
http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีที่เป็นทางการจากส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครัง้) 
  
                   วนันี ้(23 มิถนุายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตกึสนัติไมตรี (หลงันอก) ท าเนียบรฐับาล พลเอก 
ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี  ้
  

กฎหมาย 
                    1.       เรื่อง     รา่งพระราชบญัญัติปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคล
สญูหาย พ.ศ. .... 
                    2.       เรื่อง     รา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้
รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธิภทัรมหาราชานสุรณใ์นพระ
อปุถมัภฯ์) 
                    3.       เรื่อง     รา่งพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(เพิ่มเกณฑอ์ายเุด็กในกรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา) 
                    4.       เรื่อง     รา่งกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใชอ้าคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ที่บางสว่นในทอ้งที่จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. .... 
                    5.       เรื่อง     รา่งพระราชกฤษฎีกาเบีย้ประชมุคณะกรรมการผูช้  านาญการและค่าตอบแทน
บคุคล หรือสถาบนัที่คณะกรรมการผูช้  านาญการมอบหมาย พ.ศ. .... 
                    6.       เรื่อง  ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย(์ฉบบัที่..)  พ.ศ. 
.... และรา่งพระราชบญัญัติก าหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
บรษิัทจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 
                    7.       เรื่อง     รา่งกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการทะเบียน
และบตัรประจ าตวัประชาชน รวม 5 ฉบบั 
                          

เศรษฐกิจ - สังคม 
                   8.       เรื่อง     การเพิ่มเงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั 
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรกัษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ  
                     9.       เรื่อง     การเสนอพืน้ที่ดอยเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพืน้ที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ 
                    10.      เรื่อง     การกูเ้งินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลอ่ง หรือเพื่อใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนในการ



ด าเนินกิจการทั่วไป จ านวน 2,000 ลา้นบาท โดยกระทรวงการคลงั 
ค า้ประกนัเงินตน้และดอกเบีย้ 
                    11.      เรื่อง     การสง่คืนพืน้ที่สวนป่าคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ เนือ้ที่ 366 ไร ่78 ตารางวา 
ใหก้รมป่าไม ้เพื่อน าพืน้ที่เขา้สูก่ระบวนการจดัที่ดินท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล 
                    12.      เรื่อง     การเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไม ้และขอผ่อนผนัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 
8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายงัมีสว่นราชการใดเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต 
                    13.      เรื่อง     สรุปมติการประชมุคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครัง้ที่ 1/2563   
                    14.      เรื่อง     ความกา้วหนา้ของยทุธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
พฤษภาคม 2563          
                    15.      เรื่อง     รายงานผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตัง้ (Work From Home)  และ
การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานท่ีตัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที่ 6 
                    16.      เรื่อง     รายงานผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตัง้ (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานท่ีตัง้ของรฐัวิสาหกิจ 
  

ต่างประเทศ 
  
                    17.      เรื่อง     กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและการตรวจสอบรบัรอง
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใตร้ฐัมนตรีอาเซียนดา้น การเกษตรและป่าไม้ 
                    18.      เรื่อง     การลงนามหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และการสง่มอบ
เรือลาดตระเวนจากสาธารณรฐัสิงคโปร ์
                    19.      เรื่อง     การลงคะแนนรบัรองขอ้เสนอเลื่อนก าหนดจดังาน World Expo 2020 Dubai 
                    20.      เรื่อง     รายงานผลการจดัสถานะการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาไทยตามกฎหมาย
การคา้สหรฐัฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 2563 และการจดัท ารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญาสงูในประเทศคู่คา้ (Notorious Markets) 
                    21.      เรื่อง     ผลการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมยัพิเศษ ว่าดว้ยโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 
                    22.      เรื่อง     การจดัท าขอ้ตกลงการบรหิารจดัการกองทนุ UN COVID-19 Response 
and  Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF) 
                    23.      เรื่อง     การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรบัรองในการประชมุสดุ



ยอดอาเซียน ครัง้ที่ 36 
                    24.      เรื่อง     รายงานผลการประชมุรฐัมนตรีแรงงานอาเซียน สมยัพิเศษ เก่ียวกบัผลกระทบ
ของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจา้งงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล    (Video Conference) และการขอความ
เห็นชอบรบัรองรา่งถอ้ยแถลงรว่มระดบัรฐัมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการ
จา้งงาน 

แต่งตั้ง 
                    25.      เรื่อง     รายชื่อผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรีและรฐัสภาของสว่นราชการต่าง ๆ    
(จ านวน 4 ราย) 
                    26.      เรื่อง     ขอเพิ่มเติมองคป์ระกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการถ า้แห่งชาติ 
                    27.      เรื่อง     การแต่งตัง้ผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
                    28.      เรื่อง     แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน  
                    29.      เรื่อง     การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
  

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

  
กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 
.... 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบรา่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหส้ง่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง โดยใหพ้ิจารณาในประเด็นความจ าเป็นในการใชร้ะบบคณะกรรมการ ตามหมวด 2 
คณะกรรมการ ตามความเห็นของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหร้บัความเห็นของส านกังานต ารวจ
แห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อน
เสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป และใหก้ระทรวงยติุธรรมรบัความเห็นของส านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
                   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
                   ก าหนดความผิดฐานกระท าทรมานและความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย มาตรการ



ป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย การเยียวยาผู้เสียหาย และการด าเนินคดีส าหรับ
ความผิดดังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดรา้ยไรม้นษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี  (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishing) และอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทกุคนจาก
การบงัคบัใหห้ายสาบสญู (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced 
disappearance) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
                   1. ก าหนดบทนิยาม “การทรมาน” “การกระท าใหบุ้คคลสญูหาย” “เจา้หนา้ที่ของรฐั” “ผูไ้ดร้บั
ความเสียหาย” และ “คณะกรรมการ”  
                   2. ก าหนดฐานความผิดการกระท าทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย การก าหนดใหไ้ม่เป็น
ความผิดทางการเมือง ก าหนดใหส้ามี ภรยิา บพุการี ผูส้ืบสนัดานของผูเ้สียหายในกรณีกระท าใหบ้คุคลสญู
หายเป็นผูเ้สียหายที่สามารถด าเนินการฟ้องรอ้งคดีได ้  
                   3. ใหม้ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย ซึ่งมี
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ปลดักระทรวงยติุธรรมเป็นรองประธาน และมีอธิบดีกรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุการ รวมทัง้สมาชิกจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งพรอ้มกบัผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นสิทธิ
มนษุยชน แพทย ์และดา้นจิตวิทยา รวมทัง้สิน้ 19 คน โดยมีอ านาจหนา้ที่เชิงนโยบายเพื่อวางแผนเก่ียวกบัการ
ปอ้งกนัและการเยียวยาการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย นอกจากนีไ้ดก้ าหนดใหก้รมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพ เป็นส านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการฯ  
                   4. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานที่มีการจ ากดัเสรีภาพบคุคลตอ้งจดัท าบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัผูถ้กูจ ากดั
เสรีภาพ ก าหนดเก่ียวกบัเกณฑใ์นการเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้กูจ ากดัเสรีภาพ และก าหนดใหม้ีมาตรการระงบัการ
ทรมานและเยียวยาความเสียหายเบือ้งตน้  
                   5. ก าหนดใหค้วามผิดตามพระราชบญัญัติในเรื่องนีเ้ป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สอบสวนคดีพิเศษ และใหเ้จา้หนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจหนา้ที่สืบสวนสอบสวนเป็นหลกั ยกเวน้
กรณีเจา้หนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตกเป็นผูต้อ้งหา ใหต้ ารวจเป็นผูม้ีอ  านาจสืบสวนสอบสวนแทน และหาก
เจา้หนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจตกเป็นผูต้อ้งหา ใหอ้ยัการสงูสดุเป็นผูม้ีอ  านาจสืบสวนสอบสวน
แทน รวมทัง้ก าหนดใหศ้าลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ  
                   6. ก าหนดระวางโทษความผิดฐานกระท าทรมาน และกระท าใหบุ้คคลสญูหาย ก าหนดเหตุ
บรรเทาโทษ ก าหนดความผิดฐานสมคบคิด และฐานผูม้ีสว่นรว่มในการกระท าผิด รวมทัง้ก าหนดโทษแต่
ผูบ้งัคบับญัชาที่ทราบการกระท าความผิดฐานกระท าใหบุ้คคลสญูหายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้ไม่ด าเนินการ
ปอ้งกนัหรือระงบัการกระท าความผิดนัน้ 



                   ทัง้นี ้ยธ. เสนอว่า เห็นควรด าเนินการรา่งพระราชบญัญัติปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าใหบุ้คคลสญูหาย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญัติปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย พ.ศ. .... ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พิจารณาเสรจ็
แลว้ต่อไป โดยมีเหตผุลดงันี ้ 
                   1. ในทางปฏิบติัยงัพบว่า มีกรณีการกระท าทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหายเกิดขึน้อยู่ใน
ประเทศไทย รวมถึงกรณีที่มีการรอ้งเรียนไปสงัสหประชาชาติ โดยเฉพาะในประเด็น “การงดเวน้โทษ” 
(Impunity) ใหก้บัเจา้หนา้ที่รฐั ดงันัน้ ร่างพระราชบญัญัติดงักลา่ว จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาการกระท า
ทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหายโดยมุ่งเนน้ใหม้ีการด าเนินการทัง้มาตรการป้องกนั ปราบปราม และ
เยียวยาผูเ้สียหาย ซึ่งเป็นมาตรการที่ส  าคญัตามอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษ
อ่ืนท่ีโหดรา้ยไรม้นษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment : CAT) และอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุ
คนจากการบงัคบัใหห้ายสาบสญู (International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance : ICPPED) รวมทัง้ลดช่องว่างของกฎหมายที่สง่ผลใหก้ารบงัคบัใชแ้ละการ
ด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการขจดัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่รา้ยแรง และ
สรา้งหลกัประกนัความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน   
                   2. ปัจจบุนัยงัไม่มีการก าหนดความผิด บทลงโทษ รวมถึงมาตรการป้องกนัและการเยียวยากรณี
การกระท าทรมานและกระท าใหบุ้คคลสญูหายไวใ้นกฎหมาย ดงันัน้ รา่งพระราชบญัญัติฉบบันีจ้ะเป็นการ
ปอ้งกนั ปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย รวมทัง้การเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ท าใหก้ารกระท าทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหายโดยเจา้หนา้ที่รฐัลดลงหรือ
หมดไป ซึ่งจะช่วยพฒันากระบวนการยุติธรรม และยกระดบัการคุม้ครองสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล
เพิ่มมากขึน้ จะสง่ผลใหป้ระชาชนมีหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิที่มีมาตรฐานตามหลกัสากล สรา้งความ
เชื่อมั่นดา้นกระบวนการยติุธรรมและลดความเหลื่อมล า้ ลดการละเมิดสิทธิ อีกทัง้จะสง่เสรมิภาพลกัษณท์ี่ดี
ใหก้บัประเทศไทยในสงัคมโลกอีกดว้ย โดยกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ. จะเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั
ในการปฏิบติัตามรา่งพระราชบญัญัติฉบบันี ้จึงใชง้บประมาณและอตัราก าลงับคุลากรของกรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพด าเนินการ นอกจากนี ้ยงัมีหน่วยงานที่ด  าเนินงานตามหนา้ที่อยู่แลว้ เช่น ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไม่มีการจดัตัง้หน่วยงานใหม่ขึน้  
                   3. ยธ. ไดจ้ดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่งพระราชบญัญัติในเรื่องนีผ้่านระบบ
กลาง www.lawamendment.go.th ระหว่างวนัที่ 4 – 31 ธันวาคม 2562 ผ่าน
เว็บไซต ์www.rlpd.go.th www.humanrightscenter.go.th และ facebook webpage ของกรมคุม้ครองสิทธิ
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และเสรีภาพ ระหว่างวนัที่ 4 – 31 ธันวาคม 2562 รวมทัง้จดัเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณารา่ง
พระราชบญัญัติดงักลา่วใน 5 ภมูิภาค ประกอบดว้ย ผูแ้ทนภาครฐั ภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน องคก์าร
ระหว่างประเทศ นกัวิชาการและผูเ้สียหาย ในภาคเหนือ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2562 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัอดุรธานี เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2562 ภาคใต ้ณ จงัหวดัปัตตานี เมื่อวนัที่ 24 
ธันวาคม 2562 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 และภาคตะวนัตก ณ จงัหวดั
เพชรบรุี เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2562 การประชมุของคณะอนกุรรมาธิการดา้นสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2563 และการจดัเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณารา่งพระราชบญัญัติในเรื่องนี ้
(เวทีส  าหรบัเจา้หนา้ที่ดา้นความมั่นคง) เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2563 ณ กรุงเทพมหานคร ยธ. ไดส้รุปผลการ
รบัฟังความคิดเห็นและวิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎหมาย พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดเผยผลการรบัฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะหผ์ลกระทบดงักลา่วตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและ
พระราชบญัญัติหลกัเกณฑก์ารจดัท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
เรียบรอ้ยแลว้ 
จึงไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย พ.ศ. .... มา
เพื่อด าเนินการ  
  
2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่
..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณใ์นพระอุปถัมภ์
ฯ) 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการรา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ย
การยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และให ้กค. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรบั
ความเห็นของส านกังบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
  
                   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
                   1. บุคคลธรรมดาทีบ่ริจาคเงนิหรือทรัพยสิ์นให้แก่มูลนิธิฯ  
                   สามารถหกัลดหย่อนไดเ้ป็นจ านวน 2 เท่าของเงินที่บรจิาค แต่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของเงินไดพ้งึ
ประเมินหลงัหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ และเมื่อรวมกบัเงินที่ไดร้บัยกเวน้ตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรษัฎากรที่ก าหนดใหม้ีการยกเวน้ภาษีเงินไดข้องเงินที่ไดจ้่ายตามกรณีที่ก าหนดไวแ้ลว้ 
ตอ้งไม่เกิน รอ้ยละ 10 ของเงินไดพ้งึประเมินหลงัหกัค่าใชจ้่าย และหกัลดหย่อนอ่ืน ๆ นัน้  



                   2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีบ่ริจาคเงนิหรือทรัพยสิ์นให้แก่มูลนิธิฯ 
                   สามารถหกัรายจ่ายได ้2 เท่าของรายจ่ายท่ีบรจิาค ไม่ว่าจะไดจ้่ายเป็นเงินหรือทรพัยส์ิน แต่ไม่เกิน
รอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน ์และรายจ่าย
เพื่อการศกึษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร และเมื่อรวมกบัเงินไดท้ี่ไดร้บั
ยกเวน้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรที่ก าหนดใหม้ีการยกเวน้ภาษีเงินไดข้อง
รายจ่ายที่ไดจ้่ายตามกรณีที่ก าหนดไวแ้ลว้ ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกศุล
สาธารณะหรือ                           เพื่อการสาธารณประโยชน ์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตาม
มาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร  
                   3. เงนิได้ทีไ่ด้รับจากการโอนทรัพยสิ์นหรือการขายสินค้า หรือการกระท าตราสารทีม่า
จากการบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ของบุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
                   ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่บุคคล
ธรรมดาและบริษัทหรือหา้งหุน้สว่นนิติบุคคล ส าหรบัเงินไดท้ี่ไดร้บัจากการโอนทรพัยส์ิน หรือการขายสินคา้ 
หรือส าหรบัการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธิฯ โดยผูโ้อนจะตอ้งไม่น าตน้ทนุของ
ทรพัยส์ินหรือสินคา้ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีดงักลา่วมาหกัค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหรือ
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล   
                   4. ช่องทางการบริจาคทีไ่ด้รับการยกเว้นรัษฎากร 
                   การบรจิาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Donation) ของกรมสรรพากร 
                   5. ระยะเวลา 
                   ส าหรบัการบรจิาคที่ไดก้ระท าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565   
                   ทัง้นี ้กค. เสนอว่า   
                   1. มลูนิธิภทัรมหาราชานสุรณ ์ในพระอปุภมัภส์มเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยั
ลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย เมื่อวนัที่  3 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการระลกึถึงพระมหากษตรยิผ์ูป้ระเสริฐยิ่งและถวายราชสดดีุใน
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ครองสิรริาชสมบติั   
                   2. มลูนิธิฯ ไดก้่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนุนภารกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรฐั รวมทัง้ช่วยเหลือผูป่้วยยากไรข้องโรงพยาบาล และ
สนบัสนนุการศึกษาภายในราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้า
จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี องคป์ระธานมลูนิธิฯ ทัง้นี ้เพื่อ



ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทยทัง้ประเทศ 
                   3. ประกอบกบัมลูนิธิฯ มีรายไดจ้ากเงินหรือทรพัยส์ินที่ผูม้ีจิตศรทัธาบรจิาคใหจ้ากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ เงินหรือทรพัยส์ินที่รฐับาลไดจ้ดัสรรให ้หรือที่มีผูย้กใหโ้ดยพินยักรรมหรือนิติกรรมอ่ืน ๆ รวมถึง
ดอกผลอนัเกิดจากทรพัยส์ินของมลูนิธิฯ รายไดอ้นัเกิดจากกิจกรรมของมลูนิธิฯ หรือรายไดอ่ื้น ๆ ที่ชอบดว้ย
กฎหมาย แต่มิไดมุ้่งหมายเพื่อการคา้หาก าไร อนัเป็นการด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงคข์องมลูนิธิฯ  
                   4. กค. พิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อเป็นการเทิดทนูและถวายราชสดดีุในพระมหากรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทย และเพื่อเป็นการสนบัสนนุการด าเนินงานของมลูนิธิฯ ซึ่งมุ่งสนบัสนนุภารกิจดา้นการแพทยแ์ละช่วยเหลือ
ผูป่้วยยากไรข้องโรงพยาบาลจฬุาภรณ ์ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์และการศึกษาของวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
การแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณร์าชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์รวมทัง้เพื่อจงูใจใหภ้าคเอกชนมีสว่นรว่มในการบรจิาคเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินงานของมลูนิธิฯ จึงสมควรก าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธิฯ 
โดยยกเวน้ภาษีเงินได ้ภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่บคุคลธรรมดา และบรษิัทหรือ
หา้งหุน้สว่นนิติบุคคลส าหรบัการบรจิาคเงินหรือทรพัยส์ินใหแ้ก่มลูนิธิฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Donation) 
ของกรมสรรพากร ที่ไดก้ระท าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565  
                   5. กค. ไดด้  าเนินการจดัท าประมาณการการสญูเสียรายไดแ้ละประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัตาม
มาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญัติวินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 โดยเห็นว่ามาตรการทาง
ภาษีดงักลา่วจะมีผลท าใหร้ฐัจดัเก็บภาษีลดลงประมาณ 5 ลา้นบาท แต่ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั มีดงันี ้
                             5.1 สง่เสรมิใหภ้าคประชาชนและภาคเอกชนมีสว่นรว่มสนบัสนนุเงินทนุใหแ้ก่มลูนิธิฯอนัจะ
สง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพดา้นสาธารณสขุของประเทศใหก้า้วหนา้ยิ่งขึน้ และลดรายจ่ายดา้นสาธารณสขุ
ของประเทศ  
                             5.2 สนบัสนนุการด าเนินงานของมลูนิธิฯ ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของคนไทยทัง้ประเทศโดยเฉพาะผูท้ี่ยากไรแ้ละดอ้ยโอกาส ใหม้ีสขุภาพและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
  
3. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเกณฑ์
อายุเด็กในกรณีทีเ่ด็กกระท าความผิดอาญา) 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการรา่งพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา  (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหส้ง่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป 
และใหก้ระทรวงยุติธรรมรบัความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ  และส านกังานคณะกรรมการสิทธิ



มนษุยชนแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
                   ทัง้นี ้รา่งพระราชบญัญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา โดยเป็นการแกไ้ขเกณฑอ์ายุของเด็กที่ไม่ตอ้งรบัโทษทางอาญา จากที่ปัจจุบนัก าหนดไวไ้ม่เกิน 10 ปี 
เป็นไม่เกิน 12 ปี และเกณฑอ์ายขุองเด็กที่ใชม้าตรการอ่ืนแทนการรบัโทษทางอาญาจากเดิมก าหนดไวเ้กิน 10 
ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เป็นเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ซึ่งการก าหนดเกณฑอ์ายขุองเด็กดงักลา่วสอดคลอ้งกบั
อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเป็นไปตาม
แผนการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะที่ประเทศไทยไดต้อบรบัและใหค้ ามั่นโดยสมคัรใจภายใตก้ลไก Universal 
Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563) 
                   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
                   1. ก าหนดใหเ้ด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กน้ันไม่
ต้องรับโทษ   
                   2. ก าหนดใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีแต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น

ความผิด เด็กน้ันไมต่้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจทีจ่ะด าเนินการ ดงันี ้  
                             2.1 ว่ากลา่วตกัเตือนเด็กนัน้แลว้ปลอ่ยตวัไป   
                             2.2 ถา้ศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผูป้กครองสามารถดแูลเด็กนัน้ได ้ศาลจะมีค าสั่ง
ให ้ มอบตวัเด็กนัน้ใหแ้ก่บิดา มารดา หรือผูป้กครองไป โดยวางขอ้ก าหนดใหบ้ิดา มารดา หรือผูป้กครองระวงั
เด็กนัน้ไม่ใหก้่อเหตรุา้ยตลอดเวลาที่ศาลก าหนด   
                             2.3 ในกรณีที่ศาลมอบตวัเด็กใหแ้ก่บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลที่เด็กนัน้อาศยัอยู่
ตาม 2.2 ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคมุความประพฤติเด็กนัน้ดว้ยก็ได ้ 
                             2.4 ถา้เด็กนัน้ไม่มีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดแูลเด็กนัน้
ได ้หรือถา้เด็กอาศยัอยู่กบับุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง และบคุคลนัน้ไม่ยอมรบัขอ้ก าหนด
ดงักลา่วใน 2.2 ศาลจะมีค าสั่งใหม้อบตวัเด็กนัน้ใหอ้ยู่กบับุคคลหรือองคก์ารที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดแูล อบรม 
และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได ้ในเมื่อบุคคลหรือองคก์ารนัน้ยินยอม  
                             2.5 สง่ตวัเด็กนัน้ไปยงัโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพื่อฝึกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่อย่าใหเ้กินกว่าที่เด็กนัน้จะมีอายคุรบ 18 ปี 
  
 4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพืน้ที่บางส่วนในท้องทีจ่ังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือ



เปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ที่บางสว่นในทอ้งที่จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหส้ง่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการ
ต่อไปได ้ และใหก้ระทรวงมหาดไทยรบัความเห็นของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
                   1. ก าหนดใหท้อ้งที่จงัหวดันครราชสีมา เวน้แต่พืน้ที่ตามที่ก าหนดในรา่งกฎกระทรวงนีเ้ป็นบรเิวณ
หา้มก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้สง่ที่มีพืน้ที่ใชส้อยอาคารรวมกนัเพื่อประกอบกิจการใน
อาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัตัง้แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ไป เวน้แต่บรเิวณการก่อสรา้งอาคารตามที่
ก าหนด  
                   2. หา้มบุคคลใดก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้สง่ที่มีพืน้ที่ใชส้อยอาคารรวมกนั
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
เวน้แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้สง่ที่มีพืน้ที่ใชส้อยอาคาร
รวมกนัเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนั หรือหลายหลงัเกิน 1,000 ตารางเมตร เวน้แต่จะเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด  
                   3. หา้มบุคคลใดดดัแปลงหรือเปลี่ยนการใชอ้าคารใด ๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด  
                   4. ก าหนดใหอ้าคารที่มีอยู่แลว้ในพืน้ที่ที่ก  าหนดก่อนวนัที่กฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่
ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงนี ้แต่หา้มดดัแปลงหรือเปลี่ยนการใชอ้าคารดงักล่าว ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด  
                   5. ก าหนดใหอ้าคารที่ไดร้บัใบอนญุาตหรือใบรบัแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร หรือที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยกิจการนัน้ก่อน
วนัที่กฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั และยงัก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใชไ้ม่แลว้เสรจ็ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎกระทรวงนี ้แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนญุาตหรือการแจง้ใหเ้ป็นการขดัต่อกฎกระทรวงนีไ้ม่ได้ 
                   ทัง้นี ้มท. เสนอว่า  
                   1. เนื่องจากพืน้ที่บางสว่นในจงัหวดันครราชสีมา สมควรก าหนดเป็นบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท เพื่อประโยชนใ์นดา้นการป้องกนัอคัคีภยั การรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เพื่อใชบ้งัคบัต่อจาก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพืน้ที่บางสว่นในทอ้งที่จงัหวดันครราชสีมา ตามนยัมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญัติควบคมุ



อาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบบัประกาศและงานทั่วไป เลม่ 137 ตอนพิเศษ 132 ง ลง
วนัที่ 4 มิถนุายน 2563  
                   2. โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดงักลา่วมีผลใชบ้งัคบัเป็นการชั่วคราวมีก าหนด 1 ปี 
ประกอบกบัพืน้ที่บางสว่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยขอ้ 1. หากเห็นสมควรก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ตาม
มาตรา 13 ก าหนดใหร้ฐัมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมืองมีอ านาจออกกฎกระทรวงได้
ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ประกาศนัน้มีผลใชบ้งัคบั 
จึงไดเ้สนอรา่งกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพืน้ที่บางสว่นในทอ้งที่จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
  
5. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบีย้ประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทนบุคคล หรือ
สถาบันทีค่ณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย พ.ศ. .... 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบรา่งพระราชกฤษฎีกาเบีย้ประชมุคณะกรรมการผูช้  านาญการและ
ค่าตอบแทนบุคคล หรือสถาบนัที่คณะกรรมการผูช้  านาญการมอบหมาย พ.ศ. .... ที่ส  านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ และใหด้ าเนินการต่อไป
ได ้
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
                   1. ก าหนดนิยามค าว่า “คณะกรรมการผูช้  านาญการ”  
                   2. ก าหนดใหก้รรมการในคณะกรรมการผูช้  านาญการไดร้บัเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มา
ประชมุ ครัง้ละ 2,400 บาท   
                   3. ก าหนดใหป้ระธานคณะกรรมการผูช้  านาญการไดร้บัเบีย้ประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 ใน 4 ของอตัรา
เบีย้ประชมุที่กรรมการนัน้มีสิทธิไดร้บั (3,000 บาท)  
                   4. ก าหนดใหบุ้คคลหรือสถาบนัที่คณะกรรมการผูช้  านาญการมอบหมายใหเ้สนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราเหมาจ่ายราย
โครงการตามที่คณะกรรมการผูช้  านาญการก าหนด แต่ไม่เกินโครงการละ 20,000 บาท โดยหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติก าหนด 
  
6. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท



จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบรา่งพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัติก าหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบียน หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
บรษิัทจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ที่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแลว้ ตามที่กระทรวงพาณิชยเ์สนอ และใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป และรบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา 
และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามรา่งพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที่ ..) ตามที่กระทรวงพาณิชยเ์สนอ 
                   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
                   1. รา่งพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 
....                มีสาระส าคญัดงันี ้
ประเด็น สาระส าคัญ เหตุผล 

1. การจัดตั้งบริษัท/การประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้น/การเลิกบริษัท 

· แก้ไขบทบัญญัติให้บุคคลใด ๆ 
ตั้งแต่สองคนขึน้ไปจะเร่ิมก่อ
การและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดก็
ได้ (ปัจจบุนัตัง้แต่สามคนขึน้ไป) 
· แกไ้ขบทบญัญัติใหก้ารประชมุ
ใหญ่จะตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยสอง
คนเขา้ประชมุ 
· แกไ้ขบทบญัญัติใหศ้าลอาจสั่งให้
เลิกบรษิัทจ ากดัดว้ยเหตถุา้มีผูถื้อ
หุน้ลดนอ้ยลงจนเหลือเพียงคน
เดียวหรือมีเหตอ่ืุนใดท าใหบ้รษิัท
นัน้เหลือวิสยัที่จะด ารงอยู่ต่อไปได ้

· เพื่อใหช้่วยอ านวยความสะดวก
ในการจดัตัง้ธุรกิจและตอบสนอง
การจดัตัง้ธุรกิจขนาดเล็กหรือ
วิสาหกิจเริ่มตน้ (Start Up) 
· เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
บทบญัญัติเก่ียวกบัการจดัตัง้
บรษิัท 

2. ระยะเวลาในการจ่ายเงินปัน
ผล 

· ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหก้ระท าภายในหน่ึง
เดือนนบัแต่วนัที่ประชมุใหญ่หรือ
กรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี 

· เพ่ือเป็นการก าหนดให้มี
ระยะเวลา ในการจ่ายเงินปันผล 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล



(ปัจจุบัน ไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาในการจ่ายเงนิปัน
ผล แต่ไดม้ีค าสั่งหวัหนา้คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ใชบ้งัคบัใน
เรื่องดงักลา่วไปพลางก่อน) 

เร่ืองการคุ้มครองนักลงทุนราย
ย่อย 

3. การรวมบริษัทจ ากัดเข้ากัน 

แกไ้ขหลกัการเก่ียวกบัการควบ
บรษิัท 
    ปัจจบุนั เมื่อควบบรษิัทแลว้ จะ
เกิดบริษัทที่มีสภาพความเป็นนิติ
บคุคลใหม่ทกุกรณี 
    หลกัการใหม่ 
· บรษิัทจ ากดัจะรวมเขา้กนัมิไดเ้วน้
แต่จะเป็นไปโดยมติพิเศษจากที่
ประชมุใหญ่ โดยบรษิัทตัง้แต่ 2 
บรษิัทขึน้ไป จะรวมเขา้กนัใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้
    1. ควบกันโดยเกิดบรษิัทที่มี
สภาพความเป็นนิติบคุคลใหม่และ
บรษิัทที่ควบกนัหมดสภาพจากการ
เป็นนิติบคุคล เรียกว่า “ควบ
บริษัท” 
    2. ผนวกกันโดยบรษิัทหนึ่ง
บรษิัทใดยงัคงมีสภาพเป็นนิติ
บคุคลเดิมอยู่ และบรษิัทอ่ืนที่
ผนวกกนัหมดสภาพจากการเป็น
นิติบุคคล เรียกว่า “ผนวกบริษัท” 

· เพ่ือให้บริษัทสามารถรวมกัน
ได้ใน 2 ลักษณะ คือ การควบ
บริษัท และการผนวกบริษัท 



                   2. รา่งพระราชบญัญัติก าหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบียน หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิัท
จ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติก าหนดความผิดเก่ียวกบั
หา้งหุน้สว่นจดทะเบียน หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิัทจ ากัด สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ. 2499 โดยก าหนดความผิด
และบทก าหนดโทษกรณีการไม่จ่ายเงินปันผลภายในเวลาที่ก าหนด และกรณีที่บริษัทไม่สง่หนงัสือแจง้มติพิเศษ
ใหร้วมบริษัทเขา้กนัหรือไม่โฆษณาใหท้ราบความประสงคท์ี่จะรวมบรษิัทเขา้กนั 
                   ทัง้นี ้พณ. เสนอว่า 
                   พณ. ไดพ้ิจารณารา่งพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... และรา่งพระราชบญัญัติก าหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบียน หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิัท
จ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ขอยืนยนัใหด้ าเนินการรา่ง
พระราชบญัญัติดงักลา่วต่อไป และ พณ. ได้รายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากร่างพระราชบัญญัติรวม 

2 ฉบับ ดงันี ้
                   1. ผลกระทบเชิงลบ บริษัทและผูป้ระกอบธุรกิจ จะตอ้งมีหนา้ที่ในการปฏิบติัตามกฎหมายฉบบั
นีภ้ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เช่น ในเรื่องของการตอ้งจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่
ประชมุใหญ่หรือกรรมการลงมติ ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยก าหนดความผิด
เก่ียวกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรษิัทจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ 
                   2. ผลกระทบเชิงบวก กฎหมายทัง้ 2 ฉบบันีจ้ะสง่ผลดีต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทนุ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถจดัตัง้ธุรกิจไดง้่ายขึน้ สง่ผลใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความ
คลอ่งตวั และมีบทคุม้ครองนกัลงทนุรายย่อยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ท าใหป้ระเทศไทยมีมาตรการ
คุม้ครองผูถื้อหุน้ที่ดียิ่งขึน้ และเป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มาด าเนินธุรกิจในรูปบริษัทง่ายขึน้ ซึ่งเป็นการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ และสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีในการประกอบธุรกิจ 
                   พณ. ไดจ้ดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง โดยการจดัประชมุสมัมนารบั
ฟังความคิดเห็นจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย รบัฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
(www.dbd.go.th) โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์dbd.legal@gmail.com 
จ านวน 1 ครัง้ ระหว่างวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 10 มิถนุายน 2560 รวมทัง้ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 
2562) เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรบัและขบัเคลื่อนการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติหลกัเกณฑก์ารจดัท ารา่ง
กฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเหน็
พร้อมการวิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมายผ่านทางเว็บไซตใ์ห้ประขาชนได้รับทราบ
ด้วยแล้ว 

mailto:dbd.legal@gmail.com%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
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7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน รวม 5 ฉบับ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติหลกัการ 
                   1. รา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
                   2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดใหค้นซึ่งไม่มีสญัชาติไทยปฏิบติัเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                   3. รา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชน 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
                   4. รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑป์ละวิธีการจดทะเบียนชื่อสกลุและค่าธรรมเนียมการออก
หนงัสือส าคญั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
                   5. รา่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติจดทะเบียนครอบครวั พทุธศกัราช 2478 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบบั ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหส้ง่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องเรง่ด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดใหย้กเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภยั
หรือไดร้บัผลกระทบจากภยัซึ่งมีลกัษณะเป็นสาธารณภยัตามพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. 2550 ในเขตพืน้ที่ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดงัต่อไปนี ้
                             1.1 การขอคดัส าเนาหรือคดัและรบัรองส าเนารายการทะเบียนราษฎรและรายการขอ้มลู
ทะเบียนประวติัราษฎร 
                             1.2 การแจง้การเกิดและการตายต่างทอ้งที่ 
                             1.3 การแจง้การยา้ยที่อยู่ 
                             1.4 การขอรบัส าเนาทะเบียนบา้น 
                    2.  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน

ราษฎร  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดใหย้กเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่



ประสบภยัหรือไดร้บัผลกระทบจากภยัซึ่งมีลกัษณะเป็นสาธารณภยัตามพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ. 2550 ในเขตพืน้ที่ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดงัต่อไปนี ้
  
                             2.1 การออกบตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย 
                             2.2 การขอคดัส าเนาหรือคดัและรบัรองส าเนารายการทะเบียนหรือบตัรประจ าตวัและ
รายการขอ้มลูทะเบียนประวติัราษฎร 
                             2.3 การแจง้การเกิดและการตายต่างทอ้งที่ 
                             2.4 การแจง้การยา้ยที่อยู่ 
                             2.5 การขอรบัส าเนาทะเบียนบา้น 
                   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมละยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัว
ประชาชน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดใหย้กเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบ
ภยัหรือไดร้บัผลกระทบจากภยัซึ่งมีลกัษณะเป็นสาธารณภยัตามพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั พ.ศ. 2550 ในเขตพืน้ที่ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดงัต่อไปนี ้
                             3.1 การออกบตัรประจ าตวัประชาชน 
                             3.2 การออกใบแทนใบรบับตัรประจ าตวัประชาชน 
                             3.3 การขอคดัและรบัรองส าเนาขอ้มลูเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชน 
                   4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียม

การออกหนังสือส าคัญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับคน
สัญชาติไทยที่ประสบภยัหรือไดร้บัผลกระทบจากภยัซึ่งมีลกัษณะเป็นสาธารณภยัตามพระราชบญัญัติปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ในเขตพืน้ที่ประสบภยัตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบอ านาจจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดงัต่อไปนี ้ฉบับละ 1 บาท 
                             4.1 การออกหนงัสือส าคญัแสดงการเปลี่ยนชื่อตวัหรือชื่อรอง การรบัจดทะเบียนตัง้ชื่อสกลุ 
การรบัจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกลุ 
                             4.2 การออกใบแทนหนงัสือส าคญัตามขอ้ 4.1 
                    5. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 

2478 (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับคนสัญชาติไทยที่ประสบภยั
หรือไดร้บัผลกระทบจากภยัซึ่งมีลกัษณะเป็นสาธารณภยัตามพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 



พ.ศ. 2550 ในเขตพืน้ที่ประสบภยัตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ดงัต่อไปนี ้ฉบับละ/รายละ 1 บาท 
                             5.1 การขอคดัส าเนาหรือคดัและรบัรองส าเนาทะเบียนครอบครวั 
                             5.2 การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรบัรองบตุรนอกส านกัทะเบียนโดยมีผูข้อ 
                             5.3 การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนมุติัให้
มีขึน้ 
                   ทัง้นี ้มท. เสนอว่า 
                   1. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อนัตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ชื่อและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 
2563 ลงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563 มีแนวโนม้การติดเชือ้อย่างต่อเนื่อง พบจ านวนผูป่้วยเพิ่มมากขึน้อย่าง
รวดเรว็และเป็นวงกวา้ง ดงันัน้ เพื่อด าเนินการตามาตรการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ นายกรฐัมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรีจึงไดม้ีการประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในทุกเขตพืน้ที่ทั่วราชอาณาจกัร ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2563 
และไดอ้อกขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน 
พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดข้อ 12 วรรคสอง ก าหนดให้ยังคงให้เปิดสถานทีท่ าการของสถานทีร่าชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ในวันและเวลาราชการปกติ เวน้แต่ที่มีประกาศใหเ้ปิดหรืองด
ด าเนินการไปก่อนแลว้ ทั้งนี ้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์
หรือละเมิดกฎหมายทีม่ีก าหนดเวลาให้ต้องปฏิบัติ แต่ควรอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน และให้
เพ่ิมบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การงดเวน้การก าหนดใหป้ระชาชนตอ้งมาแสดงตน หรือ
ยกเวน้ ขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบกฎหมาย เป็นตน้ 
                   2. โดยทีก่ารให้บริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล 
และบัตรประจ าตัวประชาชน บางกรณี ประชาชนผู้ขอรับบริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่

กฎหมายก าหนด ดงันัน้ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ บรรทาความเดือดรอ้น และลดภาระค่าใชจ้่ายของประชาชนที่
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการติดต่อขอรบับริการเก่ียวกบัการทะเบียนดงักลา่ว มท. จึงสมควรยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล และบัตรประจ าตัว
ประชาชนให้แก่ประชาชนทีข่อรับบริการในช่วงสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และในสถานการณท์ีเ่กิดสาธารณภัยอื่น 
                   3. มท. ไดร้ายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญัติวินยัการเงินการคลงัของ
รฐั พ.ศ. 2561 ว่า มาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร ทะเบียน



ครอบครวั ทะเบียนชื่อบุคคล และบตัรประจ าตวัประชาชนใหแ้ก่ประชาชนดงักล่าว จะท าให้รัฐสูญเสียรายได้
ประมาณ 50,242,528.33 บาทต่อเดือน แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และในช่วงสถานการณท์ีเ่กิดสาธารณภัยอื่นให้แก่ประชาชน 
                   
  

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
8. เร่ือง การเพ่ิมเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทยป์ระจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ   
                    คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการใหก้ระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาค่าตอบแทนใหก้บั
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองและผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่าย
รกัษาความสงบ ซึ่งเป็นผูป้ฏิบติังานในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในลกัษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยใหพ้ิจารณาอตัราเงินเพิ่มพิเศษ
เท่าที่จ  าเป็นและเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่แต่ละต าแหน่ง เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของ
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่าย
รกัษาความสงบ ซึ่งมีบทบาท ความรบัผิดชอบ และเป็นกลไกส าคญัในการบูรณาการและขบัเคลื่อนงานระดบั
พืน้ที่ ในการปอ้งกนั ควบคมุ และลดความเสี่ยง มิใหส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขยายตวัออกไปในวงกวา้งอย่างมีนยัส าคญั 
                    ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารไดร้บัเงินเพิ่มพิเศษส าหรบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัร
ก านนั ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองและผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรกัษาความสงบ เห็นควรใหก้ระทรวงการคลงั 
โดยกรมบญัชีกลาง จดัท าระเบียบหรือหลกัเกณฑเ์พื่อรองรบัการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ โดยก าหนดเงื่อนไข
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรือระเบียบว่าดว้ยการจ่ายเงินอ่ืนที่
ก าหนดใหจ้่ายเป็นรายเดือน ตามความเห็นของส านกังบประมาณ             
                    สาระส าคัญของเร่ือง   
                   มท. รายงานว่า  
                   1. ดว้ยในปัจจบุนัไดเ้กิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึน้ใหม่และเป็นโรคติดต่ออนัตราย จึงเป็นสถานการณอ์นักระทบต่อความ
สงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัของประชาชน ซึ่งตอ้งใชม้าตารการเขม้งวดและเรง่ด่วนเพื่อควบคมุมิใหโ้รค



แพรร่ะบาดออกไปในวงกวา้ง โดยไดม้ีการประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในทกุเขตทอ้งที่ทั่วราชอาณาจกัร เพื่อให้
การบริหารจดัการสถานการณก์ารแพรร่ะบาดในพืน้ที่ระดบัต าบล หมู่บา้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ใน
ดา้นการป้องกนั ควบคมุโรค มท. จึงไดบ้รูณาการความร่วมมือของบุคลากรทกุภาคสว่น รวมถึงก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรกัษา
ความสงบ ที่มีบทบาทส าคญัในการน านโยบายของรฐับาลและขอ้สั่งการต่าง ๆ ทางราชการไปสูก่ารปฏิบติัใน
พืน้ที่ต  าบล หมู่บา้น เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งความปลอดภยัของประชาชน และการด ารงชีวิตโดยปกติสขุของประชาชน   
                   2. มท. พิจารณาแลว้เห็นว่า ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรกัษาความสงบ มีฐานะเป็นทัง้เจา้หนา้ที่ของรฐัในการน า
นโยบายของรฐับาลไปสู่การปฏิบติัในระดบัพืน้ที่ต  าบล หมู่บา้น และเป็นตวัแทนของประชาชนในการน าปัญหา
ความเดือดรอ้นมาสูก่ระบวนการแกไ้ขปัญหาของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ไดป้ระกาศแต่งตัง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐั
ดงักลา่วเป็นเจา้พนกังานควบคมุโรคติดต่อตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อปฏิบติัการเฝา้ระวงั 
ปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาด ตามประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในทกุเขตทอ้งที่ทั่วราชอาณาจกัร ประกอบ
กบัขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 
2548 สง่ผลใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัดงักลา่วมีภารกิจ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น เป็นผูด้  าเนินการคดั
กรอง แยกกกั กกักนั หรือคมุไวส้งัเกตในระดบัหมู่บา้น ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด 
ด าเนินการเชิงรุกในการคน้หา เฝา้ระวงัคนในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ แจง้เตือนราษฎรในหมู่บา้นใน
ฐานะเจา้พนกังานควบคมุโรคติดต่อ และแจง้เจา้หนา้ที่สาธารณสขุประจ าโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล
ทราบ หากมีบคุคลที่เป็นหรือมีเหตอุนัควรสงสยัเป็นโรคติดเชือ้ และเป็นหนึ่งในคณะท างานของชดุปฏิบติัการ
ระดบัต าบล เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการหา้มบุคคลออกนอกเคหสถาน (ตัง้แต่เวลา 22.00 – 04.00 น. 
และปรบัเป็น 23.00 – 03.00 น. ตามล าดบั) และบรูณาการจดัตัง้จดุตรวจจดุสกดัในพืน้ที่เพื่อคดักรองผูม้าจาก
กลุม่เสี่ยงและวดัอณุหภมูิรา่งกายผูส้ญัจรเขา้-ออกหมู่บา้น จดัท าขอ้มลูผูเ้ดินทางเขา้สู่หมู่บา้นเพื่อปอ้งกนัการ
แพรร่ะบาด จดัตัง้ด่านคดักรองชั่วคราวบรเิวณเสน้ทางสญัจรหลกัของหมู่บา้น เพื่อส ารวจบุคคลที่เดินทางเขา้-
ออกหมู่บา้น และเดินส ารวจพืน้ที่เป็นรายครวัเรือนเพื่อตรวจสอบขอ้มลูอีกชัน้หนึ่งและรวบรวมขอ้มลูดงักล่าว
จดัสง่อ าเภอ รวมถึงเป็นผูส้  ารวจขอ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบจากมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภารกิจความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่ของรฐัดงักลา่วที่ได้
ด าเนินการในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเห็นไดว้่า ไดป้ฏิบติั
หนา้ที่ดว้ยความอดทน เสียสละ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชน และป้องกนัการแพรร่ะบาดไม่ให้
เพิ่มมากขึน้   



                   3. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้จา้หนา้ที่ของ
รฐัดงักลา่วในฐานะผูป้กครองทอ้งที่จะตอ้งดแูลความสงบเรียบรอ้ยในพืน้ที่ตลอดเวลา ไม่มีวนัลาและ
วนัหยุดราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไดร้บัมอบหมายภารกิจเพิ่มมากขึน้ จึงตอ้งเสียสละเวลาในการประกอบ
อาชีพสว่นตวั จนสง่ผลกระทบต่อรายไดท้ี่สมควรไดร้บั อีกทัง้ในปัจจบุนัเงินตอบแทนต าแหน่งเจา้หนา้ที่ของรฐั
ดงักลา่วยงัคงไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ประกอบกบัเจา้หนา้ที่
ของรฐัดงักลา่วจ าเป็นตอ้งออกค่าใชจ้่ายเพื่อการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยตนเอง เช่น ค่าพาหนะ ค่าน า้มนัรถ ฯลฯ อนั
อาจเป็นสาเหตขุองการบั่นทอนก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่ได ้
                   มท. จึงเห็นควรเพิ่มเงินตอบแทนต าแหน่งเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของ
บคุลากรภาครฐัดงักลา่ว ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้
ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความอดทน เสียสละเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชน ป้องกนัการแพรร่ะบาดไม่ให้
เพิ่มมากขึน้ และลดความเสี่ยงในการแพรร่ะบาดเขา้สูต่  าบล หมู่บา้น 
                    ทัง้นี ้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง และ
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรกัษาความสงบ มีจ านวนทัง้สิน้ 291,416 คน แบ่งเป็น ก านนั 7,036 คน ผูใ้หญ่บา้น 
67,673 คน แพทยป์ระจ าต าบล 7,036 คน สารวตัรก านนั 14,072 คน ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 149,418 
คน และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรกัษาความสงบ 46,181 คน 
 
 
9. เร่ือง การเสนอพืน้ทีด่อยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแห่งใหม่ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบใหเ้สนอพืน้ที่ดอยเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพืน้ที่สงวนชีวมณฑล
แห่งใหม่ ต่อโครงการมนุษยแ์ละชีวมณฑล ขององคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยเูนสโก) ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 
                    สาระส าคัญของเร่ือง 
                   1. โครงการมนุษยแ์ละชีวมณฑลของยเูนสโก [Man and the Biosphere (MAB) Programme] 
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) มีวตัถุประสงคเ์พื่อวางแนวทางการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่าง
มนษุยก์บัสิ่งแวดลอ้ม บนพืน้ฐานวิทยาศาสตรโ์ดยมีพืน้ที่สาธิตของโครงการดงักล่าวกระจายอยู่ทั่วโลก 
เรียกว่า พืน้ทีส่งวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ซึ่งอาจเป็นพืน้ที่ของระบบนิเวศภาคพืน้ดิน ชายฝ่ัง พืน้
น า้ หรือประกอบดว้ยระบบนิเวศดงักล่าวรวมกนัในการประกาศจดัตัง้พืน้ที่สงวนชีวมณฑล  กรอบบญัญัติการ
ด าเนินงานของเครือข่ายพืน้ที่สงวน  ชีวมณฑลโลก (Statutory Framework of the World Network of 
Biosphere Reserves) ระบวุ่า พืน้ที่สงวนชีวมณฑล ถกูประกาศจดัตัง้โดยคณะกรรมการสภาประสานงาน



ระหว่างชาติว่าดว้ยโครงการดา้นมนษุยแ์ละชีวมณฑล (International Coordinating Council of the Man and 
the Biosphere Programme: MAB – ICC) จากการเสนอของประเทศใด ๆ ที่ไดพ้ิจารณาแลว้ พืน้ที่สงวนชีว
มณฑลยงัคงอยู่ในอ านาจอธิปไตยของรฐัพืน้ที่สงวนชีวมณฑลตัง้อยู่ และอยู่ภายใตก้ฎหมายของรฐัเท่านัน้ การ
แบ่งเขตการจัดการของพืน้ทีส่งวนชีวมณฑลจึงเป็นเพียงการแบ่งเขตการจัดการเพ่ือเป็นข้อแนะน า
ให้แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องส าหรับพิจารณากิจกรรมทีจ่ะด าเนินการในพืน้ที่ เพื่อประโยชนใ์นการแสดง
ศกัยภาพของพืน้ที่สงวนชีวมณฑลใน 3 บทบาทหนา้ที่ ไดแ้ก่ (1) บทบาทดา้นการอนรุกัษ ์(Conservation) เป็น
พืน้ที่ที่อนรุกัษส์งวนรกัษาทรพัยากรพนัธุกรรม ชนิดพนัธุข์องสิ่งมีชีวิต และอนรุกัษร์ะบบนิเวศ สภาพภมูิทศัน ์
ตลอดจนความหลากหลายทางวฒันธรรมในพืน้ที่ (2) บทบาทดา้นการพฒันา (Development) เป็นพืน้ที่ที่
สง่เสรมิการพฒันาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สงัคม ประเพณีและวฒันธรรม และ (3) บทบาทดา้นการสนบัสนนุ
การวิจยัและการศกึษา (Logistic) เป็นพืน้ที่ที่สามารถใหก้ารสนบัสนนุการสาธิต การฝึกอบรม และใหค้วามรู้
เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม การศึกษาวิจยัและตรวจสอบปัญหาที่เก่ียวกบัการอนรุกัษแ์ละการพฒันาอย่างยั่งยืนในทกุ
ระดบั ทัง้ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาติ และระดบันานาชาติซึ่งนบัตัง้แต่การรเิริ่มโครงการโดยยเูนสโก โครงการได้
ผ่านการพฒันาแนวคิดและทิศทางของโครงการตามความทา้ทายที่เป็นกระแสโลกและสง่ผลต่อการอยู่รว่มกนั
ระหว่างคนกบัธรรมชาติ ปัจจบุนัมีพืน้ที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกจ านวน 701 แห่ง ใน 124 ประเทศ โดยพืน้ที่

สงวนชีวมณฑลในประเทศไทยมีจ านวน 4 แห่ง ดงันี ้1) พืน้ที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จงัหวดั
นครราชสีมา ขึน้ทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2519 2) พืน้ที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกมา้ จงัหวดัเชียงใหม่ ขึน้ทะเบียน
เมื่อ พ.ศ. 2520 3) พืน้ที่สงวนชีวมณฑลป่าสกัหว้ยทาก จงัหวดัล าปาง ขึน้ทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2520 และ 4) 
พืน้ที่สงวนชีวมณฑลระนอง จงัหวดัระนอง ขึน้ทะเบียนเมื่อพ.ศ. 2540 
                   2. คณะกรรมการโครงการมนษุยแ์ละชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการศกึษา 
วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) ในคราวประชมุครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 16 
กมุภาพนัธ ์2559 (ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป็นประธาน) ไดม้ีมติใหก้รมอทุยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช ในฐานะฝ่ายเลขานกุารฯ พิจารณาพืน้ที่ที่มีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการตาม
โครงการมนษุยแ์ละชีวมณฑลและเสนอขอจดัตัง้เป็นพืน้ที่สงวนชีวมณฑลเพิ่มเติม 
  
10. เร่ือง การกู้เงนิเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการท่ัวไป จ านวน 2,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค า้ประกันเงนิต้นและดอกเบีย้ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบใหก้ารเคหะแห่งชาติ (กคช.) กูเ้งินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องหรือ
เพื่อใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไป จ านวน 2,000 ลา้นบาท ภายใตแ้ผนการบรหิารหนี ้
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ปรบัปรุงครัง้ที่ 1) โดยมีกระทรวงการคลงั (กค.) ประกนัเงินตน้และ



ดอกเบีย้ ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์(พม.) เสนอ และให ้กคช. รบัความเห็น
ของ กค. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   พม.รายงานว่า 
                   1. สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งมีผูติ้ดเชือ้และ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกวา้ง และสง่ผลกระทบต่อ
ประชาชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และหารายได ้เป็นตน้ ดงันัน้ กคช. จึง
ไดอ้อกมาตรการเรง่ด่วนในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ลกูคา้ของ กคช. ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณด์งักลา่ว ซึ่งสว่นใหญ่เป็นประชาชนกลุม่ผูม้ีรายไดน้อ้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
(เดือนเมษายน – มิถนุายน 2563) โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี ้
  
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด 

1. พักช าระหนีค้่าเช่าซือ้ 
ลกูคา้สญัญาเช่าซือ้อาคาร/อาคารพรอ้มที่ดิน/ที่ดินแปลงโลง่ 
(สญัญาเช่าซือ้จะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน) 

2. ปลอดค่าเช่า 
1. ลกูคา้สญัญาเช่าอาคาร/อาคารพรอ้มที่ดิน/ที่ดิน 
2. แผงตลาดรา้นคา้รายย่อยที่ท าสญัญาตรงกบั กคช. 
3. ผูเ้ช่ารายย่อยที่ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าเหมาอาคาร 

3. ลดค่าเช่าลงร้อยละ 50 
ผูเ้ช่ารายย่อยในพลาซ่าหรือตลาดเช่าเหมา 
(ก าหนดใหผู้เ้ช่ารายใหญ่ตอ้งลดค่าเช่าใหผู้เ้ช่ารายย่อยไม่นอ้ย
กว่าที่ กคช. ใหส้ว่นลด) 

4. พักช าระเงนิมัดจ า/เงนิจอง (เงนิ
ดาวน)์ 

ลกูคา้สญัญาจะซือ้จะขาย/สญัญาจอง 
(สญัญาจะถกูขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน) 

หมายเหต ุมาตรการช่วยเหลือลกูคา้ กคช. ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ขา้งตน้ กคช. ช่วยเหลือเฉพาะค่าเช่าซือ้และค่าเช่าเท่านัน้ ไม่รวมถึงค่าน า้ ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใชจ้่าย
สว่นกลาง ค่าดแูลชมุชน ค่าปรบัตามสญัญาจากการช าระค่าเช่าซือ้/ค่าเช่าลา่ชา้ของงวดที่คา้งช าระก่อนมี
มาตรการ ซึ่งตอ้งช าระตามเงื่อนไขสญัญาปกติ 

                   
                    2. กคช. เห็นว่า หากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มีระยะเวลายาวนาน กคช. 
จะไดร้บัผลกระทบจากการขายโครงการ การรบัช าระค่าเช่า และค่าเช่าซือ้ที่ต  ่ากว่าแผนอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ 



เพื่อให ้กคช. มีสภาพคล่องเพียงพอรองรบัการบริหารงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงกัในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง  จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอปรบัปรุงแผนการกูเ้งินโดยปรับเพ่ิมวงเงนิกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง 
หรือเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการท่ัวไป จ านวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใหม้ีสภาพคลอ่ง
ในจ านวนที่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน โดย กค. ค า้ประกันเงนิต้นและดอกเบีย้ ซึ่งคณะกรรมการการ
เคหะแห่งชาติไดม้ีมติอนมุติัแลว้ในการประชมุครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 และคณะรฐัมนตรีได้
มีมติเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 อนมุติัการปรบัปรุงแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ครัง้ที่ 1 ซึ่งรวมถึงการปรบัเพิ่มเงินกูข้อง กคช. แลว้ 
  
11. เร่ือง การส่งคืนพืน้ที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนือ้ที ่366 ไร่ 78 ตารางวา ให้กรมป่าไม้ เพ่ือ
น าพืน้ทีเ่ข้าสู่กระบวนการจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการสง่คืนพืน้ที่สวนป่าคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ พืน้ที่ 366 ไร ่78 ตาราง
วา ใหก้รมป่าไม ้เพื่อน าพืน้ที่เขา้สูก่ระบวนการจดัที่ดินท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาลภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) 
เสนอ และให ้ทส. รบัความเห็นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไปพิจารณาด าเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   ทส. รายงานว่า 
                   1. เรื่อง การสง่คืนพืน้ที่สวนป่าคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ เนือ้ที่ 366 ไร ่78 ตารางวา ใหก้รมป่าไม ้
เพื่อน าพืน้ที่เขา้สูก่ระบวนการจดัที่ดินท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล มีความเป็นมา ดงันี ้ 
ล าดับ ช่วงเวลา รายละเอียดเหตุการณ ์

1 ปี 2516 - 2525 

กรมป่าไมไ้ดค้ดัเลือกพืน้ที่ปลกูสรา้งสวนป่า เพื่อให ้อ.อ.ป. ไมป้ลกู
ทดแทนเงื่อนไขสมัปทานของบรษิัท ชยัภมูิท าไม ้จ ากดั โดย
คดัเลือกบรเิวณพืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภซู  าผกัหนาม 
ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติให ้อ.อ.ป. ปลูกป่าจ านวน 20,000 ไร่ เร่ิมปลูกในปี 
2521 และได้จัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้และรวบรวมราษฎรทีท่ าไร่
เล่ือนลอยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้านป่า
ไม ้จดัพืน้ที่อาศยัครอบครวัละ 1 ไร ่จดัระบบสาธารณูปโภค สรา้ง
วดัและโรงเรียน ใหห้มู่บา้นป่าไมด้ าเนินการปลกูสรา้งสวนป่าโดย
จา้งแรงงานสมาชิกหมู่บา้นป่าไม ้จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 จึง



หยดุปลกูขยาย ได้พืน้ทีป่่ารวม 4,401 ไร่ สว่นพืน้ที่ที่เหลือ
จ านวน 15,599 ไร ่มีราษฎรอา้งสิทธิครอบครองท าประโยชนม์า
ก่อน 
หมายเหตุ 1: การรวบรวมราษฎรใหเ้ขา้มาอยู่ในพืน้ที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหร้าษฎรมีสว่นรว่มในการปกป้องป่าไมโ้ดย
ราษฎรสามารถปลกูพืชบางชนิดเพื่อหาเลีย้งชีพและรบัเงินจาก
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเป็นรางวลัในการดแูลพืน้ที่ 
หมายเหตุ 2: นบัตัง้แต่ล าดบัที่ 2 เป็นตน้ไปเป็นเหตกุารณท์ี่
เก่ียวขอ้งกบับรเิวณพืน้ที่ 4,401 ไร ่เท่านัน้ 

2 8 มิถนุายน 2538 
อ.อ.ป. ไดร้บัมอบพืน้ที่สวนป่าคอนสารมาดแูลรกัษาและใช้
ประโยชนจ์ากกรมป่าไม ้ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 
2535 

3 ปี 2547 

เครือข่ายปฏิรูปทีด่ินแห่งประเทศไทย (คปท.) รวมตัว
เรียกร้องขอทีด่ินท ากิน โดยอ้างว่าสวนป่าและป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซ าผักหนามทับทีด่ินท ากินของตน 
หมายเหตุ: คปท. มีสมาชิกทัง้หมด 31 คน 

4 25 กนัยายน 2551 

คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรฐั จงัหวดัชยัภมูิ 
ในคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรฐั (กบร.) ไดม้ี
การประชมุ โดยมีมติใหพ้ิสจูนส์ิทธิ์ โดยหน่วยงานเจา้ของพืน้ท่ีจะ
ออกค าสั่งทางปกครองตามผลท่ีไดจ้ากการพิสจูนส์ิทธิ์ หากราษฎร
ไม่พอใจสามารถฟ้องศาลปกครองได ้แต่ปรากฎว่าไม่มีราษฏรที่
ร้องเรียนเข้าร่วมกระบวนการพิสูจนสิ์ทธิ์แม้แต่รายเดียว 

5 ปี 2552 

กลุ่ม คปท. และบริวารได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปครอบครอง
ทีด่ินส่วนป่าคอนสารเนื้อที ่84 ไร่ (ในพืน้ที่ป่า 4,401 ไร ่
ขา้งตน้) คณะเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งไดเ้จรจาใหร้าษฎรกลุม่ดงักลา่ว
ออกจากพืน้ที่เนื่องจากเป็นการกระท าผิดกฎหมายแต่ราษฎรกลุม่
นีไ้ม่ยินยอมกลบัปลกูสรา้งบา้นเรือน ที่พกัอาศยัในลกัษณะถาวร
และกึ่งถาวร นอกจากนีย้งัไดป้ลกูพืชผลการเกษตรและตัง้ชื่อ
บรเิวณที่เขา้ไปบกุรุกว่า “ชมุชนบ่อแกว้” 



หมายเหตุ : กลุม่ผูบ้กุรุกป่าหรือราษฎรชมุชนบ่อแกว้มีจ านวน
ประมาณ 200 คน โดยภาครฐัสามารถสืบหาตวัตนไดเ้พียง 31 คน 
ซึ่งเป็นสมาชิก คปท. เท่านัน้ 

6 ปี 2552 

คปท. ได้ย่ืนข้อเรียกร้องให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารโดย
เด็ดขาดและด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินแก่ราษฎรผู้
เดือดร้อนโดยด าเนินการตามแนวทางโฉนดชมุชน โดยเรียกรอ้ง
พืน้ที่ด  าเนินการโฉนดชมุชนในพืน้ที่สวนป่าคอนสาร จ านวน 1,500 
ไร ่(ในพืน้ที่ป่า 4,401 ไร ่ขา้งตน้) โดยอ้างว่าต าบลทุ่งพระได้
ประชาคมต าบลทุกหมู่บ้าน มีมติให้ยกเลิกสวนป่าคอนสาร
และด าเนินการจัดสรรทีด่ินให้ราษฎรผู้เดือดร้อน 
  

7 22 กรกฎาคม 2552 

ราษฎรต าบลทุ่งพระ (ตามที่ คปท. กลา่วอา้งถึงในล าดบั 6) 
จ านวน 81 คน ไดม้ีบนัทกึขอแยง้สิทธิคดัคา้นผลการประชุม
ประชาคมต าบลทุ่งพระที่อา้งว่ามีมติใหย้กเลิกสวนป่าคอนสาร
เนื่องจากราษฎรกลุม่ดงักล่าวไม่เคยทราบว่ามีการประชาคมให้
ยกเลิกสวนป่าคอนสาร และไม่เคยลงลายมือชื่อในกรณี
ดงักลา่ว การปรากฏลายมือชื่อของราษฎรกลุ่มดังกล่าวเป็น
การสร้างเอกสารเทจ็ 

8 ปี 2553 – 2562 

ศาลจังหวัดภูเขียวได้ตัดสินให้จ าเลยและบริวาร (ราษฎร
ชุมชน            บ่อแก้ว) ออกจากสวนป่าคอนสารใหร้ือ้ถอน
สิ่งปลกูสรา้งและตน้ไมท้ี่จ  าเลยและบรวิารไดน้ าไปปลกูไวใ้นพืน้ที่
พิพาทปรบัสภาพพืน้ที่สวนป่าใหก้ลบัคืนสูส่ภาพเดิม ห้ามจ าเลย
และบริวารเข้าเกี่ยวข้องในพืน้ทีส่วนป่าคอนสารทั้งหมดอีก
ต่อไป โดยศาลอุทธรณแ์ละศาลฎีกายืนตามค าพิพากษาศาล
ชั้นต้น ต่อมาศาลจงัหวดัภเูขียวไดน้ดัฟังค าสั่งและค าพิพากษา
ศาลฎีกาเมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562 มีค าสั่งว่า  “ใหคู้่ความปฏิบติั
ตามค าพิพากษาภายใน 30 วนั มิฉะนัน้อาจถกูยดึทรพัย ์ถกูจบั จ า
ขงั หรือบงัคบัคดีตามกฎหมาย” ศาลฎีกาพิพากษา ถือเป็นทีสุ่ด 
ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม จะด าเนินการจัดทีด่ินท ากินใน
บริเวณทีศ่าลพิพากษาแล้วมิได้เน่ืองจากจะเป็นการขัด



อ านาจศาล 
หมายเหตุ 1: จ าเลยคือ สมาชิก คปท. 31 คน บรวิาร คือราษฎร
ชมุชนบ่อแกว้ที่ไม่ใช่กลุม่ คปท. (กลุม่ที่ภาครฐัไม่สามารถสืบหา
ตวัตนได)้ ประมาณ 170 คน รวมประมาณ 200 คน 
หมายเหตุ 2: ต่อมามีการขยายระยะเวลาบงัคบัคดีรวม 5 ครัง้ 
จนถึงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 

9 13 สิงหาคม 2562 

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รองเลขาธิการ
นายกรฐัมนตรี หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และตวัแทนของ ขปส. ได้
ประชมุรว่มกนัในกรณีสวนป่าคอนสาร โดยสรุปไดว้่าใหก้ลุม่
ราษฎรออกจากพืน้ที่พิพาท เนื่องจากค าพิพากษาศาลถึงที่สดุแลว้
หากราษฎรมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ ์คทช. ใหห้น่วยงานของรฐั
จดัหาที่ดินภายนอกสวนป่าเพื่อจดัที่ดินใหร้าษฎรต่อไป เนื่องจาก
ที่ดินสวนป่าคอนสารไม่เขา้หลกัเกณฑ ์(มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย) 
หมายเหต:ุ คปท. ไดเ้ขา้รว่มกบั ขปส. โดย ขปส. (ขบวนการ
ประชาชนเพื่อสงัคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move) เป็นองคก์ารภาค
ประชาชนที่รวบรวมเครือข่ายและกลุม่ผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้นต่าง ๆ 
ไวด้ว้ยกนั เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีประเด็นปัญหาระหว่างภาครฐักบั ขปส. รวม 266 
กรณี (ขอ้มลู ณ วนัที่ 12 กมุภาพนัธ ์2563) 

10  27 กนัยายน 2562 

ตวัแทนก านนัและผูใ้หญ่บา้นต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั
ชยัภมูิ ไดย้ื่นหนงัสือถึงผูว้่าราชการจงัหวดัชยัภมูิ โดยระบุว่า (1) 
คณะกรรมการต าบลทุ่งพระไดเ้คยจดัประชุมประชาคม แต่กลุม่ผู้
เรียกรอ้งไม่ประสานความรว่มมืออย่างแทจ้รงิ และ (2) ใหร้ายชื่อผู้
เรียกรอ้งที่คดักรองแลว้เขา้สู่กระบวนการประชาคมหมู่บา้นและ
สภาต าบลเพื่อรบัรองก่อนมีการยื่นรายชื่อรบัรองการจดัการท่ีดิน
ต่อไป 

11 30 กนัยายน 2562 
ตวัแทนกลุม่ ขปส. ไดย้ื่นรายชื่อต่อจงัหวดัชยัภมูิจ  านวน 131 ราย 
เพื่อคดักรองคณุสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัที่กินท ากินใหช้มุชน



ตามนโยบายรฐับาล 
หมายเหตุ: บุคคล 131 รายดงักลา่ว เป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ราษฎร
ชมุชนบ่อแกว้จ านวนประมาณ 200 คน 

12 13 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการต าบลทุ่งพระ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน ในต าบลทุ่งพระขอ
คัดค้านการส ารวจทีด่ินเพ่ือมอบให้กลุ่มราษฎรชุมชนบ่อ
แก้ว อีกทัง้เห็นว่า   (1) ไม่ควรยกที่ดินใหบ้คุคลอ่ืนที่ไม่ใช่ราษฎร
ในพืน้ที่ต  าบลทุ่งพระ (2) บุคคลที่ศาลพิพากษาใหอ้อกจากพืน้ที่
สวนป่าคอนสารที่มีรายชื่อในการพิจารณาจดัที่ดินท ากินตามแนว
ทางการจดัการท่ีดินท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล ไม่ควร
น ามาพิจารณาจดัที่ดินท ากินตามแนวทางการจดัการที่ดินท ากินให้
ชมุชนตามนโยบายรฐับาล และ  (3) ควรพิจารณารายชื่อราษฎรผู้
สมควรไดร้บัสิทธิ์จากการคดักรองของฝ่ายปกครองและ
คณะกรรมการต าบลทุ่งพระ ก่อนเป็นอนัดบัแรก และขอให ้คทช. 
ไดร้ว่มกนัพิจารณาก าหนดพืน้ที่อ่ืนที่มิใช่พืน้ที่สวนป่าคอนสาร เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ของราษฎรในต าบลทุ่งพระ และการอยู่
รว่มกนัอย่างเป็นปกติสขุต่อไป 

                   2. อ.อ.ป. พรอ้มหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดท้ าการส ารวจตรวจสอบพืน้ที่สวนป่าคอนสารและได้
รว่มกนัจดัท าแผนที่สวนป่าคอนสารที่จะสง่มอบใหก้บักรมป่าไม ้(เพื่อสง่มอบให ้ขปส.) เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 
2562 จ านวน 7 แปลง รวมพืน้ที่ 366 – 0 – 78 ไร ่(ในพืน้ที่ป่า 4,401 ไร ่ขา้งตน้) ดงันี ้
                       2.1 แปลงที่ 1 แปลงปี 2524 พืน้ที่ 51 – 3 – 10 ไร ่
                       2.2 แปลงที่ 2 แปลงปี 2522 พืน้ที่ 86 – 2 – 04 ไร ่
                       2.3 แปลงที่ 3 ประกอบดว้ยแปลงปี 2522 พืน้ที่ 23 – 2 - 82 ไร ่และแปลงปี 2523 
พืน้ที่        89 – 2 – 93 ไร ่
                       2.4 แปลงที่ 4 แปลงปี 2523 พืน้ที่ 43 – 0 – 70 ไร ่
                       2.5 แปลงที่ 5 แปลงปี 2523 พืน้ที่ 13 – 3 – 49 ไร ่
                       2.6 แปลงที่ 6 ประกอบดว้ยแปลงปี 2522 พืน้ที่ 36 – 1 – 62 ไร ่
                       2.7 แปลงที่ 7 แปลงปี 2522 พืน้ที่ 21 – 0 – 08 ไร ่
                   3. คณะกรรมการขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมใ้นคราวประชมุครัง้ที่ 11/2562 เมื่อวนัที่ 28 



พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบใหส้ง่มอบพืน้ที่สวนป่าคอนสารจ านวน 366 – 0 – 78 ไร ่ใหก้บักรมป่าไม ้เพื่อ
น าพืน้ที่ดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการจดัที่ดินท ากินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาลตามขัน้ตอนต่าง ๆ ต่อไป 
                    4. คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมที่เป็นธรรม ในคราวประชมุ ครัง้ที่ 
2/2562 เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อติดตามเรง่รดัผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหากรณีเรง่ด่วน 16 กรณี  ซึ่ง
รวมถึงกรณีการปลกูสรา้งสวนป่าคอนสารทบัที่ดินท ากินและที่อยู่อาศยั ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั
ชยัภมูิ ซึ่งใหเ้รง่รดัด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเรง่ด่วน ที่ประชมุมีความเห็นให้องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เรง่รดั
การสง่คืนพืน้ที่ 366 ไร ่78 ตารางวา เสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบโดยเรว็ 
  
12. เร่ือง การเข้าท าประโยชนใ์นพืน้ทีป่่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 
2523 ในกรณีทีป่รากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชนใ์นพืน้ทีป่่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) 
เสนอดงันี ้
                   1. เห็นชอบมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหากรณีที่สว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐั เขา้ท าประโยชนใ์น
พืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต และใหส้ว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
                   2. ใหส้ว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัที่ด  าเนินการตามมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหากรณีที่สว่น
ราชการหรือหน่วยงานของรฐั เขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนุญาต ไดร้บัการยกเวน้การปฏิบติัตาม
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2523 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                    1. ทส. ไดด้  าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยไดจ้ดัประชมุเรื่อง 
หารือการเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมแ้ละขอผ่อนผนัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่
ปรากฏว่ายงัมีสว่นราชการใดเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2562 
(โดยมีปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเป็นประธาน) และมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มการ
ประชมุหารือฯ ไดแ้ก่ ทส. (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังและกรมป่าไม)้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(กษ.) (กรมชลประทาน) กระทรวงคมนาคม (คค.) (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมการปกครองและกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น) กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) 
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) (กรมอนามยั) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และการประปาสว่นภมูิภาค ซึ่งในที่ประชมุได้รับทราบรายงาน
ข้อมูลกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชนใ์นพืน้ทีป่่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้
ด าเนินงานเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ หรือก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินงาน โดยยงัมิไดร้บัอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ที่ตามระเบียบ



และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป่าไม ้จ านวน 22,688 แห่ง ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้รวบรวมและตรวจสอบ

ข้อมูลดังกล่าว พบว่ามีสว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัที่เขา้ไปท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต
ใน 74 จงัหวดั จ านวน 31,179 แห่ง ดังนี ้

ลักษณะของแผนงาน/โครงการ 
จ านวน (แห่ง) 
ข้อมูลทีห่น่วยงาน
รายงาน 

กรมป่าไม้รวบรวมและ
ตรวจสอบ* 

1. โครงการเก่ียวกบัการสรา้ง/ปรบัปรุงถนน 4,610 9,560 

2. โครงการเพื่อกิจการชลประทาน (อ่างเก็บน า้ ฝาย 
ระบบสง่น า้ ฯลฯ) 

1,822 2,232 

3. โครงการระบบประปา/แนวเดินท่อระบบประปา 1,572 1,004 

4. สถานที่สาธารณะอื่น ๆ (หอ้งน า้สาธารณะ สนาม
กีฬา ลานกิจกรรมเอนกประสงค ์ศาลาเอนกประสงค ์
ฯลฯ) 

1,311 923 

5. สถานศกึษา (ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงเรียน 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ) 

917 10,401 

6. ที่ตัง้ส  านกังาน/อาคารปฏิบติังาน/บา้นพกั ของ
หน่วยงานราชการ 

777 1,608 

7. โครงการจดัการขยะ (บ่อขยะ หลมุกลบขยะ ฯลฯ) 432 774 

8. เพื่อกิจการเก่ียวกบัแหลง่น า้ (อนรุกัษฟ้ื์นฟแูหลง่
น า้ ฝายน า้ลน้ ฯลฯ) 

399 1,519 

9. สถานบรกิารดา้นสาธารณสขุ 286 895 

10. เพื่อก่อสรา้งวดั 260 387 

11. โครงการเก่ียวกบัการพฒันาระบบไฟฟ้า 254 253 

12. สถานปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา (ลานปฏิบติั
ธรรม โบสถค์รสิต ์มสัยิด) 

222 157 

13. เพื่อกิจการสง่เสรมิ/ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยว 91 150 

14. กิจการของส านกังานต ารวจแห่ชาติ 84 142 

15. เพื่อการเกษตร 43 - 



16. เพื่อกิจการทางทะเล (ท่าเทียบเรือ เขื่อนกัน้คลื่น 
ฯลฯ) 

35 173 

17. ปลกูสรา้งสวนป่า (อ.อ.ป.) 26 237 

18. พฒันาระบบสาธารณูปโภค 20 522 

19. โครงการอนกุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
(สิ่งแวดลอ้ม สภาวะทางอากาศ ฯลฯ) 

15 8 

20. เพื่อกิจการโทรคมนาคม 13 14 

21. สถานีเพาะพนัธุ ์ศกึษาวิจยั และดแูล พืช/สตัว ์ 11 33 

22. กิจการของโครงการหลวง - 40 

23. กิจการรถไฟ - 6 

24. ไม่ระบ/ุอ่ืน ๆ 9,488 141 

* หมายเหต ุ– ขอ้มลู ณ วนัที่ 25 ตลุาคม 2562 และกรมป่าไมไ้ดจ้ าแนกประเภทโครงการเป็น 24 กิจกรรม 
(เพิ่มจากขอ้มลูที่สว่นราชการรายงานในที่ประชมุหารือฯ คือ กิจการของโครงการหลวงและกิจการรถไฟ) 
                   2. เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหากรณีที่สว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไม้
ก่อนไดร้บัอนญุาตใหถู้กตอ้งตามระเบียบและกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้ทส. โดยกรมป่าไม้จึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรฐั เขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต และใหส้ว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐั เขา้ท า
ประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต และใหส้่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
ดงันี ้
                             2.1 การเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมท้กุกรณีของสว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัที่ได้
ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ หรือก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการโดยไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ที่ เห็นควรผ่อนผันให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไปได้ โดยใหส้ว่นราชการหรือองคก์ารของรฐัด าเนินการ
ใหถ้กูตอ้งตามระเบียบและกฎหมายว่าดว้ยการป่าไมต่้อไป ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐทีไ่ด้ย่ืนค าขออนุญาตไว้แล้ว หรือย่ืนค าขออนุญาตเข้าท าประโยชนภ์ายใน 180 วัน 
นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
                             2.2 กรณีที่สว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัซึ่งตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม (รายงาน Environmental Impact Assessment : รายงาน EIA) ของโครงการประเภทต่าง ๆ ตาม
แนวทางปฎิบติัที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ไดก้ าหนดไวก้่อนการเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมท้กุ
กรณีของสว่นราชการ หรือหน่วยงานของรฐัที่ไดด้  าเนินงานเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ หรือก าลงัอยู่ในระหว่าง



ด าเนินงานโดยไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกบัการป่าไม  ้ให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐต้องเสนอรายงาน EIA ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 
                             2.3 การเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมข้องสว่นราชการหรือองคก์ารของรฐัทุกกรณีจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พืน้ทีป่่าไม้ก่อน จึงจะเขา้
ด าเนินการได ้หากปรากฏว่ายงัมีสว่นราชการหรือองคก์ารของรฐัใดเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บั
อนญุาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบติัไม่ชอบดว้ยกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้เมื่อคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการ
ตามขอ้ 2.1 และ 2.2 แลว้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
                             2.4 มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณใหแ้ก่โครงการที่ด  าเนินการใน
พืน้ที่ป่าไมท้ี่ยงัไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ที่ป่าไม  ้
                             2.5 ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายหลัง ตวัอย่างเช่น กรณีเกิดเสน้ทางหรือถนนที่ยงัไม่ไดร้บัอนญุาต ถูกน า้ไหลบ่าท าใหท้างขาด ประชาชน
จ านวนมากไดร้บัความเดือดรอ้นซึ่งตอ้งเป็นกรณีฉกุเฉินและจ าเป็นจรงิ ๆ 
                             ทัง้นี ้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ด  าเนินการตามมาตรการขา้งตน้ ได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเขา้ท าประโยชนใ์น
พืน้ที่ป่าไม)้ 
                   3. นอกจากนี ้กรมป่าไมไ้ดป้รบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนปฏิบติัที่
เก่ียวขอ้งในการอนญุาตใชพ้ืน้ที่ป่าไมข้องสว่นราชการและหน่วยงานของรฐัรวมทัง้ของเอกชน โดยไดว้างกรอบ
แนวทางปฏิบติั และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ใหเ้หมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ป่าไมเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์นโยบาย แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และก าหนดประเภทและขอบเขตหลกัเกณฑ ์
วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต และการอนญุาตใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ป่าไมท้กุประเภท1 
...................................................... 
1 ปัจจบุนัมีกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้พืน้ทีป่่าไม้ของสว่นราชการและหน่วยงานของรฐัรวมทัง้
ของเอกชน ซึ่งจ าแนกตามลกัษณะของพืน้ที่ คือ พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติและพืน้ที่ป่าไม ้ดงันี ้
กรณีขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ จะตอ้งพิจารณาตามมาตรา 13/1 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัที่ 4) 
พ.ศ. 2559 ไดแ้ก่ (1) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใชพ้ืน้ที่เป็นสถาน
ปฏิบติังานหรือเพื่อประโยชนอ่ื์นของสว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
(2) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้ขา้ท า



ประโยชนห์รืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 และ (3) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ที่เพื่อโครงการจดัใหม้ีสญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่และบรกิาร
อินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในพืน้ที่ชายขอบและโครงการจดัใหม้ีบรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูในพืน้ที่ห่างไกล 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
กรณีขออนุญาตใช้พืน้ทีป่่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบญัญัติป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 จะตอ้งพิจารณา
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนญุาตท าประโยชนใ์นเขตป่า พ.ศ. 2558 
                   ทัง้นี ้เรื่องที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอมาในครัง้นีเ้ป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 7 ธันวามคม 2559 (เรื่อง ขอผ่อนผนัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 8 
กรกฎาคม 2523 ในกรณีจงัหวดัอตุรดิตถ ์ขอใชพ้ืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน า้ปาด เพื่อก่อสรา้งตลาด
การคา้ชายแดน ณ ช่องภดูู่ ทอ้งที่จงัหวดัอตุรดิตถ)์ ที่มอบหมายให ้ทส. (กรมป่าไม)้ เร่งรัดการตรวจสอบการ
เข้าใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดทียั่งมิได้ขออนุมัติการเข้า
ใชพื้น้ที่ให้ครบถ้วนทุกกรณีในภาพรวมของประเทศ พรอ้มทัง้ให ้ทส. ประสานกบัสว่นราชการและ
หน่วยงานของรฐัดงักล่าว เพื่อด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอนและเป็นไปตามบทบญัญัติของกฏหมายที่
เก่ียวขอ้งต่อไป เนื่องจากกรณีการขอใชพ้ืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน า้ปาดเพื่อก่อสรา้งตลาดการคา้
ชายแดน ณ ช่องภดูู่ นัน้ ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่า หน่วยงานเจา้ของโครงการไดด้ าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ก่อน
ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ใชพ้ืน้ที่ตามกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้รวมทัง้ไม่ไดด้  าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อ
วนัที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไม)้ ซึ่งก าหนดใหส้่วนราชการ            ต่าง ๆ ที่
ตอ้งการเขา้ท าประโยชนพ์ืน้ที่ป่าไมจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้คือ จะตอ้งไดร้บัอนมุติใหใ้ชพ้ืน้ที่
จาก ทส. ก่อน จึงจะเขา้ไปด าเนินการได ้อย่างไรก็ดี การเขา้ไปใชพ้ืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติดงักล่าวของจงัหวดั
อตุรดิตถเ์พื่อก่อสรา้งตลาดการคา้ชายแดน ณ ช่องภดูู่ มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของ

ประเทศ               อีกทัง้ยงัเป็นการด าเนินการตามนโยบายรฐับาล คณะรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเหน็ชอบให้ 
ทส. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (8 กรกฎาคม 2523) โดยให้ ทส. และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
                   ต่อมา ทส. (กรมป่าไม)้ ไดต้รวจสอบแลว้พบว่า มีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าท า
ประโยชนใ์นพืน้ทีป่่าไม้2 โดยยังไม่ได้ขออนุญาตเข้าใช้พืน้ที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยการป่าไม้และตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 2523 ในพืน้ที ่74 จังหวัด จ านวน 31,179 แห่ง ดงันัน้ เพื่อ
เป็นการแกไ้ขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั เขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไมก้่อนไดร้บัอนญุาต
ใหถ้กูตอ้งตามระเบียบและกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้ทส. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหากรณีที่สว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัเขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไม้



ก่อนไดร้บัอนญุาต และใหส้ว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
.......................................... 
2 พืน้ทีป่่าไม้ในกรณีนี้หมายถึงพืน้ทีป่่าตามพระราชบญัญัติป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 พืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาติตามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญัติอทุยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 พืน้ที่ป่าชายเลนตามพระราชบญัญัติสง่เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 และพืน้ทีป่่าต้นน ้าล าธารที่ก าหนดไวเ้ป็นชัน้คณุภาพลุม่น า้ตามมติคณะรฐัมนตรีที่
เก่ียวขอ้ง     
  
13. เร่ือง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังที ่1/2563   
                    คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบสรุปมติการประชมุคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)  ครัง้
ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ  โดยที่ประชมุได้
พิจารณารว่มกนัเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคายางพารา โดยเฉพาะความเดือดรอ้นของเกษตรกร
ชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต ่า  รวมทัง้  ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์างพารา
และผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมไมย้างและผลิตภณัฑ ์ที่ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการแพรร่ะบาดโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลการประชมุได ้ดงันี ้
                    1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและ
ผลิตภัณฑ ์
                              1.1 เห็นชอบในหลกัการโครงการสนบัสนนุสินเชื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนแก่ผูป้ระกอบ
กิจการไมย้างและผลิตภณัฑ ์วงเงิน 20,000 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 – 
เมษายน 2565 ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบีย้ตามโครงการฯ 1 ปี นบัตัง้แต่ไดร้บัการอนมุติั แต่ไม่เกิน 30 
เมายน 2565 
                              1.2 มอบหมายใหก้ารยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประสานกบัผูป้ระกอบกิจการที่
เก่ียวขอ้งเพื่อหารือธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบนัการเงินในการพิจารณาแหล่งเงนิทีจ่ะใช้สนับสนุน

สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามรา่งพระราชก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบ
วิสาหกิจที่ไดร้บัผลกระทบก่อนเป็นล าดบัแรก 
                              1.3 มอบหมายให ้กษ. โดย กยท. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการชุดต่าง 

ๆ  ตามที่ กยท. เสนอ และจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                    2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่2 
                              2.1 เห็นชอบในหลกัการโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 



                              2.2 มอบหมายให ้กษ. โดย กยท. และภาคเกษตรกร รว่มหารือทบทวนหลักเกณฑแ์ละ

ข้อก าหนดของโครงการฯ ให้มีความชัดเจนเก่ียวกบัการก าหนดราคายางที่ใชป้ระกนัรายได ้ปรมิาณ
ผลผลิต  ระยะเวลาที่ชดเชย และจ านวนพืน้ที่สวนยางกรีดไดข้องเกษตรกรแต่ะรายที่จะประกนัรายได ้โดยให้
อยู่ในกรอบอัตรายอดคงค้างภาระที่รัฐต้องรับภาระชดเชยงบประมาณ ตามนยัมาตรา 28 ของ
พระราชบญัญัติวินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 และจดัท ารายละเอียดโครงการฯ ที่ไดป้รบัปรุงตามมติ
การประชมุเพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                    3. การขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑก์ันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 
                              3.1 เห็นชอบขยายระยะเวลาคืนเงินกูโ้ครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพื่อ
รกัษาเสถียรภาพราคายาง  และโครงการสรา้งมลูภณัฑก์นัชนรกัษาเสถียรภาพราคายางใหก้บัธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไปจากเดิม คือ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็น วนัที่ 31 
ธันวาคม 2566 โดยใหก้ระทรวงการคลงั (กค.) ขยายระยะเวลาค า้ประกนัเงินกูก้บั ธ.ก.ส. ออกไปและยกเวน้
ค่าธรรมเนียมในการค า้ประกนัเงินกูต้ามระยะเวลาการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกูใ้ห ้ธ.ก.ส. พรอ้มชดเชย
ตน้ทนุเงินในอตัรา FDR+1 ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2555 ตามขัน้ตอนต่อไป 
                              3.2 เห็นชอบการจดัสรรงบประมาณส าหรบัเป็นค่าเช่าโกดงั  ค่าประกนัภยั ค่าจา้งผลิต
ยางและอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึน้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2559 – กมุภาพนัธ ์2563 จ านวนเงิน 772.47 ลา้นบาท และ
เห็นชอบการจดัสรรงบประมาณส าหรบัเป็นค่าเช่าโกดงัและค่าประกนัภยั ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 – มีนาคม 
2564 จ านวนเงิน 126.286 ลา้นบาท 
                              3.3 มอบหมายให ้กยท. หารือกบั ธ.ก.ส. ในเรื่องงบประมาณในการขยายระยะเวลา

ช าระคืนเงินกู้โครงการฯ ออกไปเป็นวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยใหพ้ิจารณาถึงอตัราชดเชยตน้ทนุเงินของ ธ.
ก.ส. ดว้ย 
                              3.4 มอบหมายให ้กยท. ระบายยางในสต๊อก โดยพิจารณาความเหมาะสมของราคายาง
ในตลาด รวมถึงการน ายางในสต๊อกไปใชใ้นหน่วยงานภาครฐั 
                              3.5 มอบหมายให ้กษ. โดย กยท. ด าเนินการจดัท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอ
คณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                    4. การปรับปรุงหลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑย์าง 
                              4.1 เห็นชอบปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินงานโครงการสนบัสนนุสินเชื่อ
ผูป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑย์าง ไดแ้ก่ 1) ใหส้ินเชื่อแก่ผูป้ระกอบการโดยธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารของ



รฐั               (สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ) ไดท้กุธนาคาร 2) ใหผู้ป้ระกอบการที่ไดร้บัสินเชื่อในทกุ ๆ 1 ลา้นบาท 
จะตอ้งมีการเพิ่มปรมิาณการใชย้างในประเทศอย่างนอ้ย 2 ตนัต่อปี  ในปีการผลิต 2563 หรือระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนด และ 3) ให ้กยท. ตรวจสอบการใชย้างของผูป้ระกอบการเป็นรายปี ใน
ปีการผลิต 2563              หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนด  
                              4.2 มอบหมายให ้กษ. โดย กยท. จัดท ารายละเอียดโครงการ เพื่อน าเสนอ
คณะรฐัมนตรีเพื่อพิจาราต่อไป 
                    5. การเพ่ิมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณก์ารระบาด
ของโรค COVID-19 ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
(ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 
                              5.1 เห็นชอบการเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระกอบกิจการยาง (ยางแหง้) ในสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ภายใตโ้ครงการสนบัสนนุสินเชื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่ผูป้ระกอบกิจการ
ยาง  (ยางแหง้) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ลา้นบาท 
                              5.2 เห็นชอบในหลกัการของหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการชดเชยดอกเบีย้ ไดแ้ก่ 
                                        5.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ตอ้งซือ้ยางมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตของฤดกูาลใหม่ 
(รายเดือน) เพื่อใหเ้กิดการหมนุเวียนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และ
หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่มีการซือ้ยางก็จะไม่ไดร้บัการชดเชยในเดือนนัน้  
                                        5.2.2 หลักฐานและเอกสารในการชดเชยดอกเบีย้ ตอ้งเป็นหลกัฐานการซือ้ยาง
มาเป็นวตัถุดิบส าหรบัการผลิตในแต่ละเดือน เอกสารบญัชียางที่สง่ใหก้รมวิชาการเกษตรตามพระราชบญัญัติ
ควบคมุยาง พ.ศ. 2542 และเอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ  ตามที่ กยท. ก าหนด  
                                        5.2.3 รฐับาลจะสนบัสนนุชดเชยดอกเบีย้ในอตัราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อย
ละ 2 ต่อปี 
                              5.3 มอบหมายให ้กษ. โดย กยท. จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป 
                              ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.) 
                              1. มอบหมายให ้กค. เรง่รดัการตรวจสอบขอ้มลูในการคืนภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่หกัไวใ้น
อตัรารอ้ยละ 0.75 
                              2. มอบหมายให ้กยท. หารือกบัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการสนบัสนนุและสง่เสรมิการลงทนุโดยเฉพาะสง่เสรมิเทคโนโลยีของ
ผูป้ระกอบการผลิตถงุมือยางใหส้ามารถแข่งขนัได ้และใหค้รอบคลมุถึงผูป้ระกอบการน า้ยางขน้ดว้ย 



                    6. การเพ่ิมเติมวงเงนิงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่1 
                              6.1 เห็นชอบการเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง 
ระยะที่ 1 งบประมาณส าหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 2,347,900,329.32 บาท  และ
งบประมาณส าหรับชดเชยต้นทุนเงนิ   ในอตัราเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ในอตัรา 2.40 
จ านวน 56,349,607.90 บาท โดยใชท้นุ ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายแทนรฐับาลไปก่อน และให ้ธ.ก.ส. ขอรบัจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามหลกัการเดิมที่คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติ (15 ตลุาคม 2562) อนมุติั
โครงการดงักล่าวไปแลว้ 
                              6.2 มอบหมายให ้กษ. โดย กยท. หารือกบัส านกังบประมาณ กค. และ ธ.ก.ส. ในประเด็น
กรอบวงเงนิตามพระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดท ารายละเอียด
โครงการที่ไดป้รบัปรุงตามมติการประชมุ เพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                    7. แนวทางการสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางจาก

ปัญหาราคายางพาราตกต ่าและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  สมาคมสหพนัธ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมผูผ้ลิตถงุมือยางไทย สมาคมน า้ยางขน้ไทย และสมาคมยางพาราไทย ได้
เสนอแนวทางการฟ้ืนฟเูกษตรกรชาวสวนยางหลงัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยขอรบัการสนบัสนนุ
เงินลงทนุเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีของผูป้ระกอบกิจการยาง ไดแ้ก่  อตุสาหกรรมถงุมือยาง อตุสาหกรรมน า้
ยางขน้ เพื่อใหส้ามารถฟ้ืนฟเูศรษฐกิจไดเ้รว็ขึน้ อีกทัง้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัที่ยั่งยืนรวมถึง
การแกไ้ขปัญหามาตรการต่อตา้นการทุ่มตลาดของสหรฐัอเมรกิา 
                    ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.) 
                    1. มอบหมายให ้กยท. หารือกบั สกท. ส านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
(อก.) และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเงนิลงทุนเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตให้แก่
เครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑย์างของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ
ยาง ไดแ้ก่  อตุสาหกรรมถงุมือยาง อตุสาหกรรมน า้ยางขน้ 
                    2. มอบหมายให ้กษ. แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการใช้จ่ายเงนิกองทุนให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
                    3. มอบหมายใหส้  านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พิจารณาจัดสรร

งบประมาณทีจ่ะสนับสนุนเงนิทุนให้ผู้ประกอบการในสว่นของงบประมาณภายใตก้รอบนโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสงัคมที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 
                    4. มอบหมายให ้อก. ด าเนินการรว่มกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสขุ  พณ. 
กษ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางของไทยเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดโลก



ได ้ 
                    5. มอบหมายให ้พณ. เจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหามาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของ
สหรัฐอเมริกา 
                    ทัง้นี ้กษ. โดย กยท. จะจดัท ารายละเอียดของการด าเนินการตามขอ้ 1-6 เสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
  
14. เร่ือง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบความกา้วหนา้ของยทุธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ณ 
เดือนพฤษภาคม 2563 ตามที่ส  านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ ดงันี ้
  
หัวข้อ สาระส าคัญ 

1. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตรช์าติ
และการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 

Ÿ  เผยแพร่ส่ือวีดิทัศนป์ระกอบการชีแ้จงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงานจัดท าโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหห้น่วยงานระดบักรมหรือ
เทียบเท่าเขา้ใจบทบาทและหนา้ที่ โดยคาดว่าจะไดโ้ครงการส าคญั
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่จะสง่ผลต่อการบรรลเุปา้หมายของแผน
แม่บทย่อยทัง้ 140 เปา้หมาย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 จากนัน้
จะจดัล าดบัความเรง่ด่วนของโครงการและบรรจใุนแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสว่นราชการต่อไป 

  

Ÿ  หารือร่วมกับองคก์ารระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารทนุเพื่อ
เด็ก              แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ธนาคารโลก (World 
Bank) เพื่อสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัทิศทางการขบัเคลื่อนการพฒันา
ประเทศที่มียทุธศาสตรช์าติเป็นเปา้หมายการพฒันาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  การแปลงยทุธศาสตรช์าติไปสูก่ารปฏิบติัโดยหน่วยงานของ
รฐั  และความเป็นไปไดข้ององคก์รต่าง ๆ ในการเขา้มามีสว่นรว่ม
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานของรฐั เช่น การสนบัสนนุ
ขอ้มลูเชิงวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในมิติต่าง ๆ 



Ÿ  ประสานขอข้อมูลระบบเกษตรกรกลาง (Famer One) ของ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  เพื่อน ามาบรูณาการกบัระบบ
(Thailand People Map and Analytics Platfrom : TPMAP)  และใช้
ประโยชนใ์นการระบเุกษตรกรกลุม่เปราะบางยากจนในระดบั
ครวัเรือนและระดบับุคคล รวมทัง้หารือร่วมกับหน่วยงานทีม่ีความ
สนใจในการน าข้อมูลของ TPMAP ใช้ประโยชน ์เช่น World 
Bank ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาใชข้อ้มลูจาก TPMAP Logbook 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงในพืน้ที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน  ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาบรูณาการฐานขอ้มลูผูม้ีรายไดน้อ้ยที่ไดร้บัการ
ช่วยเหลือดา้นที่อยู่อาศยั TPMAP เพื่อวิเคราะหค์วามซ า้ซอ้นของ
กลุม่เปา้หมายและการใหค้วามช่วยเหลือรวมทัง้ประเมินมาตรการให้
ความช่วยเหลือในมิติอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งจาก
ฐานรากต่อไป    

1.2 ผลการด าเนินการอื่น ๆ 

Ÿ  อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

แห่งชาติ (eMENSCR) ใหส้ามารถรองรบัการติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินโครงการภายใตเ้งื่อนไขของพระราช
ก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคม  ที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทัง้สามารถพิจารณา
ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งระหว่างโครงการภายใตพ้ระราชก าหนด
ฯ ยทุธศาสตรช์าติ  แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติและแผนระดบั
ที่ 3 ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างเป็นระบบŸ  อยู่ระหว่างการเชื่อมโยง
ข้อมูลของระบบ eMENSCR เข้ากับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตรช์าติและนโยบาย
รฐับาลไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นภาระการ



รายงานของหน่วยงานจนเกินไป 
Ÿ  สร้างการตระหนักรู้  ความเข้าใจ  และการมีส่วนร่วมของ
ภาคี             ต่าง ๆ ต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ  และ
แผนการปฏิรูปประเทศ เช่น จดัท าเกมกระดาน “เมืองพฒัน”์ ซึ่ง
มุ่งเนน้ใหผู้เ้ลน่วางแผนแกไ้ขสถานการณท์ี่ตอ้งค านึงถึงความสมดลุ
ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และจดัท าวีดิทศันเ์พื่อสรา้ง
การตระหนกัรูใ้หก้บัประชาชนเก่ียวกบัการปฏิรูปประเทศ
ประกอบดว้ย  โครงการกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
(ดา้นการศึกษา) โครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ (ดา้น
กระบวนการยุติธรรม) และโครงการไมม้ีค่า(ดา้นสงัคม) 

2. การด าเนินงานในระยะต่อไป 

Ÿ  เรง่รดัจดัท าโครงการส าคญัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะ
สามารถสง่ผลต่อการบรรลเุปา้มายของแผนแม่บทย่อยทัง้ 140 
เปา้หมาย และการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2565 ใหแ้ลว้
เสรจ็ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
Ÿ  เรง่ประมวลผลแผนปฏิบติัการดา้น ... ของหน่วยงานของรฐั ซึ่ง
เป็นแผนระดบัที่ 3 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรวมแผนที่มี
ความสอดคลอ้งกนั การยกเลิกแผนที่ไม่มีความจ าเป็น และการจดัท า
แผนที่ควรตอ้งมีเพิ่มเติม 
Ÿ  เรง่ประมวลผลการส ารวจหลกัสตูรที่เก่ียวกบัยุทธศาสตรช์าติและ
เปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน  ที่ไดร้วบรวมจากภาคี เพื่อประกอบการ
ขยายผลการจดัท าหลกัสตูรการเรียนออนไลนใ์หค้รอบคลมุ
กลุม่เปา้หมายที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่
นกัเรียน นิสิต และนกัศกึษา 

  
15. เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ั้ง (Work From Home)  และการเหล่ือม
เวลาในการท างานในสถานทีต่ั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห ์คร้ังที ่6 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบรายงานผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตัง้ (Work From 
Home)  และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที่ 6 ตามที่ส  านกังาน 
ก.พ. เสนอ  โดยสรุปขอ้มลู ณ วนัที่ 16 มิถนุายน 2563 ซึ่งไดร้บัขอ้มลูจาก 146 สว่นราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 99 



ของ              ส่วนราชการทัง้หมด (147 สว่นราชการ) สรุปขอ้มลู ดงันี ้
                    1. การปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ั้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
                       1.1 สว่นราชการรอ้ยละ 89 (130 สว่นราชการ) มีการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่
ปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้ของสว่นราชการ และสว่นราชการรอ้ยละ 41 (60 สว่นราชการ) ก าหนดใหม้ีจ  านวน
ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้รอ้ยละ 50 ขึน้ไป (ลดลงจากสปัดาหท์ี่ผ่านมา ซึ่งมี 63 สว่น
ราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 43) โดยในจ านวนนีม้ีสว่นราชการรอ้ยละ 16 (23 สว่นราชการ) มอบหมายให้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ทกุคนปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้ (เท่ากบัสปัดาหท์ี่ผ่านมา) ทัง้นี ้มีการมอบหมายให้
ปฏิบติังานที่บา้นในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบติังานที่บา้นสลบักบัการมาปฏิบติังาน ณ สถานที่ตัง้ของสว่น
ราชการ วนัเวน้วนั สปัดาหล์ะ 1 วนั สปัดาหล์ะ 2 วนั สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์เป็นตน้ 
                   1.2 สว่นราชการรอ้ยละ 10 (16 สว่นราชการ) มีการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่
ปฏิบติังานทกุคนปฏิบติังานในสถานที่ตัง้ของสว่นราชการ (เพิ่มขึน้จากสปัดาหท์ี่ผ่านมา ซึ่งมี 14 สว่นราชการ 
คิดเป็นรอ้ยละ 9) 
                    2. การเหล่ือมเวลาในการท างานในสถานทีต่ั้งของส่วนราชการ 
                       2.1 สว่นราชการก าหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่เหลื่อมเวลาการปฏิบติังานเมื่อจ าเป็นตอ้ง
ปฏิบติังานในสถานที่ตัง้ของสว่นราชการ โดยสว่นใหญ่รอ้ยละ 46 ก าหนดการเหลื่อมเวลาการปฏิบติังาน
เป็น               3 ช่วงเวลา คือ เวลา 7.30 – 15.30 น. เวลา 8.30 – 16.30 น. และเวลา 9.30 – 17.30 น. และ
สว่นราชการรอ้ยละ 14 ไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการเหลื่อมเวลาการปฏิบติังาน 
                       2.2 สว่นราชการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานในสถานที่ตัง้ตามวนัเวลา
ปกติในบางลกัษณะงาน โดยลกัษณะงานสว่นใหญ่ คือ งานใหบ้รกิารประชาชน งานพิจารณาอนมุติั/อนญุาต 
งานในหอ้งปฏิบติัการ งานจดัเก็บภาษี 
                   3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
                       3.1 การก ากบัดแูลและบรหิารผลการท างาน สว่นราชการรอ้ยละ 100 ก าหนดใหม้ีระบบ
รายงานผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยสว่นใหญ่รอ้ยละ 50 ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที่รายงานความกา้วหนา้
ของงานทัง้รายวนัและรายสปัดาห ์ผ่าน Application LINE ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์และ Google Form 
                       3.2 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชส้นบัสนนุการปฏิบติังาน สว่นราชการมีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใชส้นบัสนนุการปฏิบติังานโดยสว่นใหญ่เลือกใช ้Application LINE รอ้ยละ 99 
Application Zoom รอ้ยละ 66 Microsoft Team รอ้ยละ 33 Cisco Webex รอ้ยละ 27 ตามล าดบั โดยสว่น
ใหญ่ใชง้านผ่านคอมพิวเตอรแ์บบพกพาและโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่นเดียวกบัขอ้มลูในสปัดาหท์ี่ผ่านมา 
                   4. ข้อจ ากัดของส่วนราชการ ในการมอบหมายขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ใหป้ฏิบติังานนอกสถาน



ที่ตัง้ของสว่นราชการ ไดแ้ก่ การขาดความพรอ้มดา้นอปุกรณป์ฏิบติังานและสญัญาณเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
การขาดความพรอ้มของเจา้หนา้ที่ในการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังาน ความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และการประสานงานในกรณีเรง่ด่วน งานเก่ียวกบัเอกสารราชการท่ียงัคงมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถาน
ที่ตัง้ 
                   5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ไดแ้ก่ การน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การใหบ้รกิารประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service)  การใชล้ายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ การสนบัสนนุอปุกรณก์าร
ปฏิบติังานและค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังานที่บา้น เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าบรกิารอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 
  
16. เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ั้ง (Work from Home) และการเหล่ือม
เวลาในการท างานในสถานทีต่ั้งของรัฐวิสาหกิจ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบรายงานผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตัง้ (Work from 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตัง้ของรฐัวิสาหกิจ ในสปัดาหช์่วงระหว่างวนัที่ 8 – 12 
มิถนุายน 2563 ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   รฐัวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงัโดยส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ (สคร.) มีจ านวน 55 แห่ง โดยผลสมัฤทธิ์ฯ ของรฐัวิสาหกิจในสปัดาหช์่วงระหว่างวนัท่ี 8 – 12 
มิถนุายน 2563 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
                   1. การปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้ของรฐัวิสาหกิจ (ปฏิบติังานที่บา้นหรือที่พกัหรือสถานที่ตามที่
รฐัวิสาหกิจก าหนด) 
                   รฐัวิสาหกิจ 45 แห่ง ยงัคงด าเนินนโยบายการปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้และมีรฐัวิสาหกิจ 10 แห่ง 
ไดแ้ก่ บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั โรงพิมพต์ ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล การยางแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การยาสบูแห่งประเทศ
ไทย องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต 
และการประปาสว่นภมูิภาค ที่ใหพ้นกังานกลบัมาปฏิบติังานในสถานที่ตัง้ตามปกติแลว้ เพิ่มขึน้ 1 แห่ง จาก
สปัดาหก์่อนหนา้ (ช่วงระหว่างวนัที่ 1 – 5 มิถนุายน 2563) ทัง้นี ้จากจ านวนพนกังานและลกูจา้งของ
รฐัวิสาหกิจทัง้หมดจ านวน 272,490 คน มีพนกังานและลกูจา้งปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้จ  านวน 40,666 คน 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 
                   2. การปฏิบติังานในสถานท่ีตัง้ของรฐัวิสาหกิจ 



                   รฐัวิสาหกิจ 34 แห่ง ยงัคงด าเนินนโยบายการปฏิบติังานเหลื่อมเวลา โดยมีช่วงเวลาเริ่มปฏิบติังาน
ตัง้แต่เวลา 6.00 น. – 10.30 น. เท่ากบัสปัดาหก์่อนหนา้ (ช่วงระหว่างวนัที่ 1 – 5 มิถนุายน 2563 
                   3. แนวทางการบรหิารงานของรฐัวิสาหกิจ 
                   รฐัวิสาหกิจที่ยงัคงด าเนินนโยบายการปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้มีการติดตามผลการปฏิบติังานทัง้
เป็นรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดือน ขึน้อยู่กบัประเภทของงาน ซึ่งรฐัวิสาหกิจสว่นใหญ่มีการก ากบั ติดตาม 
และบรหิารผลการปฏิบติังานผ่านแอปพลิเคชนั Line ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์และระบบการติดตามงานและ
การลงเวลาปฏิบติังานที่องคก์รพฒันาขึน้เอง โดยรฐัวิสาหกิจยงัคงใชแ้อปพลิเคชนั Line มาสนบัสนนุการ
ปฏิบติังานมากท่ีสดุ ทัง้นี ้รฐัวิสาหกิจมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้ว่า ควรเตรียมอปุกรณแ์ละ
ระบบเพื่อรองรบัการปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้ใหเ้พียงพอ และควรพฒันาระบบการปฏิบติังานขององคก์รให้
สามารถรองรบัการปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้ได ้ซึ่งรวมถึงมีการจดัเก็บขอ้มลูหรือเอกสารใหอ้ยู่ในรูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์รวมทัง้ควรพิจารณาลกัษณะงานที่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานที่ตัง้เท่านัน้ เช่น การ
ใหบ้รกิารประชาชน และส าหรบังานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานที่ตัง้ ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นการปฏิบติังานนอกสถานที่ตัง้แทน 
  

ต่างประเทศ 
  
17. เร่ือง กรอบการเจรจาความตกลงทีเ่กี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและการ
ตรวจสอบรบัรองระบบการผลิตสินคา้เกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใตร้ฐัมนตรีอาเซียนดา้นการเกษตร
และป่าไม ้และใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณห์รือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายพิจารณาใชด้ลุยพินิจ
ตามสถานการณต์ามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชนต่์อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) 
เสนอ 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   1. กษ. รายงานว่า กษ. โดยส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดจ้ัด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท าความตกลง MAMRASCA เมื่อวนัที่ 14 และ 28 กมุภาพนัธ ์
2563 ประกอบดว้ยสว่ยราชการ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และผูแ้ทนจากภาคเอกชน เช่น สว่นราชการภายในของ 
กษ. (กรมประมง กรมปศสุตัว ์กรมวิชาการเกษตร กรมการขา้ว) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวง
พาณิชย ์(พณ.) กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นตน้ เพื่อด าเนินการพิจารณาให้



ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อร่างความตกลงทีเ่กี่ยวข้องมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ป็นอาหารของอาเซียน รวมถึงการจัดท ากรอบเจรจาความตกลงดังกล่าวให้
เกิดประโยชนต่์อไทย รวมทัง้ไดเ้สนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในคราวประชมุครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบเจรจาความตกลงดังกล่าวแล้ว โดยมี
สาระส าคญั ดงันี ้
                   (1) เพื่อก าหนดหรือพิจารณามาตรฐานของอาเซียนด้านระบบการผลิตพืช ปศุสัตว ์และ
ประมง ในระดับฟารม์ และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องส าหรบัใชใ้นการตรวจสอบและรบัรองระบบการผลิต
สินคา้เกษตรที่เป็นอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                   (2) เพื่อก าหนดขอบข่ายและเงือ่นไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรบัรองระบบการผลิต
สินคา้เกษตรที่เป็นอาหารรว่มกนัของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                   (3) เพื่อพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของ

ประเทศสมาชิก โดยก าหนดกลไกในการด าเนินการใหย้อมรบัรว่มผลการตรวจสอบและรบัรองระบบการผลิต
สินคา้เกษตรที่เป็นอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นไปตามเงื่อนไขในความตกลงในการน าเขา้และ
สง่ออกในภมูิภาค 
                   (4) ประเด็นอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงนี ้เช่น การระงบัขอ้พิพาท ความ
โปรง่ใส การเพิ่มบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบั
สินคา้เกษตรที่เป็นอาหาร การมีผลใชบ้งัคบั และการแกไ้ขความตกลง รวมทัง้ประเด็นอ่ืนที่เป็นประโยชนต่์อ
ไทย 
                   ทัง้นี ้กรอบการเจรจาดงักลา่วจะมีการเจรจาเพ่ิมเติมในรายละเอียดระหว่างการประชุม
คณะท างานเฉพาะกิจฯ (MRA Task Force on MAMRASCA) ภายใตร้ฐัมนตรีอาเซียนดา้นการเกษตรและ
ป่าไม ้(AMAF) ซึ่งจะจดัขึน้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
                   2. กรอบการเจรจาความตกลงที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและการตรวจสอบรบัรองระบบการผลิต
สินคา้เกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใตร้ฐัมนตรีอาเซียนดา้นการเกษตรและป่าไมม้ีความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรช์าติและจดัอยู่ในดา้นการสรา้งรายไดแ้ละการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  
18. เร่ือง การลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และการส่งมอบเรือ
ลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร ์
                   คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดงันี ้
                   1. การลงนามในหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่าง Police Coast Guard (PCG) และ



ส านกังาน ป.ป.ส. โดยฝ่ายไทยเป็นผูร้บัมอบเรือลาดตระเวน จ านวน 3 ล า คือ เรือแบบ PT จ านวน 1 ล า และ
เรือแบบ SU จ านวน 2 ล า จากฝ่ายสิงคโปร ์
                   2. การลงนามในหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่างส านกังาน ป.ป.ส. และ Loa National 
Commission for Drug Control and Supervision (LCDC) โดยฝ่าย สปป. ลาว เป็นผูร้บัมอบเรือลาดตระเวน
แบบ SU จ านวน 1 ล า จากฝ่ายไทย 
                   3. การลงนามในหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่างส านกังาน ป.ป.ส. และ Drug 
Enforcement Division of Myanmar Police Force (DED) โดยฝ่ายเมียนมาเป็นผูร้บัมอบเรือลาดตระเวน 
จ านวน 2 ล า คือ เรือแบบ PT จ านวน 1 ล า และเรือแบบ SU จ านวน 1 ล า จากฝ่ายไทย 
                   4. ส านกังาน ป.ป.ส. ด าเนินการสง่มอบเรือลาดตระเวนแบบ SU จ านวน 2 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย สปป.
ลาว และฝ่ายเมียนมา ประเทศละ 1 ล า เมื่อวนัพธุที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือพาณิชยเ์ชียงแสน 1 จงัหวดั
เชียงราย 
                   5. ผูแ้ทนส านกังาน ป.ป.ส. ด าเนินการสง่มอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จ านวน 1 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย
เมียนมา เมื่อวนัศกุรท์ี่ 27 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือระนอง จงัหวดัระนอง 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   1. เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผูแ้ทนรฐับาลไทย เดินทางไปลงนามในหนงัสือตราสารการโอน
กรรมสิทธิ์รบัมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรฐัสิงคโปร ์จ านวน 3 ล า เมื่อวนัพธุที่ 16 ตลุาคม 2562 ณ 
ส านกังานใหญ่หน่วยงานต ารวจตระเวนชายฝ่ังสิงคโปร ์(Police Coast Guard: PCG) โดยมีนายเชียง เคง ค็อง 
(Mr.Cheang Keng Keong) ผูบ้งัคบัการ PCG เป็นผูแ้ทนฝ่ายสิงคโปรใ์นการลงนาม โอกาสนี ้นายอึง้ เซอ ซง 
(Mr.Ng Ser Song) ผูอ้  านวยการหน่วยงานกลางดา้นยาเสพติดของสาธารณรฐัสิงคโปร ์(Central Narcotics 
Bureau: CNB) รว่มเป็นเกียรติในพิธีดงักล่าว 
                   2. ส านกังาน ป.ป.ส. ไดจ้ดัพิธีลงนามหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์และสง่มอบเรือ
ลาดตระเวน ระหว่างไทย - สปป.ลาว และไทย - เมียนมา เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 9 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือ BMT 
Pacific Ltd. (BMTP) จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พรอ้มดว้ยนายเควิน ฉ็อก 
(H.E. Mr.Kevin Cheok) เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัสิงคโปรป์ระจ าประเทศไทย รว่มเป็นสกัขีพยานในพิธีลง
นามหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์และสง่มอบเรือลาดตระเวน ระหว่างไทย - สปป.ลาว และไทย - เมียนมา 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นการลาดตระเวนสกดักัน้ยาเสพติด ตามแนวชายแดนลุม่น า้โขง โดยมีเลขาธิการ 
ป.ป.ส. นายวงเพ็ด แสนวงสา (Mr.Vongphet Senvongsa) รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตรา
และควบคมุยาเสพติด สปป.ลาว (Loa National Commission for Drug Control and Supervision: LCDC) 
และพนัต ารวจเอก ลา มิน (Pol.Col. Hla Min) ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการและแผน กองบญัชาการต ารวจ



ปราบปรามยาเสพติดเมียนมา (Drug Enforcement Division of Myanmar Police Force: DED) เป็นผูแ้ทนใน
การลงนามหนงัสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ 
                   3. ผูแ้ทนส านกังาน ป.ป.ส. ด าเนินการสง่มอบเรือลาดตระเวนแบบ SU จ านวน 2 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย 
สปป.ลาว และฝ่ายเมียนมา ประเทศละ 1 ล า เพื่อใชใ้นการลาดตระเวนสกดักัน้และปราบปรามยาเสพติดใน
พืน้ที่แม่น า้โขงและสามเหลี่ยมทองค า เมื่อวนัพธุที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือพาณิชยเ์ชียงแสน 1 จงัหวดั
เชียงราย 
                   4. ผูแ้ทนส านกังาน ป.ป.ส. ด าเนินการสง่มอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จ านวน 1 ล า ใหแ้ก่ฝ่าย
เมียนมา เพื่อใชใ้นการลาดตระเวนสกดักัน้และปราบปรามยาเสพติดในพืน้ที่บรเิวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมิให้
เขา้สูร่าชอาณาจกัรไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาคอาเซียน เมื่อวนัศกุรท์ี่ 27 มีนาคม 2563 ณ ท่าเรือระนอง 
จงัหวดัระนอง 
  
19. เร่ือง การลงคะแนนรับรองข้อเสนอเล่ือนก าหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบการลงคะแนนรบัรองขอ้เสนอเลื่อนก าหนดจดังาน World Expo 2020 
Dubai จาก 20 ตลุาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เป็น 1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ตามที่รฐับาล
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์สนอต่อองคก์ารนิทรรศการนานาชาติ ตามที่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
(ดศ.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
ทวีความรุนแรงขึน้ในทกุประเทศทั่วโลก รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตสใ์นฐานะประเทศเจ้าภาพจัด
งาน World Expo 2020 Dubai จึงได้ย่ืนข้อเสนอเล่ือนก าหนดการจัดงานต่อองคก์ารนิทรรศการ
นานาชาติ จาก 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เป็น 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 โดย
ขอ้เสนอดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากประเทศสมาชิกสมชัชาใหญ่ จ านวน 2 ใน 3 ซึ่งองคก์ารนิทรรศการ
นานาชาติไดเ้ห็นชอบกบัขอ้เสนอของรฐับาลอาหรบัเอมิเรตสแ์ละก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกสมชัชาใหญ่
ด าเนินการผ่านช่องทางระบบออนไลนข์ององคก์ารนิทรรศการนานาชาติ ระหว่างวนัที่ 24 เมษายน - 29 
พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ ดศ. จึงไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการจดังาน World Expo 2020 Dubai ครัง้ที่ 2/2563 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาประเด็นดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของ
รฐับาลสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และมอบหมายใหผู้แ้ทนกระทรวงพาณิชยเ์ป็นผูม้ีสิทธิออกเสียง 
                   อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์ ส านกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส กระทรวง
พาณิชย ์ในฐานะผูแ้ทนไทยที่เป็นผูม้ีสิทธิออกเสียงในองคก์ารนิทรรศการนานาชาติไดล้งคะแนนรบัรองขอ้เสนอ



ของรฐับาลสหรฐัอาหรบัเอมิเรสตผ์่านระบบออนไลนแ์ลว้ เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2563 และองคก์ารนิทรรศการ
นานาชาติไดม้ีหนงัสือแจง้ว่าสมาชิกในสมชัชาใหญ่ไดล้งคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 แลว้ เมื่อวนัที่ 4 
พฤษภาคม 2563 จึงถือเป็นการรับรองข้อเสนอในการเล่ือนก าหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai 
เป็นวันที ่1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 และยังคงใช้ชื่องานว่า “Expo 2020 Dubai” 
  
20. เร่ือง รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ 
มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 2563 และการจัดท ารายชื่อตลาดทีม่ีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาสูง
ในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบผลการจดัสถานะการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาไทยตามกฎหมาย
การคา้สหรฐัฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 2563 และการจดัท ารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญาสงูในประเทศคู่คา้ (Notorious Markets) และรบัทราบการจดัท ารา่งพระราชบญัญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที่..) 
พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหส้  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข
พระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถเสนอเขา้สูก่ารพิจารณาของ
คณะรฐัมนตรีและรฐัสภาตามขัน้ตอนต่อไปโดยเรว็ พรอ้มทัง้มอบหมายใหห้น่วยงานที่บงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่
กองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กองทพับก กองทพัเรือ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศลุกากร 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กวดขนัและปราบปรามการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาทัง้ในทอ้งตลาดและ
บนอินเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะในตลาดที่มีการระบใุนรายงานการจดัท ารายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญาสงูในประเทศคู่คา้ (Notorious Markets) ตลอดจนสกดักัน้การล าเลียงและขนสง่สินคา้ละเมิดทรพัยส์ิน
ทางปัญญา อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง โดยมอบหมายกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) โดยกรมทรพัยส์ินทางปัญญา
และ ดศ. ด าเนินการรว่มกนัเพื่อใหม้ีการระงบัการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาบนอินเทอรเ์น็ตหรือลบ
ขอ้มลูคอมพิวเตอรท์ี่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาออกจากระบบคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหม้ีการปฏิบติัตามค าสั่งศาลภายใตพ้ระราชบญัญัติว่า
ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมอย่างเขม้งวด ตามที่กระทรวง
พาณิชยเ์สนอ 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   สถานะของไทยและประเทศคู่ค้าอื่นของสหรัฐฯ ประจ าปี 2563 
                   เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 United State Trade Representative (USTR) ไดป้ระกาศ



สถานการณค์ุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาของประเทศคู่คา้ฯ ประจ าปี 2563 ซึ่งไทยยังคงสถานะอยู่ใน
บัญชี Watch List (WL) รว่มกบัประเทศอ่ืนอีก 22 ประเทศ เช่น สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม สาธารณรฐั
อิสลามปากีสถาน สาธารณรฐัอาหรบัอียิปต ์ประเทศแคนาดา สหพนัธส์าธารณรฐับราซิล สหรฐัเม็กซิโก และมี
ประเทศที่อยู่ใน Priority Watch List (PWL) จ านวน 10 ประเทศ เช่น สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐั
อินเดีย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สหพนัธรฐัรสัเซีย ส่วนรายงาน Notorious Markets ประจ าปี 2562 ไดม้ีการ
ระบุชื่อตลาดในไทย 2 แห่ง โดยเป็นการละเมิดในท้องตลาด 1 แห่ง คือ ย่านพัฒนพ์งษ ์และตลาด
ออนไลน ์1 แห่ง คือ www.shopee.co.th ทัง้นี ้สหรัฐฯ แสดงความพอใจต่อนโยบายและผลการ
ด าเนินการด้านทรัพยส์ินทางปัญญาของไทยที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
                   1. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งภายใตก้ลไกของ
คณะกรรมการนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งชาติ 
                   2. การป้องปรามการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่สถิติ
การจบักมุผ่านช่องทางออนไลน ์และการจัดกิจกรรมรณรงค ์และสร้างความตระหนักรู้ดา้นทรพัยส์ินทาง
ปัญญา 
                   3. การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในสว่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการยกระดบัการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธิ์และสิทธิขา้งเคียงในสภาพแวดลอ้มดิจิทลัและการ
เตรียมการเขา้เป็นภาคีสนธิสญัญาว่าดว้ยลิขสิทธิ์ขององคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก รวมทัง้การเสนอแก้ไข
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อปรบัปรุงขัน้ตอนการจดทะเบียนและ
เตรียมการเขา้เป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าดว้ยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหว่างประเทศ 
                   4. การเพ่ิมจ านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรพัยส์ินทางปัญญาเพื่อแกไ้ขปัญหางานคา้ง
สะสมการจดทะเบียนสิทธิบตัร 
                   ทัง้นี ้ยงัมีข้องกังวลและข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ดงันี ้
                   1. การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญายงัคงมีอยู่ เช่น การจ าหน่ายสินคา้ละเมิดเครื่องหมายการคา้
และลิขสิทธิ์ทัง้ในทอ้งตลาดและตลาดออนไลน ์การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วรท์ัง้ในหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
                   2. การด าเนินคดีทางแพ่งใชเ้วลานานและค่าเสียหายที่เจา้ของสิทธิไดร้บัไม่เหมาะสม 
                   3. พระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมยงัไม่ตอบสนองต่อขอ้กงัวลของสหรฐัฯ 
เช่น การคุม้ครองมาตรการทางเทคโนโลยีการบงัคบัใชส้ิทธิ กรณีมีการลกัลอบบนัทกึภาพยนตรใ์นโรง
ภาพยนตร ์และการจดัเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยมิชอบ 
                   4. พระราชบญัญัติภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์พ.ศ. 2551 ยงัมีการก าหนดสดัสว่นระหว่างภาพยนตร์



ไทยกบัภาพยนตรต่์างประเทศที่จะน าออกฉายในโรงภาพยนตร ์
                   5. ปัญหาดา้นการจดทะเบียนสิทธิบตัรคา้งสะสม โดยเฉพาะสิทธิบตัรยา 
                   6. การใหค้วามส าคญักบัการปอ้งกนัการน าขอ้มลูผลการทดสอบยาและเคมีภณัฑท์างการเกษตร
ไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยท์ี่ไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผยขอ้มลูอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   พณ. เห็นว่าไทยควรมีการพฒันาระบบการคุม้ครองและป้องปรามการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา
อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาในทกุรูปแบบ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดทะเบียนทรพัยส์ินทางปัญญา ตลอดจนการปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล โดยใหภ้าคเอกชนมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายและมาตรการดา้นสาธารณสขุ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สหรฐัฯ ใหค้วามส าคญั 
  
21. เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 
                   คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
                   โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
                   1. แนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                             1.1 ที่ประชมุฯ เนน้ย า้การแลกเปลี่ยนขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการป้องกนั การรกัษา การ
ถอดบทเรียนและแนวปฏิบติัที่เป็นเลิศในการรบัมือกบัการแพรร่ะบาดอย่างทนัท่วงทีและโปรงใส รวมถึงการ
สง่เสรมิการวิจยัและพฒันาทางการแพทย ์และการสง่เสริมใหใ้ชก้ลไกที่มีอยู่เพื่อรบัมือกบัการแพรร่ะบาด เช่น 
การประชมุระดบัรฐัมนตรีสาธารณสขุอาเซียน 
                             1.2 จีนเสนอใหจ้ดัประชมุสดุยอดอาเซียน–จีน สมยัพิเศษ ว่าดว้ยโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 เพื่อสง่เสรมิความรว่มมือในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูและผลการวิจยัอย่างเปิดเผย ตลอดจนเสนอจดัตัง้
กลไกการประสนงานถาวรระหว่างอาเซียนกบัจีนเพื่อรบัมือกบัภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุ และศนูยส์  ารอง
อปุกรณแ์ละเครื่องมือส าหรบัควบคมุการแพรร่ะบาด รวมทัง้จีนคาดหวงัว่าภายหลงัจากสถานการณค์ลี่คลาย 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะพิจารณายกเลิกขอ้จ ากดัการเดินทางและสง่เสรมิอตุสาหกรรมใหม่และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อลดผลกระทบต่อการคา้ 
                             1.3 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอ้เสนอ เช่น สาธารณรฐัอินโดนีเซียเสนอจดัตัง้สายด่วนและ
ศนูยจ์ดัการเฉพาะกิจระหว่างอาเซียนกบัจีน สาธารณรฐัสิงคโปรเ์สนอเก่ียวกบัความจ าเป็นที่ตอ้งมีขอ้จ ากดัใน
การเดินทางตามบรบิทของแต่ละประเทศ และประเทศไทยสนบัสนนุการจดัประชมุสดุยอดอาเซียน–จีน สมยั



พิเศษฯ ในเวลาที่เหมาะสม 
                   2. ที่ประชมุไดร้่วมรบัรองถอ้ยแถลงของการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน 
สมยัพิเศษฯ ซึ่งมีสาระส าคญัในการสนบัสนนุความรว่มมือดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) การแลกเปลี่ยนขอ้มลูและแนว
ปฏิบติั 2) ความรว่มมือภายใตก้ลไกอาเซียนและความร่วมมือกบัภาคีนอกภมูิภาค 3) การสื่อสารต่อ
สาธารณชนและการมีส่วนรว่มและการตัง้รบัของชมุชน 4) การหารือเชิงนโยบายและการแลกเปลี่ยนพฒันาการ
ลา่สดุของเชือ้ไวรสัผ่านกลไกที่มีอยู่แลว้ 5) การเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 
6) การบรรเทาผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทานของสินคา้ทางการแพทยท์ี่เป็นที่ตอ้งการเรง่ด่วนและการพฒันาการ
วิจยัยาและวคัซีน 7) การสนบัสนนุกิจการที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดผ่านความรว่มมือดา้นเศรษฐกิจ
ดิจิทลั   8) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุอย่างต่อเนื่อง และ 9) ความมุ่งมั่นที่จะ
ลดผลกระทบดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
  
22. เร่ือง การจัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID-19 Response and Recovery 
Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF) 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจดัท าขอ้ตกลงการบรหิารจดัการกองทนุ UN COVID-19 
MPTF และอนมุติัใหเ้อกอคัรราชทตูผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก์ เป็นผูล้งนาม
ขอ้ตกลงฯ ของฝ่ายไทย ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงรา่งขอ้ตกลงฯ ในสว่นที่ไม่ใช่สาระส าคญั
ก่อนการลงนาม ใหก้ระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณา
อีกครัง้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                    สาระส าคัญของเร่ือง 
                    1. กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การสนบัสนนุงบประมาณแก่กองทุนฯ ดงักลา่ว เป็นการ
แสดงออกถึงการมีสว่นรว่มของไทยในกรอบสหประชาชาติในการรบัมือกบัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-
19 และเป็นการสนบัสนนุการท างานของหน่วยงานภายใตส้หประชาชาติในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหว้งที่ไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – 
ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020 – 2022 ซึ่งจะเป็นโอกาสใหไ้ทยแสดงจดุยืนในการสง่เสรมิการบรรลเุปา้หมาย
การพฒันาที่ยั่งยืนที่ไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั จึงอนมุติังบประมาณ จ านวน 100,000 ดอลลารส์หรฐั หรือประมาณ 
3,300,000 บาท เพื่อบรจิาคสมทบกองทุนฯ ดงักล่าว และจะตอ้งจดัท าขอ้ตกลงการบรหิารจดัการกองทนุฯ กบั
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ตามขัน้ตอนที่
สหประชาชาติก าหนด เพื่อความโปรง่ใสในการบรหิารจดัการเงินบรจิาค 



                    2. รา่งขอ้ตกลงฯ ระบสุาระส าคญัเก่ียวกบัรายละเอียดการบรจิาคเงินใหแ้ก่กองทนุฯ และการใช้
เงินของกองทนุฯ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขซึ่งจะบงัคบักบัองคก์ารภายใตส้หประชาชาติที่เป็นผูร้บั (UN 
Recipient Organization) และตวัแทนบรหิารจดัการ (Administrative Agent) โดยไม่มีการก าหนดพนัธกรณี
ใด ๆ ส าหรบัผูบ้รจิาค (Donor) 
                    ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2563 เลขาธิการสหประชาชาติประกาศจดัตัง้กองทนุ “United 
Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund” หรือ “UN COVID-19 MPTF” 
เพื่อเป็นกองทนุระหว่างหน่วยงาน (inter-agency fund) ของสหประชาชาติ ส าหรบัสนบัสนนุการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่ประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได้
ต ่าถึงปานกลาง โดยกองทนุฯ มีเปา้งบประมาณจ านวน 2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั มีระยะเวลาในการบรหิาร
กองทนุฯ 2 ปี (จนถึงเดือนเมษายน 2565) ตามที่ขอ้มลูเปิดเผย สถานะ ณ เดือนมิถนุายน 2563 มีประเทศต่าง 
ๆ บรจิาคเพื่อสนบัสนนุงบประมาณแก่กองทุนฯ แลว้ ไดแ้ก่ เนเธอรแ์ลนด ์เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวิตเซอรแ์ลนด ์
และสโลวาเกีย 
  
23. เร่ือง การขอความเหน็ชอบต่อร่างเอกสารทีจ่ะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียน  คร้ังที ่36 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อรา่งวิสยัทศันผ์ูน้  าอาเซียนว่าดว้ยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและ
ตอบสนอง: กา้วขา้มความทา้ทายและเสรมิสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน และรา่งปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยส์  าหรบัโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเอกสารในที่สว่น
ที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย ใหก้ระทรวงการต่างประเทศหรือสว่นราชการเจา้ของเรื่อง
ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาอีก หลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพื่อคณะรฐัมนตรีทราบ
ต่อไป และใหน้ายกรฐัมนตรีหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายรว่มรบัรองรา่งวิสยัทศันฯ์ และรา่งปฏิญญาฯ ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                     สาระส าคัญของเร่ือง 
                    1. ร่างวิสัยทัศนผ์ู้น าอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง: ก้าวข้ามความท้า

ทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน (ASEAN Leader’s Vision Statement on a Cohesive and 
Responsive ASEAN: Rising Above Challenge and Sustaining Growth) เป็นเอกสารแสดงวิสยัทศันข์อง
ผูน้  าอาเซียนที่สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัของประธานอาเซียนในปี 2563 โดยเนน้การเสรมิสรา้งประชาคม
อาเซียนที่แน่นแฟ้นและเป็นเอกภาพในทกุมิติ รวมถึงการเสรมิสรา้งขีดความสามารถของกลไกต่าง ๆ ของ
อาเซียนและการปฏิบติัตามหลกัการส าคญัที่อาเซียนยึดถือ รวมทัง้หลกัการที่ระบใุนเอกสารมมุมองของ



อาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก เพื่อรบัมือกบัความ ทา้ทายและโอกาสอนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ 
เช่น ภยัคกุคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ การปฏิวติัอตุสาหกรรมครัง้ที่ 4 และผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 เป็นตน้ 
                    2. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไป

ของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work) 
ประกอบดว้ยบทน าที่กลา่วถึงสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงในโลกของงานและเอกสารตลอดจนกลไกส าคญัที่มี
ในอาเซียนที่เก่ียวกบัอนาคตของงาน และมาตรการเพื่อส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์อาทิ (1) การ
สง่เสรมิการเรียนรูต้ลอดช่วงวยั (2) การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานและโอกาสการจา้ง
งานของสตรี                คนพิการ และผูส้งูอาย ุ(3) การใชป้ระโยชนจ์ากการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการ
เขา้ถึงงานที่มีคณุค่า และ  (4) การเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอตุสาหกรรม และสถาบนัการศกึษาในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยผ์่านการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานและการฝึกงาน เป็นตน้ 
                    ทัง้นี ้สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 มกี าหนดจดัการประชมุ
สดุยอดอาเซียน ครัง้ที่ 36 ผ่านระบบการประชมุทางไกล (Video Conference) โดยนายกรฐัมนตรีมีก าหนดเขา้
รว่มประชมุดงักล่าว ในวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 
  
24. เร่ือง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 
ต่อแรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และการขอความ
เหน็ชอบรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ต่อ
แรงงานและการจ้างงาน 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบรายงานผลการประชมุรฐัมนตรีแรงงานอาเซียน สมยัพิเศษเก่ียวกบั
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจา้งงาน ผ่านระบบประชมุทางไกล (Video Conference) และ
เห็นชอบการรบัรองรา่งถอ้ยแถลงรว่มระดบัรฐัมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและ
การจา้งงาน 
                    สาระส าคญัของรา่งถอ้ยแถลงรว่มฯ ไดแ้ก่ (1) การจดัใหม้ีการสนบัสนนุความเป็นอยู่และสขุภาพ
ของแรงงานทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุม่เสี่ยง (2) การจดัหาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมใหแ้ก่
แรงงานทกุคนที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 และสิทธิที่จะเขา้ถึงการช่วยเหลือทางสงัคมหรือสิทธิประโยชน์
กรณีว่างงานจากภาครฐั (3) อ านวยความสะดวกใหแ้รงงานที่ติดเชือ้โควิด-19 ทกุคนเขา้ถึงบรกิารดา้น
สาธารณสขุที่จ  าเป็น และ (4) สง่เสรมิการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อใหเ้กิดการรายงาน
ความคืบหนา้ของนโยบายและมาตรการของภาครฐัต่อแรงงานและการจา้งงานในการตอบสนองต่อโรคระบาด 



                    รา่งถอ้ยแถลงรว่มระดบัรฐัมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบโควิด-19 ต่อแรงงานและการจา้ง
งานมีเจตนารมณท์ี่จะเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการด าเนินมาตรการเพื่อรองรบัผลกระทบต่อแรงงานและการ
จา้งงาน อนัเนื่องมาจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 รวมถึงสง่เสรมิใหไ้ตรภาคี (ภาครฐั นายจา้ง และลกูจา้ง) 
ที่เก่ียวขอ้งในอาเซียน เขา้มามีสว่นรว่มในการลดผลกระทบดงักลา่ว โดยมาตรการในร่างถอ้ยแถลงรว่มฯ ฉบบั
นี ้มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในปัจจบุนั ซึ่งสง่ผลใหป้ระเทศสมาชิก
อาเซียนมีแนวทางความรว่มมือดา้นแรงงานที่ชดัเจนยิ่งขึน้เพื่อลดผลกระทบต่อแรงงานและการจา้งงานใน
ภมูิภาค 
 
  

แต่งตั้ง 
25. เร่ือง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จ านวน 4 ราย) 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามที่ส  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเสนอรายชื่อผูป้ระสานงาน
คณะรฐัมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของสว่นราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จ านวน 4 ราย) ประกอบดว้ย กระทรวง
แรงงาน ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ และส านกังานราชบณัฑิตยสภา เนื่องจาก ปคร. 
เดิมของสว่นราชการดงักลา่วที่ไดร้บัการแต่งตัง้มีการเกษียณอายรุาชการและมีการโยกยา้ยเปลี่ยนต าแหน่ง 
ดงันี ้ 
                   1. กระทรวงแรงงาน นายสมบูรณ ์ตรัยศิลานันท ์ผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน  
                   2. ส านกังาน ก.พ.ร. นางอารียพ์ันธ ์เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  
                   3. ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค ์ทรงอารมณ ์ผูอ้  านวยการส านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
                   4. ส านกังานราชบณัฑิตยสภา นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบณัฑิตยสภา 
  
26. เร่ือง ขอเพ่ิมเติมองคป์ระกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ า้แห่งชาติ 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอการ
เพิ่มเติมองคป์ระกอบในคณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการถ า้แห่งชาติ จ านวน 4 คน 
ประกอบดว้ย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 23 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป 
                   สาระส าคัญของเร่ือง ทส. รายงานว่า เพื่อใหค้ณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการถ า้แห่งชาติที่
คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติแต่งตัง้ (มติคณะรฐัมนตรีวนัที่ 22 ตลุาคม 2562) สามารถบรูณาการในการบริหารจดัการ



ถ า้แบบมีสว่นรว่มกบัทุกภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลเุปา้หมาย ตามกรอบ
แนวคิดการบรหิารจดัการถ า้ของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรช์าติ นโยบาย และแผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รวมทัง้นโยบายและแผนการบรหิารจดัการถ า้ของ
ต่างประเทศ สง่ผลใหเ้กิดความเชื่อมโยงในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยืนของทอ้งถิ่น 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการถ า้แห่งชาติ ในการประชมุครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 ไดม้ี
มติเห็นชอบใหเ้พิ่มเติมองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักลา่ว จ านวน 4 คน ประกอบดว้ย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมืองแร่ เขา้รว่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการดงักลา่ว (เดิมมีคณะกรรมการฯ รวม 26 
คน เสนอเพิ่มเติมครัง้นี ้4 คน รวมเป็น 30 คน) 
  
27. เร่ือง การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลงังานเสนอการแต่งตัง้ นายบุญญนิตย ์วงศรั์ก

มิตร ใหด้ ารงต าแหน่งผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนคงที่ในอตัราเดือน
ละ  690,000 บาท (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชมุครัง้ที่ 6/2563 เมื่อ
วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563) ซึ่งกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ และให ้นายบญุญนิตย ์วงศร์กัมิตร 
ลาออกจากการเป็นพนกังานรฐัวิสาหกิจ ก่อนลงนามในสญัญาจา้งดว้ย 
  
28. เร่ือง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน  
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติัตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุยเ์สนอแต่งตัง้ นางผุสดี ตามไท เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
แทนผูท้ี่พน้จากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบรบิูรณ ์โดยใหอ้ยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 23 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป 
  
29. เร่ือง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติัตามที่รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ)์ ในฐานะก ากบัดแูล
ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
สง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ไดพ้น้จากต าแหน่งตามพระราชบญัญัติการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการที่



แต่งตัง้ตามประกาศและค าสั่งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติบางฉบบั พ.ศ. 2558 ดงันี ้ 
                   1. นางสาวปฐมา จนัทรกัษ์   
                   2. นายสรุพล โอภาสเสถียร  
                   3. นายมงคล ลีลาธรรม  
                   4. นายสรกิจ มั่นบปุผชาติ          ผูแ้ทนองคก์ารเอกชน  
                   5. นายโอฬาร วีระนนท ์            ผูแ้ทนองคก์ารเอกชน  
                   6. นายมนตรี จงวิเศษ               ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนซึ่งประกอบการในภมูิภาค   
                   7. นายวฒุิชยั เหลืองอมรเลิศ       ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนซึ่งประกอบการในภมูิภาค    
                   8. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพนัธ ์    ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนซึ่งประกอบการในภมูิภาค  
                   9. นายภวูดิท ปรีชานนท ์          ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนซึ่งประกอบการในภมูิภาค   
                   10. นางสาวโชนรงัสี เฉลิมชยักิจ   ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนซึ่งประกอบการในสว่นกลาง    
                   ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 23 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป 
  
  

  
  

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรีที่เป็นทางการจากส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีอีกครัง้) 

 


