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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันและขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขาม ปงบประมาณ รายการกอสรางคันก้ันนํ้าฝงซาย  

คลองระบายใหญสองพ่ีนอง พรอมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติใหเพ่ิมกรอบวงเงินกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับรายการกอสรางคันก้ันนํ้าฝงซาย  
คลองระบายใหญสองพ่ีนอง พรอมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี  จากเดิม จํานวน 299,300,000 บาท เปน 
จํานวน 414,806,660.67 บาท โดยใหกรมชลประทานนําวงเงินราคาคากอสราง จํานวน 384,704,881.88 บาท 
เปนกรอบวงเงินในการประกวดราคาจางกอสรางรายการขางตน 

2. อนุมัติใหขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับรายการดังกลาวจากปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 – 2557 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2564 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติใหกรมชลประทานสามารถกอหน้ีผูกพัน 

ขามปงบประมาณ รายการคันก้ันนํ้าฝงซาย คลองระบายใหญสองพ่ีนอง พรอมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ในวงเงินท้ังสิ้น ๒๙๙ ,๓00,000 บาท (รวมเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑๔ ,๓00,000 บาท) ระยะเวลา ๓ ป  
(ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) 

2. ชป. ไดดําเนินการวาจาง หจก. สินทรัพยทวี สุพรรณบุรี ใหกอสรางคันก้ันนํ้าฝงซาย คลองระบายใหญสองพ่ีนอง 
พรอมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขท่ี กจ.5/2551 (ฝพพ.3) ลงวันท่ี 24 กันยายน 2551  
วงเงิน 274,700,000 บาท อายุสัญญา 1,020 วัน โดยเริ่มนับอายุสัญญาตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ ๒๕๕2 และสิ้นสุด
สัญญาวันท่ี 20 พฤศจิกายน ๒๕54 

3. ไดมีการขยายอายุสัญญาและงดคาปรับใหแกผูรับจาง รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง เน่ืองจากเหตุอุทกภัยในป ๒๕๕๓ 
และ ๒๕๕๔ ประกอบกับมีการแกไขแบบกอสราง เพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง ทําใหตองแกไขสัญญาจางใหม 
สงผลใหวงเงินคางานกอสรางเพ่ิมข้ึนเปน ๒๘๕,๔๐๖,๐๗๕.๕๙ บาท และระยะเวลากอสรางเปลี่ยนแปลงไปเปน ๑,๘๖๖ วัน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรสูตลาด รวมท้ังใชเปนเสนทางสัญจรเช่ือมตอระหวาง
หมูบาน อําเภอ และจังหวัด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีกําหนดสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
4. เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา จนถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 (ระยะเวลาดําเนินการแลว 1,710 วัน) 

ปรากฏวาผูรับจางไดดําเนินการกอสรางลาชากวาแผนงานท่ีวางไว (มีผลการดําเนินงานเพียงรอยละ ๑๐.๕๔๗) โดยไดมี
การเตือนใหเรงรัดการปฏิบัติงาน จํานวน ๓๗ ครั้ง แตผูรับจางกลับเพิกเฉยและไมเขาปฏิบัติงานตามเง่ือนไขของสัญญา 
จึงไดบอกเลิกสัญญาจางกอสราง เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 

5. ชป. มีคางานตามสัญญาเดิมท่ีตองจายใหแกผูรับจางรายเดิม จํานวน 30,101,778.79 บาท (ไดเบิกจาย 
ใหผูรับจางรายเดิมแลว จํานวน 10,132,498.87 บาท) 

6. ชป. ไดตรวจสอบผลงานกอสรางท่ีผูรับจางดําเนินการแลว จึงไดคํานวณราคากลางคางานกอสรางจากปริมาณ
งานในสวนท่ีเหลือจากสัญญาเดิม และคางานท่ีตองดําเนินการเพ่ิมเติมตามความจําเปน ไดเปนวงเงิน 384 ,704,881.88 บาท 
สรุป ดังน้ี 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน 

(รายการ) 
วงเงิน (บาท) 

1 รายการงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เชน งานขุดเปดหนาดินและรื้อ
ผิวราดยางเดิม ของคันก้ันนํ้าฯ ชวง กม.28+950 ถึง กม.31+720 

5 - 

2 รายการงานท่ีดําเนินการแลวแตยังไมสามารถใชประโยชนได และ
ตองดําเนินการตอใหแลวเสร็จ เชน งานขุดเปดหนาดิน งานขุดคู
ระบายนํ้า ของคันก้ันนํ้าฯ ชวง กม.8+600 ถึง กม.14+232.241  

18 116,287,179.49 

3 รายการงานท่ียังไมไดดําเนินการ และตองดําเนินการตอใหแลว
เสร็จ เชน งานขุดเปดหนาดินและรื้อผิวราดยางเดิม งานขุดคู
ระบายนํ้า งานดินถมบดอัด งาน Prime Coat ของคันก้ันนํ้าฯ 
ชวง กม.14+232.241 ถึง กม.16+119 และทางเช่ือมไป
อําเภอสองพ่ีนอง ท่ี กม.15+536 

60 260,588,341.39 

4 รายการงานใหม (เพ่ิมเติม) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและมั่นคง
แข็งแรง เชน งานดินขุด ขนยายพรอมบดอัดแนน 85% S.P.C.T. 

1 7,829,361.00 

รวมท้ังสิ้น 84 384,704,881.88 
 

มติ ครม.  : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน)  
เรงตรวจสอบและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีบอกเลิกสัญญาและแจงใหผูรับจาง
รายเดิมเปนผูรับจางรายเดิมเปนผูท้ิงงานทําใหคากอสรางเพ่ิมข้ึน รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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2. ในการริเริ่มแผนงาน/โครงการตางๆ ในอนาคต ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการของสวนราชการและการตรวจสอบขอมูลผูท้ิงงานราชการ) อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานลพบุรี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน จํานวน 2 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญเปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอ 

1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... และ 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญเปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ เน่ืองจาก มีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานคลองหวยใหญ และทางนํ้าชลประทาน  
อางเก็บนํ้าหวยใหญ ในเขตโครงการชลประทานลพบุรี เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนในหรือนอกเขต
ชลประทานท่ีมิใชเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บนํ้าดังกลาวมีปริมาณนํ้าลดลง ซึ่งทางนํ้า  
ท้ังสองดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้า
ชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 2/2550) ลงวันท่ี 6 กันยายน 2550 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทาน
อยางเต็มท่ี และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหเกิด
ประโยชนจากการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ี และเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต  
จึงสมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองหวยใหญและทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน  เพ่ือนําเงินท่ีเก็บไดเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ซึ่งจะนํามา  
ใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทําใหใชเงินงบประมาณในสวนน้ีนอยลงได 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้า
ชลประทานคลองหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดให
ทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ 
ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับดังกลาวเสร็จแลว มีการแกไขเล็กนอยตามแบบการรางกฎหมาย 
4. โดยท่ีรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ีรวม 2 ฉบับ เปนเรื่องท่ีตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจึงไดสงเรื่องคืนให กษ. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
5. กษ. ไดพิจารณารางกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว  ตามขอ 3. เห็นควรดําเนินการตอไปได 

จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 
6. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. ....  เปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองหวยใหญ จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ถึงกิโลเมตรท่ี 
6.800 ในทองท่ีตําบลมหาโพธิ และตําบลสระโบสถ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน 

7. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. ....  เปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ ในทองท่ีตําบลมหาโพธิ ตําบลนิยมชัย 
และตําบลสระโบสถ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน ในเขตโครงการชลประทานลพบุรี เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง 
รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  เพ่ือประโยชน 
ในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน  
ท่ีมิใชการเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางนํ้าดังกลาวไดกําหนดใหทางนํ้า
ชลประทานแลวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ี 
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังทําใหทราบถึง ปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน  
และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต  
สมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บไดเขาบัญชีทุนหมุนเวียน เพ่ือการชลประทาน โดยใชจาย
เปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทําใหการใชเงินงบประมาณในสวนน้ีนอยลง 

3. กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมากจากพระราชดําริ จากศูนยกลาง
เข่ือนดิน อางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมากจากพระราชดําริ ตําบลเกาะจันทร และตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี ถึงข้ึนไปดานเหนือนํ้า ตําบลวัดสุวรรณ และตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดู แลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 
  



8 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : การจายคาชดเชย เยียวยา คาท่ีดิน ตนไม และสิ่งปลูกสรางในท่ีดิน ท่ีไมมีเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ีบานเมาะหลวง 

ซึ่งเปนพ้ืนท่ีรองรับการอพยพของราษฎรบานหวยคิง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 

สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบจายคาชดเชย เยียวยา คาท่ีดิน ตนไม และสิ่งปลูกสราง ในท่ีดินท่ี
ไมมีเอกสารสิทธิ ในพ้ืนท่ีบานเมาะหลวง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีรองรับการอพยพของราษฎรบานหวยคิง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
โดยใชงบประมาณ  72,800,561 บาท จากวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติหลักการไวแลว ตามมติคณะรัฐมนตี  
เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 จํานวน 2 ,970,500,000 บาท ท้ังน้ี ในอนาคตหากราษฎรในพ้ืนท่ีตําบลบานดง นาสัก 
จางเหนือ แมเมาะ และสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ
เกิดปญหาหรือความเดือดรอนท่ีเก่ียวของกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ เห็นควรให 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ เพ่ือนํามาใชแกไขปญหา 
และบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ มีภารกิจหลัก 2 สวน คือการผลิตถานลิกไนตจากเหมืองแร

ลิกไนตแมเมาะ และการเดินเครื่องโรงไฟฟาแมเมาะผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งจําเปนตองใชพ้ืนท่ีมากข้ึน พ้ืนท่ีสวนหน่ึงไดขอ
อนุญาตใชพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีอีกสวนหน่ึงจําเปนตองอพยพราษฎรท่ีอยูในพ้ืนท่ีออกไป โดยท่ีมีราษฎรสวนหน่ึงเรียกรองขอ
อพยพออกจากพ้ืนท่ีอยูอาศัยเดิม ซึ่งท่ีผานมาไดมีการอพยพราษฎรในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
แลว 6 ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี 1 – 4 อพยพเมื่อป 2521 – 2536 เน่ืองจาก กฟผ.ตองการใชพ้ืนท่ี และครั้งท่ี 5 – 6 อพยพ
เมื่อป 2544 – 2549 เน่ืองจากราษฎรสมัครใจขออพยพ 

2. ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบในหลักการใหอพยพราษฎร 5 หมูบาน  
คือ บานหวยคิง หมูท่ี 6 ตําบลแมเมาะ บานหัวฝาย หมูท่ี 1 บานดง หมูท่ี 2 บานสวนปาแมเมาะ หมูท่ี 7 และบานหัวฝายหลายทุง 
หมูท่ี 8 ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยไดจัดสรรพ้ืนท่ีใหอพยพราษฎรดังกลาวท้ังหมด จํานวน 2,137 ไร 
ซึ่งเปนการอพยพครั้งท่ี 7 เปนราษฎรสวนท่ีเหลือจากการอพยพครั้งท่ี 1 – 6 และเห็นควรให กฟผ. เปนหนวยงาน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พน./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันปญหาการบุกรุกไมใหมีเพ่ิมข้ึนซึ่งจะกอใหเกิดปญหา
การเรียกรองคาชดเชยหรือเยียวยาในภายหลัง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รับผิดชอบหลักดานงบประมาณ จํานวน 2 ,970.5 ลานบาท โดยประสานกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี  
รอบโรงไฟฟา 

3. กระทรวงพลังงานไดแตงตั้ง คณะกรรมการอํานวยการอพยพราษฎร 5 หมูบาน โดยมีการ ประชุมคณะกรรมการ 
จํานวน 17 ครั้ง ซึ่งไดดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เพ่ือเปนพ้ืนท่ีจัดสรรรองรับการอพยพราษฎร 
จํานวน 3 แปลง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติไดประชุมพิจารณา ใหความเห็นชอบ
การใชพ้ืนท่ีท้ัง 3 แปลงแลว โดยมีความกาวหนา ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 5 หมูบาน รอยละ ผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
1 งานสํารวจตรวจสอบท่ีดินทําแผนท่ี 98% แปลงท่ี 1 พ้ืนท่ีรองรับการอพยพราษฎรบาน

หวยคิง อนุมัติใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีแลว 2 งานสํารวจและทําแผนท่ีประเมิน
ราคาท่ีดิน 

92% 

3 งานสํารวจประเมินราคาตนไม 97% แปลงท่ี 2 พ้ืนท่ีรองรับการอพยพราษฎร 4 
หมูบาน อ.อ.ป. ดําเนินการทําไมออกและสงมอบ
พ้ืนท่ีใหแลว 4 งานสํารวจประเมินราคาอาคาร 89% 

5 งานจัดทําบัญชีทดแทนสงบัญชี
ทดแทน 

69% แปลงท่ี 3 พ้ืนท่ีกอสรางอางเก็บนํ้าหวยแมเฟอ ง
ดําเนินการกอสรางเสร็จแลว 

 

4. แตเน่ืองจากพ้ืนท่ีแปลงท่ี 1 ซึ่งเปนพ้ืนท่ีรองรับการอพยพราษฎร บานหวยคิง หมูท่ี 6 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง เน้ือท่ี 590 ไร ไดมีราษฎร 63 ราย ไดบุกรุกเขาไปทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาว และหากตองอพยพ
ราษฎร 63 ราย ออกจากพ้ืนท่ีราษฎรกลุมน้ีไดเรียกรองขอใหทางราชการชดเชย เยียวยา คาท่ีดิน ตนไม และสิ่งปลูกสราง 
ตามมาตรฐานราคาของกรมชลประทานเชนเดียวกันกับราษฎร 5 หมูบานท่ีจะขออพยพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
15 ตุลาคม 2556 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นดวยในหลัก การจายคาชดเชย เยียวยา คาท่ีดิน ตนไม  

และสิ่งปลูกสรางในท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ ในพ้ืนท่ีบานเมาะหลวง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีรองรับการอพยพของราษฎรบานหวยคิง 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  เน่ืองจากเปนการดําเนินการเพ่ือใหการอพยพราษฎร บานหวยคิง อําเภอแมเมาะ  
จังหวัดลําปาง  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 เปนไปดวยความเรียบรอย ท้ังน้ี เพ่ือปองกันปญหา  
การบุกรุกไมใหมีเพ่ิมข้ึนซึ่งจะกอใหเกิดปญหาการเรียกรองคาชดเชยหรือเยียวยาในภายหลัง เห็นควรใหหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของดําเนินการพิสูจนความถูกตองจากภาพถายทางอากาศ และแผนท่ีภาพถายดาวเทียม เพ่ือตรวจสอบสิทธิ 



10 
 

ทรัพยสิน และระยะเวลาท่ีราษฎรไดบุกรุกเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ มาใชเพ่ือการประกอบการพิจารณาดวย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และใหกระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และขอสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไป 

2. ในสวนของการใชงบประมาณจากกองทุน พัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ เพ่ือแกไขปญหาหรือความเดือดรอน  
ท่ีเก่ียวของกับการอพยพราษฎรจากการดําเนินงานของ โรงไฟฟาแมเมาะในอนาคตน้ัน ใหกระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงบประมาณอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : ขอยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2) แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 

เพ่ือทําการสํารวจปโตรเลียม การผลิตปโตรเลียม การเก็บรักษา การขนสง หรือกิจการอันเก่ียวเน่ืองกับการสํารวจ
หรือผลิตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

 

สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2) แหงกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 แกบริษัท อีโค โอเรียนท รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูรับสัมปทานปโตรเลียมเลขท่ี 3/2546/60 เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถเปนผูยื่นขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา  
เพ่ือการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนสง หรือกิจการอันเก่ียวเน่ืองกับการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียมตอกรมปาไมตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของแหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพลังงานเสนอขอยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2) แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต  

ทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 ใหแกบริษัท อีโค โอเรียนท รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ผูรับสัมปทาน  
ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 สําหรับสัมปทานปโตรเลียมเลขท่ี 3/2546/60 เน่ืองจากกรรมการผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูถือหุนของบริษัทฯ เปนนิติบุคคลตางดาวท้ังหมดอันมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑ
ขอ 7 (2) แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดใหกรณีผูขอ
อนุญาตเปนนิติบุคคลซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐ นิติบุคคลน้ันตองจดทะเบียนในประเทศไทย และตองไมมีวัตถุประสงค  
เพ่ือประโยชนของคนตางดาวโดยเฉพาะหรือเปนสวนใหญ ในกรณีท่ีนิติบุคคลน้ันมีผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือ
ผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลน้ันตองมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน โดยตองถือหุนเกิน
กวาครึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท้ังหมดและผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม กลาวคือ 
มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณหรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย มีสัญชาติไทย ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือน  
ไรความสามารถ และไมเปนบุคคลลมละลาย 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พน./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนของคนตางดาวโดยเฉพาะหรือเปนสวนใหญ  
ในกรณีท่ีนิติบุคคลน้ันมีผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือผูเปน
หุนสวนของนิติบุคคลน้ันตองมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจํานวนผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวนโดยตองถือหุนเกินกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท้ังหมด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นดวยกับการขอยกเวนหลักเกณฑตามขอ 7 (2)  

แหงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ อนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 ใหแก บริษัท อีโค โอเรียนท รีซอสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอเน่ืองจากการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนการผลิตนํ้ามันดิบ  
จากแหลงในประเทศซึ่งเปนการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศและสรางรายไดใหแกรัฐและการจางงานของ
ทองถ่ินอันจะกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑขอ 7 (2) วรรคสอง ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม การผลิตปโตรเลียมท่ีมีพ้ืนท่ีฐานผลิต
ตั้งอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน บริษัท อีโค โอเรียนท รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด จะสามารถดําเนินการผลิตในพ้ืนท่ีดังกลาว
ไดตอเมื่อไดรับความยินยอมหรืออนุญาตใหใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอและการพิจารณาใหความยินยอมหรืออนุญาต ใหใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตามความ ในขอ 1 แหงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 31/2560 เรื่อง การใชท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรและประโยชน
สาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และใหกระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

2. ใหกระทรวงพลังงานกํากับดูแลใหผูรับสัมปทานในเรื่องงน้ีดําเนินการใหถูกตองครบถวนทุกข้ันตอน  
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังใหกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมัติ/อนุญาต 
ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินการของผูรับสัมปทานในเรื่องน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีแตละ
หนวยงานรับผิดชอบตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม เพ่ือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด 

อุดมศิลา ท่ีจังหวัดสระบุรี 
 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอ ผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้า  ช้ันท่ี 1 เอเอ็ม  เพ่ือตออายุ
ประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือทําปูนขาวและเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง และหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ตามคําขอตออายุประทานบัตรท่ี 3/2557 (ประทานบัตรท่ี 
32450/15795) ของหาง ฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538  
และวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2544 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา ถือประทานบัตรท่ี 8256/12489 และท่ี 8253/12491 ชนิดแรหินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนตและเพ่ือทําปูนขาว ท่ีตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
เน้ือท่ี 124 ไร 3 งาน 83 ตารางวา มีอายุ 25 ป ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538  
กําหนดมาตรการการใชท่ีดินใน พ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี  1 เอ  ของลุมนํ้าปาสัก กรณีการอนุญาตใหเอกชนใชประโยชนท่ีดิน  
เพ่ือกิจการตาง ๆ โดยถูกตองตามกฎหมายไปกอนท่ีจะมีการกําหนดช้ันคุณภาพลุมนํ้า เมื่อสิ้นนิติสัมพันธกับทางราชการแลว
ไมใหมีการตอใบอนุญาตอีก เวนแตกรณีเปนนโยบายของรัฐบาล โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนรายๆ ไป 
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2548 เห็นชอบให ผอนผันการใชพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 1 เอเอ็ม  
เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือทําปูนขาวและเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ของหาง  ฯ ท่ีตําบลเขาวง  
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  และกระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุญาตเปนประทานบัตร ท่ี 32450/15795  
มีอายุ 10 ป (21 ธันวาคม 2550 - 20 ธันวาคม 2560) โดยหางฯ ไดยื่นขอตออายุประทานบัตรเปนคําขอท่ี 
3/2557 ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดพิจารณา แลว ไมขัดของกับขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี ขอผอนผัน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนตท่ีไดจากการทําเหมืองของโครงการ  
เปนแหลงวัตถุดิบเพ่ือปอนโรงงานผลิตปูนซีเมนตในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม เพ่ือ ตออายุประทานบัตร ทําเหมืองแรของหุนสวนจํากัด อุดมศิลา  
ท่ีจังหวัดสระบุรีดังกลาว โดยมีขอเสนอเพ่ิมเติมวาเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีดังกลาวแลว 
ขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของใหถูกตองและครบถวน  
กอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรดวย และเห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามการดําเนินการของผูขออนุญาต
ใหเปนไปตามมาตรการปองกันและแกไขสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดในรายงานอยางเครงครัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข  
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไป 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) กํากับใหหางหุนสวนจํากัด  
อุดมศิลา ดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลางป 2562 รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการ

เพ่ิมแหลงเก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าตนทุน เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงและรองรับปริมาณนํ้าในฤดูฝน พ.ศ. 2562 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 1,226.0505 ลานบาท สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการเพ่ิมแหลง
เก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าตนทุน เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงและรองรับปริมาณนํ้าในฤดูฝน พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดของ
แผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) ไดมีการติดตามวิเคราะหสถานการณนํ้าในฤดูแลงเพ่ือบริหารจัดการ

เชิงปองกันมาอยางตอเน่ือง แตปรากฏวายังคงมีพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาภัยแลงตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) จํานวน 5 จังหวัด รวมท้ังยังมีพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
จํานวน 18 จังหวัด และพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน จํานวน 9 จังหวัด นอกจากน้ี  
ยังพบวาปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าภาพรวมประเทศ ณ ปจจุบัน มีปริมาณเพียง 46,515 ลานลูกบาศกเมตร (คิดเปนรอยละ 55 
ของปริมาณนํ้าท้ังประเทศ) และมีการจัดสรรนํ้าเกินกวาแผนการจัดสรรนํ้าไปแลวกวารอยละ 15 ของแผนการจัดสรรนํ้าท้ังหมด  
สงผลใหเกิดการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีดังกลาว 

2. คณะอนุกรรมการวิเคราะหติดตามสถานการณและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไดมีการประชุม  
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 ประชารัฐ ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน 
ก.พ. (เดิม) และมีมติเห็นชอบมาตรการแกไขปญหาเฉพาะหนาและรับมือความเสี่ยงขาดแคลนนํ้าฤดูแลงป 2561/2562 
เปนหารเรงดวน ดังน้ี 

(1) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทยแจงเตือนเกษตรกรใหงดการปลูกพืช
ฤดูแลงและพืชตอเน่ืองใน 21 จังหวัดของลุมนํ้าเจาพระยา เนนสรางการรับรูสถานการณนํ้าและการเพาะปลูกพืช  
โดยเนนการเขาถึงเกษตรกรโดยตรง ผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป./พด./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถบรรเทาปญหาภัยแลงและรองรับปริมาณนํ้า  
ในฤดูฝน พ.ศ. 2562 ไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกระทรวงกลาโหม เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค 7 จังหวัด พรอมมีมาตรการ
จัดเตรียมรถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้า จากหนวยงานสนับสนุนผานกลไกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เพ่ือใหเขาดําเนินการชวยเหลือไดทันที 

(3) มอบหมายใหกรมชลประทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฤดูแลง ป 2561/2562 ใหสอดคลองกับสภาพอากาศ 
เนนพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค และเสี่ยงการเกษตรท่ีเพาะปลูกเกินแผน 

(4) มอบหมายใหทุกหนวยงานท่ีมีการปรับแผนการจัดสรรนํ้า โดยเฉพาะอางเก็บนํ้าขนาดใหญจะตองพิจารณา
สมดุลของปริมาณนํ้าใชการ เพ่ือใหเพียงพอตอจัดสรรนํ้าตามลําดับความสําคัญ รวมถึงปริมาณนํ้าสํารองตนฤดูฝน  
เพ่ือไมใหสงผลกระทบในปตอไป 

(5) มอบหมายใหการประปาสวนภูมิภาค กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าและกําหนด
มาตรการรองรับ เพ่ือใหมีนํ้าตนทุนเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง ป 2562 

(6) มอบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลพิจารณาดําเนินการเปาลาง ทําความสะอาดบอบาดาลใหสามารถใชงานได 
เพ่ือสนับสนุนนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแจกจายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง 

3. สทนช. ในฐานะหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ  
การแกไขปญหาตามมาตรการในเรื่องเดิมขอ 2. ซึ่งเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา การเผชิญเหตุและไดดําเนินการ  
เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในภาวะวิกฤติไปแลวบางสวน แตปรากฏวายังมีแผนงานโครงการท่ีจะตองดําเนินการ  
อยางเรงดวน เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง รวมท้ังเปนการเตรียมการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักนํ้า
รองรับปริมาณนํ้าในฤดูฝนใหไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ สทนช. จึงไดเชิญ 10 หนวยงานท่ีมีภารกิจดานนํ้า  
ไดแก กรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการ ปกครองสวนทองถ่ิน กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพบก รวมกันหารือเมื่อวันจันทรท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเจาพระยา ช้ัน 2 สทนช. 
อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งท่ีประชุมไดเห็นชอบในแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าโดยการขุดลอกเพ่ิมความจุ  
แหลงนํ้าธรรมชาติ อางเก็บนํ้า และแหลงนํ้าอ่ืนๆ อีกท้ังไดเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนงานโครงการ 
เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและระยะเวลาดําเนินการ พรอมท้ังไดรวบรวมแผนงานโครงการเพ่ิมแหลงเก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้า
ตนทุนจากหนวยงาน ท่ีจะตองเรงดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเรงดวน 

4. สทนช. ไดพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในเบ้ืองตน ของแผนงานโครงการท่ีกรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาสวนภูมิภาค และกองทัพบก รวมท้ัง  
ใหหนวยงานพิจารณาตรวจสอบสถานภาพความพรอมตามหลักเกณฑการพิจารณาในขอ 3. และยืนยันแผนงานโครงการ 
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พรอมท้ังจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ จัดสงให สทนช. เพ่ือใชประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่ง สทนช.  
ไดรวบรวมเปนแผนงานโครงการเพ่ิมแหลงเก็บกักนํ้าและเพ่ิมนํ้าตนทุน จํานวน 144 โครงการ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
1,226.0505 ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ี 32 จังหวัด ซึ่งจะทําใหสามารถเพ่ิมปริมาณนํ้าเก็บกักไดเพ่ิมข้ึน 28.12 
ลานลูกบาศกเมตร มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากโครงการ จํานวน 85,474 ครัวเรือน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0718/9319  
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2562) ท้ังน้ี ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน รวมท้ังใหความ
เห็นชอบของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สํานักงบประมาณรวบรวมแผนงาน/
โครงการเก่ียวกับการกอสรางฝายกักเก็บนํ้าท่ีมีความพรอมในการดําเนินการไดทันที และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
โดยดวนเพ่ือจะไดดําเนินการเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงตอไป รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการจางงาน  
ในทองถ่ินดวย 

3. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

300462 

 
เรื่อง : มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการและการดําเนินการของมาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ  โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และมอบหมายกรมบัญชีกลาง
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. เห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร จํานวน 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวท่ัวประเทศไทย มาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการซื้อสินคา
เก่ียวกับการศึกษาและกีฬา มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมสินคาทองถ่ินไทย มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการอาน และมาตรการภาษี
เพ่ือสงเสริมการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง) 

3. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
(พ.ศ. ....) จํานวน 1 ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส) 

4. เห็นชอบใหกระทรวงการคลังไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ซึ่งประกอบดวยมาตรการพยุงเศรษฐกิจ

ในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและมาตรการภาษีเพ่ือพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 
1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาภาระ  
คาครองชีพของผูมีรายไดนอยและเพ่ิมกําลังซื้อใหประชาชนกลุมดังกลาว ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย  
ดีข้ึนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 มาตรการเพ่ิมเบ้ียคนพิการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันและดูแลความเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
ซึ่งการดําเนินนโยบายในระยะน้ีมีตนทุนของการดําเนินการท่ีต่ํากวา  
หากเทียบกับกรณีท่ีปลอยใหเศรษฐกิจไทยตองเผชิญความเสี่ยง  
ของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเพ่ิมเติมท่ีอาจสงผลกระทบตอเน่ือง  
ตอทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมในป 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



19 
 

1) วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูมีรายไดนอยท่ีเปนคนพิการ และมีบัตรประจําตัวคนพิการ ไดรับเบ้ียคนพิการ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ซึ่งจะชวยบรรเทาภาระคาใชจายในชีวิตประจําวัน การดูแลสุขภาพและการเดินทางเปนจํานวน 200 บาท
ตอคนตอเดือน 

2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐและเปนคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัว
คนพิการ จํานวนประมาณ 1,160,000 คน ( จากฐานขอมูลผูมีรายไดนอยของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย) 

3) รายละเอียดมาตรการ  : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 200 บาทตอคนตอเดือน ภายในวันท่ี 15 ของเดือน 
ซึ่งผูมีรายไดนอยสามารถใชซื้อสินคาและบริการผาน เครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture : EDC) 
แอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได 

4) ระยะเวลามาตรการ : เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 5 เดือน 
5) งบประมาณ : ประมาณ 1,160 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

และสังคม 
1.2 มาตรการบรรเทาภาระคาครองชีพใหแกเกษตรกร 

1) วัตถุประสงค : เพ่ือชวยเหลือคาปุย ยาฆาแมลง และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ท่ีจําเปนแกผูมีรายไดนอย  
ท่ีเปนเกษตรกร ในชวงท่ีรายไดเกษตรกรหดตัวอันเน่ืองจากปริมาณการผลิตหดตัวและราคาสินคาเกษตรยังมีความผันผวนสูง 
เปนจํานวนเงิน 1,000 บาทตอคน (ไดรับครั้งเดียว) 

2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐโดยระบุวาเปนเกษตรกรท่ีปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเทาน้ัน (ไมรวมลูกจางภาคเกษตรกรรม) จํานวนประมาณ 4,100,000 คน 

3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,000 บาทตอคน ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งผูมีรายไดนอยสามารถใชซื้อปุย ยาฆาแมลง  และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ผานเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงิน
ประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพ่ือชําระคาสินคาดังกลาวได 

4) งบประมาณ : ประมาณ 4,100 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม 

1.3 มาตรการบรรเทาภาระคาใชจายของพอแมชวงเปดปการศึกษา 
1) วัตถุประสงค : เพ่ือชวยเหลือคาชุดนักเรียนและอุปกรณการศึกษาชวงเปด ปการศึกษาเพ่ิมเติม  

จากการชวยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีอยูเดิม ซึ่งเปนการแบงเบาภาระคาใชจายใหพอแมในสวนท่ีเก่ียวของ  
กับชุดนักเรียนและอุปกรณการศึกษา เปนจํานวน 500 บาทตอบุตร 1 คน (ไดรับครั้งเดียว) 

2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐท่ีระบุวามีบุตรอายุไมเกิน  
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18 ปบริบูรณ โดยปจจุบันยังมีอายุไมเกิน 18 ป (นับจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562) และตองเปนนักเรียนท่ีมีรายช่ือ  
ในฐานขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังน้ี การใหสิทธิจะใหตามจํานวนบุตรผานแมหรือพอท่ีถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
ซึ่งมีจํานวนบุตรประมาณ 2,700,000 คน 

3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 500 บาทตอบุตร 1 คน ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งผูมีรายไดนอยสามารถใชซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการศึกษาผานเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสด
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเพ่ือชําระคาสินคาดังกลาวได 

4) งบประมาณ : ประมาณ 1,350 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
1.4 มาตรการพยุงการบริโภคของผูมีรายไดนอย 

1) วัตถุประสงค : เพ่ือชวยเหลือคาครองชีพใหแกผูมีรายไดนอย และรักษากําลังซื้อของเศรษฐกิจ  
ฐานรากไมใหทรุดตัวมากกวาท่ีควรจะเปนในชวงกลางป 2562 โดยเพ่ิมวงเงินซื้อสินคาบริโภคอุปโภคจําเปนในรานธงฟา
ประชารัฐ 500 บาทตอคนตอเดือน เทากันทุกคน (เดิมได 300 บาท ใหเพ่ิมอีก 200 บาท หรือเดิมได 200 บาท  
ใหเพ่ิมอีก 300 บาท) เปนระยะเวลา 2 เดือน 

2) กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐจํานวนประมาณ 14,600,000 คน 
โดยจําแนกเปนผูมีรายไดนอยท่ีมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนจํานวนประมาณ 10,800,000 คน และผูมีรายไดนอย  
ท่ีมีรายไดสูงกวาเสนความยากจน จํานวนประมาณ 3,800,000 คน 

3) รายละเอียดมาตรการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชองคาสินคารานธงฟาประชารัฐ โดยผูมีรายไดนอยท่ีได 300 บาทตอคนตอเดือน ใหเพ่ิมอีก 
200 บาท สวนผูมีรายไดนอยท่ีได 200 บาทตอคนตอเดือน ใหเพ่ิมอีก 300 บาท เปน 500 บาทตอคนตอเดือน 
เทากันทุกคน โดยใหใชไดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 

4) งบประมาณ : ประมาณ 6,600 ลานบาท โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ท้ังน้ี มาตรการพยุงเศรษฐกิจชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีคาใชจายรวมท้ังสิ้นประมาณ 

13,210 ลานบาท โดยจะมีวิธีการประเมินผลดวยการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีไดรับประโยชนจากมาตรการ และมีการวัด
ความคุมคาดวยการวิเคราะหผลกระทบของมาตรการตอเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินผลและการวัดความคุมคาน้ี  
จะดําเนินการหลังจากมาตรการสิ้นสุดแลว เพ่ือนําผลสรุปรายงานตอคณะกรรมการฯ ตอไป 

2. มาตรการภาษีเพ่ือพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 
กระทรวงการคลังขอเสนอมาตรการภาษีเพ่ือพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ซึ่งจะสงเสริมใหเกิด

บรรยากาศการใชจายภายในประเทศ  เพ่ิมการซื้อขายภาคอสังหาริมทรัพย และสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน
ภาคเอกชน เพ่ือลดผลกระทบจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวท่ัวประเทศไทย 
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1) หลักการ :  
1.1) กําหนดใหผูมีเงินไดมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือ

คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถนําคาบริการท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว คาท่ีพัก โรงแรม คาท่ีพักโฮมสเตยไทย
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยจากกรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และคาท่ีพักในสถานท่ีพัก
ท่ีไมเปนโรงแรม สําหรับการเดินทางทองเท่ียวในจังหวัดหลักไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณ
ภาษีเงินไดตามท่ีจายจริง  แตไมเกิน 15,000 บาท 

1.2) กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไมถึงรวมถึงหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถนําคาบริการท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว คาท่ีพัก โรงแรม คาท่ีพักโฮมสเตยไทย
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยจากกรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และคาท่ีพักและสถานท่ีพัก  
ท่ีไมเปนโรงแรม สําหรับการเดินทางทองเท่ียว ในจังหวัดรอง ไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณ
ภาษีเงินไดตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 20,000 บาท 

ท้ังน้ี การหักลดหยอนตาม 1.1) และ 1.2) สามารถหักรวมกันไดตามจายจริงแตรวมกันไมเกิน 
20,000 บาท โดยไมจําเปนตองจายในทองท่ีเดียวกัน และเปนรายจายท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข :  
2.1) จังหวัดหลัก ใหหมายความถึงพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี 

จังหวัดกระบ่ี กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแกน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.2) จังหวัดรอง ใหหมายความถึงพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี 
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนาน  จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปตตานี  
จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดแพร จังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสระแกว จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดอางทอง จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 

2.3) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
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3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 1,000 ลานบาท 
4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียวภายในประเทศ 
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล

รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ 
2.2 มาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการซ้ือสินคาเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา 

1) หลักการ : กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถนําคาซื้อสินคาท่ีไดจายใหแกผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไปเปนคา
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามท่ีจายจริงตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
แตไมเกิน 15,000 บาท สําหรับการซื้อสินคาเก่ียวกับการศึกษาและกีฬาดังตอไปน้ี 

1.1) อุปกรณการศึกษา แตไมรวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
1.2) เครื่องแตงกายสําหรับการศึกษา 
1.3) อุปกรณกีฬา 
1.4) เครื่องแตงกายสําหรับการเลนกีฬา 

2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข :  
2.1) ตองไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป 
2.2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 1,500 ลานบาท 
4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหมีการซื้อสินคาเก่ียวกับการศึกษาและกีฬา 
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล

รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมสินคาทองเท่ียวทองถิ่นไทย 

1) หลักการ : กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถนําคาซื้อสินคาจากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑท่ีไดลงทะเบียนกับกรมการพัฒชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามท่ีจายจริงตั้งแตวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 แตไมเกิน 15,000 บาท 

2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข : หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด 

3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 150 ลานบาท 
4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : สนับสนุนสินคาโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดการกระจาย

รายไดของชุมชน 
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5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ 

2.4 มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการอาน :  
1) หลักการ : กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวน

สามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถนําคาซื้อหนังสือและคาบริการหนังสือท่ีอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Book) ทุกประเภทท่ีจะจายใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ี  
จายจริงไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามท่ีจายจริงตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม  
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แตไมเกิน 15,000 บาท 

2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข :  
2.1) รายจายตามขอ 1) หากรวมกับรายจายในการซื้อสินคาและบริการตามขอ 1 (2) และ (3) 

ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 341 (พ.ศ. 2561) ท่ีไดจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2562 ตองไมเกิน 
15,000 บาท 

2.2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 2,250 ลานบาท 
4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหประชาชนซื้อหนังสือ และไดรับความรูจากการอานมากข้ึน 

และชวยยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ อันสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล

รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ 
2.5 มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 

1) หลักการ : กําหนดใหผูมีเงินไดซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถนําคาซื้ออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดินหรือหองชุดในอาคารชุดท่ีมี
มูลคาไมเกิน 5,000,000 บาท ไปเปนคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการคํานวณภาษีเงินไดตามท่ีจายจริง
ตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แตไมเกิน 200,000 บาท 

2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข :  
2.1) ตองใชเปนท่ีอยูอาศัย 
2.2) ไมรวมถึงการทําสัญญาซื้อขายท่ีดินและสัญญาจางปลูกสรางอาคารแยกจากกัน 
2.3) ตองไมเคยมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย 
2.4) ตองมีช่ือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ปนับแตวันจดทะเบียน  

โอนกรรมสิทธ์ิ เวนแตตายหรืออสังหาริมทรัพยสิ้นสภาพไปท้ังหมด 
2.5) หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
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3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 1,350 ลานบาท 
4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : สนับสนุนใหประชาชนมีบานหลังแรกและเปนการกระตุนการซื้อขาย

ภาคอสังหาริมทรัพย 
5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร จํานวน 1 ฉบับ 
2.6 มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส 

1) หลักการ :  
1.1) ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและออก

หรือรับใบกํากับภาษีหรือใบรับ หักรายจายเพ่ือการลงทุนไดเปน 2 เทาของท่ีจายจริงสําหรับรายจายดังตอไปน้ี 
1.1.1) รายจายเพ่ือการลงทุนในการพัฒนาระบบ  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาระบบ
จัดทํา หรือสงมอบ หรือรับสง หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสหรือใบรับอิเล็กทรอนิกสสําหรับกิจการของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลน้ันหรือคูคา 

1.1.2) รายจายเพ่ือคาบริการระบบคลาวด คาบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คาบริการ  
ท่ีจายใหแกผูใหบริการจัดทํา หรือสงมอบ หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษีหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ( Service Provider)  
ท่ีไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 

ท้ังน้ี ไมใหรวมถึงรายจายของผูใหบริการจัดทํา หรือสงมอบ หรือเก็บรักษาใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการ (Service Provider) 

1.2) ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
หักรายจายเพ่ือการลงทุนไดเปน 2 เทาของท่ีจายจริง สําหรับรายจายเพ่ือการลงทุนในเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีตอเช่ือม
เขากับระบบคอมพิวเตอรเปนระบบ  POS (Point of Sale) ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
และโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือระบบ POS ซึ่งเช่ือมโยงกับการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

1.3) ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินไดและผูใหบริการการชําระเงินตามกฎหมายวา
ดวยระบบการชําระเงิน หักรายจายเพ่ือการลงทุนไดเปน 2 เทาของท่ีจายจริงสําหรับรายจายดังตอไปน้ี 

1.3.1) รายจายเพ่ือการลงทุนในการพัฒนาระบบ  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร 
สวนประกอบของคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือระบบภาษีเงินไดหัก 
ณ ท่ีจายอิเล็กทรอนิกส 

1.3.2) รายจายคาบริการระบบคลาวด  คาบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพ่ือระบบภาษี  
เงินไดหัก ณ ท่ีจายอิเล็กทรอนิกส 

2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข :  
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2.1) ตองเปนรายจายท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
2.2) ใหใชสิทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใชการจริง (มีการจัดทํา สงมอบและเก็บรักษาใบกํากับ

ภาษีอิเล็กทรอนิกสหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส มีการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน POS หรือมีการใชระบบภาษีเงินไดหัก  
ณ ท่ีจายอิเล็กทรอนิกส) 

2.3) ทรัพยสินตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
2.3.1) ตองไมเคยผานการใชงานมากอน 
2.3.2) ตองสามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ  (2) แหงประมวล

รัษฎากร 
2.3.3) ตองไดมาและไดใชการจริงภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท้ังน้ี กําหนดใหอธิบดี

กรมสรรพากรมีอํานาจในการขยายระยะเวลาดังกลาว 
2.3.4) ตองไมเปนทรัพยสินท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินน้ัน  

ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับอ่ืนๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
2.3.5) ตองอยูในราชอาณาจักร 

2.4) ตองใชระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และระบบใบรับอิเล็กทรอนิกส ระบบภาษีเงินไดหัก 
ณ ท่ีจายอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่อง POS แลวแตกรณี เปนระยะเวลาอยางนอย 3 รอบระยะเวลาบัญชีติดตอกัน  
โดยนับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใชระบบเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรก 

2.5) เครื่อง POS ท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตามขอ 1.2) ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
2.5.1) ตองเช่ือมตอกับระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือระบบ POS 
2.5.2) ตองออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรได 
2.5.3) ตองบันทึกรายละเอียดการขาย และยอดขายได 
2.5.4) ตองแยกภาษีมูลคาเพ่ิมออกจากราคาสินคาและบริการได 
2.5.5) ตองเช่ือมตอกับเครื่อง EDC 
2.5.6) ตองรับและสงขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมในแตละรายการท่ีรับชําระคาสินคาและ

บริการได 
2.6) กรณีไดใชสิทธิไปแลวและตอมาพบวาไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขขอใด  

ขอหน่ึงท่ีกําหนดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตองนําเงินไดท่ีไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณภาษีเงินได  
นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน เวนแตกรณีทรัพยสินถูกทําลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ ไมตองนําเงินไดท่ีไดใชสิทธิ
ไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก 

2.7) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
3) ผลกระทบ : จะทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 2,370 ลานบาท 
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4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ :  
4.1) สงเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) 
4.2) กระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน 

5) แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี) .. พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 

3. ผลกระทบ 
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 จะกอใหเกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี 
1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562  เปนการอัดฉีดเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

จํานวน 13,210 ลานบาท และการกระตุนใหเกิดการใชจายจากประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งจะผลักดันใหการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป 2562 เปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังประมาณไวคือ เทากับรอยละ 3.9 

2. ผูมีรายไดนอยจะไดรับความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพ ซึ่งจะสงผลให
ประชาชนกลุมดังกลาวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยผูมีรายไดนอยจะไดรับการชวยเหลือคาใชจายเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
คาใชจายในการดูแลสุขภาพ คาใชจายในการจัดหาปุย ยาฆาแมลง หรือปจจัยการผลิตอ่ืนๆ รวมถึงการบรรเทาภาระ
คาใชจายพอแมในชวงเปดเทอม เชน คาชุดนักเรียน อุปกรณการศึกษา เปนตน 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอเพ่ิมเติมวา ในสวนของมาตรการพยุงบริโภคของผูมีรายไดนอยเห็นควร
ใหเพ่ิมชองทางในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน โดยไมจํากัดเฉพาะรานธงฟาประชารัฐแตใหครอบคลุมถึงรานคา  
ท่ีติดตั้งเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture: EDC) ท่ีรองรับการใชจายผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
และรานคาท่ีรับชําระเงินผานแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา 

1. เห็นชอบในหลักการและการดําเนินการของมาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ โดยใชเงินจากกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมและมอบหมายกรมบัญชีกลาง
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอเพ่ิมเติม 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไปดวย 

2. อนุมัติหลักการ 
2.1 รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส) 
2.2 รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวท่ัวประเทศ) 
2.3 รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
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(มาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการซื้อสินคาเก่ียวกับการศึกษาและกีฬา) 
2.4 รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมสินคาทองถ่ินไทย) 
2.5 รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการอาน) 
2.6 รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง) 
รวม 6 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน  
แลวดําเนินการตอไปได 

3. เห็นชอบใหกระทรวงการคลังไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


