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
                   2. ประเทศไทยมีความเส่ียงเพ่ิมสูงย่ิงขึ้นท่ีโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรจะแพร่ระบาดเขา้สู่ประเทศ เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 

 2.1 การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพ่ือนบา้นยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้นและขยายเป็นวงกวา้ง 
                        2.2 ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรมีความยาวรวมกว่า 5,000 

กิโลเมตร จึงมีความเส่ียงท่ีจะมีการลกัลอบน าซากสุกรและผลิตภณัฑสุ์กรผา่นตามแนวชายแดน 

                       2.3 การลกัลอบน าซากสุกรและผลิตภณัฑสุ์กรท่ีติดตวัมากบันกัท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรค รวมถึงแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยท่ีมีจ านวนมากกว่า 10 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงจากการตรวจยึดการลกัลอบการน าซากสุกรและ
ผลิตภณัฑสุ์กร มีจ านวน 2,708 คร้ัง ตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ืออหิวาตแ์อฟริกาในสุกร จ านวน 343 ตวัอย่าง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์ 2563) 



3. โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรเป็นโรคไวรัสท่ีติดต่อร้ายแรงในสุกรท่ีแพร่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก และหากมีการระบาดของโรคน้ีใน
ประเทศแลว้จะก าจดัโรคไดย้าก เพราะในปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนในการป้องกนั   และยาท่ีรักษาโรค และเช้ือไวรัสท่ีก่อโรคมีความทนทานใน
ผลิตภณัฑจ์ากสุกรและส่ิงแวดลอ้มสูง สุกรท่ีหายป่วยแลว้จะเป็นพาหะของโรคไดต้ลอดชีวิต และย่ิงกว่านั้นโรคน้ีเป็นโรคท่ีมีความรุนแรง ท าให้สุกร
ท่ีติดเช้ือมีการตายเฉียบพลนัเกือบ 100 เปอร์เซ็นต ์แมโ้รคน้ีจะไม่ติดต่อสู่คนและสัตวอ่ื์นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งร้ายแรง จาก
การท่ีเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสุกรตอ้งสูญเสียสุกรท่ีป่วยตายจากโรค จนถึงขั้นหมดอาชีพ และยงักระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โรงงานอาหาร
สัตว ์โรงฆ่าสัตว ์โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑสุ์กร ธุรกิจการคา้เวชภณัฑส์ัตว ์รวมถึงเกษตรกรผูเ้พาะปลูกพืชท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารสัตว ์ไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ถัว่เหลือง ซ่ึงมีมูลค่าความเสียหายรวมไม่ต ่ากว่า 150,000 ลา้นบาท อีกทั้งยงัตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูอาชีพให้กบั
เกษตรกร ซ่ึงตอ้งใชเ้งินงบประมาณเป็นจ านวนมากและใชเ้วลานาน จะก่อใหเ้กิดภาวะขาดแคลนเน้ือสุกรในการบริโภคอยา่งรุนแรง ส่งผลกระทบต่อ
ภาระค่าครองชีพของประชาชนและความมัน่คงทางอาหารของประเทศอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัท าให้ประเทศไทยตอ้งสูญเสียโอกาสในการส่งออกสุกร
มีชีวิต เน้ือสุกรแช่แขง็และผลิตภณัฑสุ์กรไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ซ่ึงคาดว่ามีมูลค่าไม่นอ้ยกว่า 14,000 ลา้นบาทต่อปี 

4. ประเทศไทยประสบจากผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคไขห้วดันกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2547 สามารถควบคุมและก าจดั
โรคไดใ้นปี พ.ศ. 2551 จนเป็นท่ียอมรับจากต่างประเทศ    จึงมีประสบการณ์และองคค์วามรู้ในการป้องกนัและก าจดัโรคท่ียงัไม่มียารักษาและ
วคัซีนในการป้องกนั คือ การคน้พบโรคเร็ว การก าจดัโรคเร็ว โรคสงบเร็ว การตรวจวินิจฉยัโรคไดร้วดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า รวมไปถึงการท าลาย
สัตวท่ี์มีความเส่ียงสูงจะเป็นการป้องกนัและก าจดัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบัภาคเอกชนโดยสมาคมผูเ้ลี้ยง
สุกรแห่งชาติ ไดน้ าองคค์วามรู้ดงักล่าวมาใชใ้นการป้องกนัโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรในพ้ืนท่ี 8 จงัหวดั 19 อ าเภอ ในเกษตรกรรายยอ่ย 794 

ราย จากเกษตรกรรายยอ่ยทั้งหมด 6,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ท าลายสุกรจ านวน 12,841 ตวั จากจ านวนสุกรทั้งหมด 91,004 ตวั คิด
เป็นร้อยละ 14.11 พบว่าสามารถป้องกนัโรคได ้และท าให้ตั้งแต่มีการพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 

และแพร่ระบาดมายงัประเทศเพ่ือนบา้น จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงปลอดจากโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 
ดงันั้น เพ่ือให้ประเทศไทยยงัคงปลอดโรคต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแลว้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนประชากรของสุกรท่ีมี
ความเส่ียงสูงในพ้ืนท่ี ในอตัราร้อยละ 15 ซ่ึงจากการประเมินความเส่ียงเชิงพ้ืนท่ี โดยใชวิ้ธี Spatial Multi – criteria Decision 

Analysis พบว่าจงัหวดัท่ีมีความเส่ียงสูง    คือ จงัหวดัท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศเพ่ือนบา้น และไดป้ระกาศเป็นเขตเฝ้าระวงัโรค ชนิดโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร ทั้งหมด 27 จงัหวดั 108 อ าเภอ จ านวนเกษตรกร 43,230 ราย จ านวนสุกร 517,188 ตวั ดงันั้น การลดความเส่ียงท่ีอตัรา
ร้อยละ 15 คิดเป็นเกษตรกรประมาณ 6,485 ราย สุกรประมาณ 77,578 ตวั ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 381,772,500 บาท โดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใชร้าคาสัตวท่ี์ถูกท าลายอนัเน่ืองจากเป็นโรค
ระบาด หรือมีเหตุอนัสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตวห์รือซากสัตวท่ี์เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดให้ชดใชร้าคาแก่เจา้ของ
สัตวห์รือซากสัตวไ์ม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของราคาสัตวห์รือซากสัตวซ่ึ์งขายไดใ้นตลาดทอ้งท่ีก่อนเกิดโรคระบาด  โดยการชดใชร้าคาสัตว ์ผูว่้าราชการ
จงัหวดัจะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว ์ประกอบดว้ย สัตวแพทย ์1 คน พนกังานฝ่ายปกครองทอ้งท่ี หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น อยา่ง
นอ้ย 2 คน เป็นกรรมการ 
5. การลดจ านวนประชากรของสุกรท่ีมีความเส่ียงสูง ตอ้งมีวิธีการท าลายซากสัตวต์อ้งไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนของเช้ือโรคในส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดิน 
แหล่งน ้าสาธารณะ น ้าใตดิ้น และไม่กระทบต่อพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพของเกษตรกร อีกทั้งตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมือใน
การท าลายซากสัตวต์อ้งสามารถเคลื่อนยา้ย เพ่ือความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และตอ้งสามารถท าลายสัตวช์นิดอ่ืน ๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ 
สัตวปี์ก สุนขั และแมว เป็นตน้ เพื่อความคุม้ค่าในการควบคุมป้องกนัโรคในภาคปศุสัตวไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

                   6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวงั เพ่ือการคน้พบโรคเร็ว การก าจดัโรคเร็ว โรคสงบเร็ว จ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีในการเฝ้าระวงัโรค
ให้มีครอบคลุมในทกุพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเส่ียงสูง ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดรั้บ
งบประมาณในการจา้งเหมาบริการช่วยงานดา้นสัตวแพทยส์ าหรับการเฝ้าระวงัโรคดงักล่าว จ านวน 300 อตัรา ซ่ึงยงัไม่เพียงพอ รวมทั้งตอ้งมีการ
ตรวจวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้อยา่งรวดเร็วและแม่นย  าในพ้ืนท่ี เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกนั ควบคุมโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

                   7. การท าลายเช้ือโรคในสถานท่ีเลี้ยงสัตว ์และบริเวณโดยรอบโรงฆ่าสัตว ์ยานพาหนะ  โรงงานผลิตอาหารสัตว ์และสถาน
ประกอบการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสุกร จ าเป็นตอ้งใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีมีคุณสมบติัท าลายเช้ือโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ



คุม้ค่า เหมาะสม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท าลายเช้ือโรคในพ้ืนท่ีเส่ียงต่าง ๆ จึงจะสามารถฆ่าเช้ือโรคได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
16. เร่ือง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ รับทราบ และอนุมติั ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงัน้ี 

                   1. เห็นชอบมาตรการท่ีเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ดงัน้ี 

                             1.1 มาตรการชดเชยรายไดแ้ก่ลูกจา้งของสถานประกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   

                             1.2 มาตรการเสริมความรู้ 
                             1.3 มาตรการดา้นภาษี (1) มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  (2) มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการ น าส่ง และช าระภาษี (3) มาตรการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับค่าตอบแทนในการเส่ียงภยัของบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข (4) มาตรการเพ่ิมวงเงินหกัลดหยอ่นค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ (5) มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (6) มาตรการทาง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนบัสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (7) มาตรการยกเวน้อากรขาเขา้ของท่ีใชรั้กษา วินิจฉยั หรือป้องกนัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

                             1.4 มาตรการดา้นการเงิน (1) โครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับผูม้ีอาชีพอิสระท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโคโร
นา (COVID-19) (2) โครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับผูม้ีรายไดป้ระจ าท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) 

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าส าหรับส านกังานธนานุเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฐานรากท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)     (4) โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโร
นา   (COVID-19)  

                             1.5 การด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะต่อไป 

                   2. รับทราบมาตรการ  
                             2.1 มาตรการขยายเวลาการย่ืนแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระภาษีของสถานบริการท่ีประกอบกิจการตามบญัชีพิกดัอตัรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

                             2.2 มาตรการขยายเวลาการช าระภาษีให้แก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมสินคา้น ้ ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 

                   3. อนุมติัวงเงินงบประมาณมาตรการชดเชยรายไดแ้ก่ลูกจา้งของสถานประกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบอ่ืน ๆ 
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จ านวน 45,000 ลา้นบาท โดยขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งน้ี ให้ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัขอรับการจดัสรรงบประมาณ พร้อมทั้ง
มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม เป็น
ตน้ ด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานและประโยชน์ในการตรวจสอบขอ้มูลต่อไป  

                   4. อนุมติัวงเงินงบประมาณมาตรการเสริมความรู้ วงเงินงบประมาณจ านวน 4,380.16 ลา้นบาท จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งน้ี ให้ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธพว. เป็นหน่วย
ขอรับการจดัสรรงบประมาณ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

                   5. อนุมติังบประมาณมาตรการดา้นการเงิน วงเงินรวม 30,946 ลา้นบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และปีต่อ ๆ ไป 

                   6. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร จ านวน 2 ฉบบั ร่าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบบั ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. 
....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี จ านวน 1 ฉบบั และร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การลด
อตัราอากรและยกเวน้อากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบบัท่ี ..) จ านวน 1 ฉบบั   

                   7. เห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จ านวน 2 ฉบบั ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2563 



ให้เป็นไปตามหลกัการและร่างประกาศท่ีกระทรวงการคลงัน าเสนอ ประกอบไปดว้ย   1) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
ลดหยอ่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดินส าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะรัฐมนตรีก าหนด และ 2) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑก์ารลดหยอ่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด ส าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะรัฐมนตรีก าหนด  

  
  

ต่างประเทศ 

17.  เร่ือง  ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจ าปี ค.ศ. 2020 – 

2022 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนดา้นการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการต่างประเทศและการคา้และกระทรวงนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศฮงัการี ประจ าปี ค.ศ. 2020 – 2022 ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงถอ้ยค าของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยน
ฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ให้ อว. หารือร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง รวมทั้งอนุมติั
ให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูล้งนามฝ่ายไทยในร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยน
ดา้นการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง อว. แห่งราชอาณาจกัรไทย กบักระทรวงการต่างประเทศและการคา้และกระทรวงนวตักรรมและเทคโนโลยี
แห่งประเทศฮงัการี ประจ าปี ค.ศ. 2020 – 2022 ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) เสนอ 

                   สาระส าคัญของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง อว. และกระทรวงนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ฮงัการี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                   1. การสนบัสนุนจากฝ่ายฮงัการี ฝ่ายฮงัการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจ านวนแก่ผูรั้บทุนชาวไทย จ านวน 40 ทุนต่อปี เพื่อศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นทุนการศึกษาเต็มจ านวน ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าท่ีพกั เดือนละ 40,000 โฟ
รินตฮ์งัการี (ประมาณ 4,171 บาท) และสิทธิในการไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละเมื่อส าเร็จการศึกษาจะไดรั้บเงินท่ีจ่ายคร้ังเดียวเป็นจ านวน 
400,000 โฟรินตฮ์งัการี (ประมาณ 41,710 บาท) โดยมีสาขาท่ีสนบัสนุน ดงัน้ี 1) ปริญญาตรี ไดแ้ก่ สาขาวิชา (1) วิทยาศาสตร์
การเกษตร   (2) วิทยาศาสตร์การแพทย ์(3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร์ (ให้ความส าคญัแก่สาขาวิศวกรรมการจดัการน ้าเพ่ือ
การเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศกึษา 
(7) สังคมศึกษา (8) ศิลปศาสตร์  2) ปริญญาโท ไดแ้ก่ สาขาวิชา               (1) วิทยาศาสตร์การเกษตร (2) วิทยาศาสตร์การแพทย ์(3) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) วิศวกรรมศาสตร์ (ให้ความส าคญัแก่สาขาวิศวกรรมการจดัการน ้ าเพ่ือการเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (5) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (6) ดนตรีและศิลปะ หรือศิลปศึกษา (7) สังคมศึกษา (8) พุทธศาสตร์ (9) ประวติั
ศาสนา และ (10) ศาสนศึกษา 3) ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา 
                             2. การสนบัสนุนจากฝ่ายไทย ให้ทุนการศึกษาเต็มจ านวนหรือทุนการศึกษาบางส่วนแก่นกัเรียน/นกัศึกษาฮงัการี เพ่ือศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา ระหว่างปี ค.ศ. 2020 -2022 

  
18.  เร่ือง  เงินกู้จากรัฐบาลญ่ีปุ่นส าหรับโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัตามท่ีกระทรวงการคลงั เสนอ ดงัน้ี 

                   1. เห็นชอบร่างหนงัสือแลกเปลี่ยนว่าดว้ยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่ นและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   2. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกูโ้ครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมสนบัสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และเห็นชอบการระบุให้ใชอ้นุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทในร่างสัญญาเงินกู ้ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 
2557 ขององคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่ น (Japan International Cooperation Agency :JICA) 



                   3. อนุมติัให้กระทรวงการคลงัด าเนินการกูเ้งินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยจาก JICA ส าหรับโครงการฯ กรอบวงเงิน 
9,434 ลา้นเยน โดยอนุมติัให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือผูท่ี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมายเป็นผูล้งนามในหนงัสือ
แลกเปลี่ยนว่าดว้ยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่ นและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และลงนามในสัญญาเงินกูก้บั JICA ในนาม
รัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 
                   4. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจดัเตรียมท าค ารับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) ส าหรับสัญญาเงินกู้
โครงการฯ ในโอกาสแรก ภายหลงัจากท่ีไดม้ีการลงนามในสัญญาเงินกูโ้ครงการฯ แลว้ 

                  สาระส าคัญของเร่ือง 
                   1. โครงการฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ผา่นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนเฉพาะดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเนน้การเรียนรู้พร้อมปฏิบติัจริงตามแนวทางของ
สถาบนัโคเซ็น ประเทศญ่ีปุ่ น และจดัตั้งสถาบนัไทยโคเซ็น จ านวน 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ สถาบนัโคเซ็นแห่งสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั (KOSEN KMITL) และสถาบนัโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (KOSEN KMUTT) เพื่อเร่ง
สร้างก าลงัคนดา้นวิศวกร นกัเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีทกัษะสูงและสามารถเป็นผูน้ าในการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศกัยภาพ (First S-

Curve) และช่วยขบัเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) รวมทั้งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นฝีมือแรงงานและดึงดูดนกั
ลงทุนต่างชาติ ซ่ึงจะส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) และน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 13 ปี 
(ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2575) 

                   2. โครงการฯ มีวงเงินด าเนินโครงการรวม 4,700 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณ วงเงิน 2,000 ลา้นบาท ส าหรับค่า
ก่อสร้างสถาบนัไทยโคเซ็นและการจดัหาครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน รวมถึงอุดหนุนทุนการศึกษาให้นกัศึกษาในสถาบนัไทยโคเซ็น และเงิน
นอกงบประมาณ (เงินกู)้ จากรัฐบาลญี่ปุ่ น ผา่น JICA วงเงิน 2,700 ลา้นบาท ส าหรับเป็นทุนการศึกษาของนกัศึกษาในสถาบนัโคเซ็น ประเทศ
ญี่ปุ่ น ค่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญชาวญี่ปุ่ น และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการฯ 

                 3. การด าเนินการดา้นเงินกูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑม์าตรฐานของรัฐบาลญี่ปุ่ น โดยกระทรวงการคลงัไดด้ าเนินการเจรจารายละเอียดของ
ร่างหนงัสือแลกเปลี่ยนว่าดว้ยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่ น (Exchange of Notes: E/N) และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทยและไดเ้จรจาในรายละเอียดของร่างสัญญาเงินกูร่้วมกบักระทรวงศึกษาธิการและ JICA 

แลว้ 
                   4. ร่างหนงัสือแลกเปลี่ยนว่าดว้ยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่ น สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

                             4.1 รัฐบาลญี่ปุ่ นตกลงให้กระทรวงการคลงักูเ้งินผา่น JICA ส าหรับด าเนินโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมสนบัสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค วงเงิน 9,434 ลา้นเยน โดยมี
เง่ือนไขเงินกูแ้บบ Preferential Terms ดงัน้ี 

                                      (1) อายเุงินกู ้30 ปี รวมระยะปลอดการช าระคืนตน้เงินกู ้10 ปี 

                                      (2) อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.05 ต่อปี 

                                      (3) อตัราดอกเบ้ียส าหรับการจา้งท่ีปรึกษา ร้อยละ 0.01 ต่อปี 

                                      (4) ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู ้12 ปี นบัจากสัญญาเงินกูม้ีผลบงัคบัใช ้และสามารถขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกูไ้ด ้
โดยตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ 

                             4.2 เงินกูจ้ะสามารถใชจ่้ายไดส้ าหรับค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการเพ่ือด าเนินโครงการฯ และจะตอ้ง
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการตามแนวปฏิบติัของ JICA (Guideline for Procurement of JICA) โดยใชวิ้ธีการ
ประกวดราคานานาชาติ ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ให้ JICA ทราบ และตอ้งไดรั้บค ายินยอมจาก JICA 

                             4.3 ส าหรับการขนส่งทางเรือและประกนัภยัทางทะเลของสินคา้ท่ีจดัซ้ือดว้ยเงินกูเ้พ่ือด าเนินโครงการฯ รัฐบาลไทยจะงด
เวน้การก าหนดขอ้บงัคบัใด ๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมระหว่างบริษทัเดินเรือและบริษทัประกนัภยัของทั้งสองประเทศ 

                             4.4 การยกเวน้ภาษีอากรให้แก่ JICA ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย



ไทยภายใตก้ารด าเนินโครงการฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 
2500 
                             4.5 รัฐบาลไทยจะตอ้งก ากบัดูแลและติดตามการใชจ่้ายเงินกูใ้นการด าเนินโครงการฯ อยา่งเหมาะสม ดูแลปลอดภยัของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ และดแูลส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดจากการใชเ้งินกูรั้ฐบาลญ่ีปุ่ นให้มีการใชป้ระโยชน์และบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

                             4.6 รัฐบาลไทยจะตอ้งรายงานรัฐบาลญี่ปุ่ นเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการฯ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็น
สาระส าคญัหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินโครงการฯ หากฝ่ายญ่ีปุ่ นร้องขอ และรัฐบาลทั้งสองประเทศจะตอ้งปรึกษาหารือและท า
ความเขา้ใจกนัเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ดว้ย 
                    5. ร่างสัญญาเงินกู ้สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

                        ร่างสัญญาเงินกูม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น Exchange of Notes ท่ีกล่าวขา้งตน้ และเป็นไปตาม 
General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans (GTC) ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2557 ซ่ึงเป็นเอกสาร
มาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิงในสัญญาเงินกู ้โดยก าหนดรายละเอียด เง่ือนไขและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ในการกูเ้งินจากรัฐบาลญี่ปุ่ น และมีผูกพนักบัประเทศผูกู้ ้
ทุกประเทศ เช่น ก าหนดใหก้ฎหมายญ่ีปุ่ นเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัสัญญาเงินกู ้วิธีการใชค้ณะอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาท แนวปฏิบติัใน
การเบิกจ่ายเงินกู ้รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการตามหลกัเกณฑข์อง JICA และวิธีการคิดดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

                  6. กระทรวงการคลงัไดส่้งร่าง Exchange of Notes และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และร่างสัญญาเงินกูโ้ครงการฯ ให้ส านกังาน
อยัการสูงสุดตรวจพิจารณาดว้ยแลว้ โดยส านกังานอยัการสูงสุดไม่มีขอ้ขดัขอ้งประการใด 

  
แต่งตั้ง 

19. เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (ส านักงบประมาณ) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์    ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ 

(นกัวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ) ส านกังบประมาณ ให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ (นกัวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านกั

งบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้ไป 

  


