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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281264 
 
เรื่อง : ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2564 

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการภายใต้ กองทุนพิเศษแม่โขง- 
ล้านช้าง ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ าประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ  
ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong –LancangCooperation: MLC) ครั้งท่ี ๑ 

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้น าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศจัดตั้งกองทุน
พิเศษแม่โขง – ล้านช้าง (MLC Special Fund) เป็นเงิน ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลา ๕ ปีเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดเ้สนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง 
ประจ าปี 256๔ และสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการด าเนินโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๗๑๑,๙00 เหรียญสหรัฐฯ โดยประสงค์ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก เพื่อฝ่ายจีนจะได้ส่งมอบเงินงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการให้ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อก าหนดแนวทางในการบริห ารจัดการงบประมาณ 
ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
กองทนอย่างสูงสุด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด  
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281264 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายโอภาส ทองยงค์ และนายอ าพันธุ์ 

เวฬุตันติ) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 
2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังน้ี 

1. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

2. นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแตง่ตั้งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์) 
ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

เพื่อการย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติฯ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังกล่าว จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และให้ยกเลิกช้ันความลับของเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและสามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมาย 
ไปปฏิบั ติ ให้ บั งเกิ ดผลส า เร็จตาม เป้ าหมาย สามารแก้ ไขปัญ หา 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรและก่อให้เกิดการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281264 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 7 ราย 
ดังนี ้

1. นายสุรเดช สมิเปรม ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 2 กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 9 ส านักงานปลัดกระทรวง 

2. นายขจร เราประเสริฐ ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 3 กรมส่งเสริมการเกษตร 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 11 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

3. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 4 กรมส่งเสริมการเกษตร 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 13 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

4. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 1688 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 16 
ส านักงานปลัดกระทรวง 

5. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 3 กรมปศุสัตว์ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 17 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

6. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 3 กรมประมง  
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 1 กรมประมง 

7. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 2 กรมการข้าว  
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 1 กรมการข้าว 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและสามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมาย 
ไปปฏิบั ติ ให้ บั งเกิ ดผลส า เร็จตาม เป้ าหมาย สามารแก้ ไขปัญ หา 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรและก่อให้เกิดการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เนื่องจากผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิม

เกษียณอายุราชการ และพ้นจากราชการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จ านวน 7 ราย 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง เพื่อทดแทนต าแหน่งว่างที่ผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ และพ้นจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป จ านวน 7 ราย ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติฯ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังกล่าว จ านวน 7 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และให้ยกเลิกช้ันความลับของเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281264 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... 
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงานนอกระบบ
เป็นการเฉพาะ โดยก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ การขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบตามลักษณะ
ของอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กร ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบแห่งชาติ ก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน และจัดต้ังส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือให้แรงงานนอกระบบซ่ึงมีสัญชาติไทยที่มีอายุ
ต้ังแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รง เสนอว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 บัญญั ติให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพ 

ในการประกอบอาชีพ และมาตรา 74 บัญญั ติให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างาน  
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท าและพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย 
และมีสุขอนามัยที่ ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสม 
แก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน และรัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงาน
สัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลและ รง. เน้นการดูแล “แรงงานในระบบ” 
แต่จากการแข่งขันอย่างรุนแรงภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ท าให้รูปแบบการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจมีการปรับตัว
เกิดรูปแบบการจ้างแรงงานแบบใหม่ การเหมาช่วง จึงส่งผลให้แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกิดครึ่งหนึ่ง  
ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ แรงงานนอกระบบเป็นก าลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ที่มีส่วนสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขึ้นพ้ืนฐานในการท างานหรือการประกอบอาชีพความปลอดภัย  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อป้ องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง  
ปกป้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพื้นบ้ าน 
และชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการท างาน 
ของแรงงานในภาคประมง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการท างาน หลักประกันทางสังคม ตลอดจนการรวมกลุ่ม รวมตัวในการจัดต้ังองค์กรเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้เกิด
ความเป็นธรรมในการจ้างงาน ซึ่งข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 พบว่าจ านวนประชากรรวมของประเทศไทย 
จ านวน 66.6 ล้านคน มีจ านวนผู้มีงานท า 37.5 ล้านคน จ าแนกออกเป็น แรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน แรงงาน  
นอกระบบ 20.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานท าทั้งหมด 

2. ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจน ท าให้แรงงานนอกระบบซ่ึงเป็นก าลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ  
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานหรือการประกอบอาชีพดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รง.จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงานนอกระบบสามารถรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ จัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างอ านาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการท างาน และได้รับโอกาส  
ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การประกอบอาชีพอันจะท าให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ รง. จึงได้เสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้เสนอผลการพิจารณา  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดต้ังกองทุนส่งเสริม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 

4. นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติได้ก าหนดให้เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับทั้งหมด ไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน ซ่ึงกระทรวงการคลัง (กค.) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยตามนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

5. รง. ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2550 ว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... มาตรา 
37 ก าหนดให้จัดต้ังส านักงานบริหารกองทุนเป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุน และมาตรา 38 ก าหนดให้ประธานกรรมการบริหารกองทุน
แต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเภทอ านวยการระดับต้นขึ้นไป เป็นผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารกองทุน ประกอบกับได้ก าหนดบทเฉพาะกาลในมาตรา 56 ในระยะเริ่มแรกให้กองบริหารการคลัง ส านักงาน
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ปลัดกระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่ส านักงานบริหารกองทุนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการจัดตั้งส านักงานบริหารกองทุน  
ตามมาตรา 37 และให้ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ
ส านักงานบริหารกองทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนตามมาตรา 38 จึงไม่เป็นการจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ เน่ืองจากเป็นการก าหนดให้หน่วยงานภายในของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีอยู่เดิม
เป็นผู้รับผิดชอบ 

6. รง. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีแล้ว 
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รง. (www.mol.go.th) ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 และจัดสัมมนา 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่
ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบแล้ว และได้เสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย

เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจนท าให้แรงงานนอกระบบ 
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานหรือการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท างาน หลักประกัน  
ทางสังคม ตลอดจนการรวมกลุ่มรวมตัวในการจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างอ านาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงานได้ 
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง ปกป้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ประมงพ้ืนบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการท างานของแรงงานในภาคประมง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ท้ังนี้ หากกระทรวงแรงงานมีความจ าเป็นต้อง
จัดตั้งส านักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อให้การบริหารกิจการ
ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์  
แก่กิจการแรงงานนอกระบบยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงานจะต้องด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) แล้วส่งผล  
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การพิจารณาให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป 
2. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281264 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
 
สารัตถะ : คกก. ป.ป.ช. เสนอขอให้น าข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน เสนอ ครม. 
พิจารณา โดยให้กระทรวงคมนาคม (คค.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1. การบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเอาผิดและลงโทษผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ าหนักเกินได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยในการจับกุมผู้กระท าความผิดฐานใช้รถบรรทุกน้ าหนักเกิน ให้เจ้าพนักงานทางหลวงแจ้งต่อพนักงานสอบสวน  
ให้ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการรถบรรทุกในฐานะผู้ใช้ จ้าง วาน ของผู้ขับขี่รถบรรทุกคันที่ก่อเหตุ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 84 ด้วย 

2. พิจารณาการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุม ก ากับ ดูแลถนนในแต่ละเขตความรับผิดชอบ
อย่างบูรณาการ เพื่อจัดการกับรถบรรทุกที่กระท าความผิดอย่างเข้มงวด ตลอดจนต้องมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจับกุมผู้กระท าความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทและองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล และควบคุมการใช้ถนนของรถบรรทุก 

3. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
4. ให้มีการออกมาตรการให้รถบรรทุกมีใบช่ังระบุน้ าหนักบรรทุกตั้งแต่ต้นทาง โดยเครื่องช่ังที่ได้รับการ

ตรวจสอบมาตรฐานจากส านักงานกลางช่ังตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ การควบคุมน้ าหนักที่ต้นทางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่ก าหนด และรถบรรทุกต้องจัดให้มีป้ายแสดงน้ าหนักท่ีรถบรรทุกจริงขณะวิ่งด้วย พร้อมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาชนแจ้ง
เบาะแสเมื่อพบผู้กระท าความผิด 

5. ผลักดันการน าระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการด าเนินการ เช่น เทคโนโลยีการตรวจช่ังน้ าห นัก
รถบรรทุกโดยใช้เครื่องช่ังน้ าหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง (High-speed weigh-in-motion; HSWIM) และเทคโนโลยี
การตรวจช่ังน้ าหนักรถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพาน (Bridge weigh-in-motion; BWIM) มาใช้ในการจับกุมรถบรรทุก
น้ าหนักเกิน เพ่ือลดปฏิสัมพันธ์และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการชั่งน้ าหนักซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้หรือ
ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ท้ังนี้ ให้ส านักงานกลางช่ังตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ 
ด าเนินการพิจารณารับรองเครื่องช่ัง เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ สามารถน าใช้ได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกก. ป.ป.ช./กษ. (ศปท.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน  
จะส่งผลให้การบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม  
ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสามารถน าไปใช้ในกระบวนการก ากับบังคับใช้กฎหมายได้ 
6. เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต  

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
1. โดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดธุรกิจการขนส่ง

เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถบรรทุก เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงจุดหมายปลายทาง
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรถบรรทุกมีแนวโน้มแข่งขันด้านราคาค่าขนส่งอย่างรุนแรง จึงเป็นมูลเหตุจูงใจ  
ให้เกิดพฤติกรรมบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือเกินมาตรฐานของถนนที่ออกแบบไว้ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อถนนและเป็นภาระต่องบประมาณในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ
ความผิดฐานใช้รถบรรทุกน้ าหนักเกิน ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้เสนอมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
กรณีรถบรรทุกน้ าหนักเกินต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เช่น การส ารวจความเหมาะสม  
และการจัดตั้งด่านช่ังน้ าหนักถาวรทดแทนของเดิมที่มีอยู่ การจัดตั้งด่านช่ังน้ าหนักถาวรเพิ่มเติมโดยให้กระจายบนทาง
หลวงสายส าคัญ และการปรับปรุงหน่วยเฉพาะกิจให้มีอ านาจตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่และมีอ านาจตรวจสอบ
น้ าหนักรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข 

2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินและเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินและมีข้อเสนอแนะ  
เพื่อป้องกนัการทุจริต 3 ประการ ประกอบกับมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้ 

2.1 การก าหนดมาตรการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
เช่น เจ้าของสินค้าและผู้รับจัดการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท าเนียบท่าเรือ ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดก าหนดให้มีความผิดและต้องรับโทษ 

2.2 การปรับปรุงและพัฒนาการควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกิน ควรด าเนินการ 
ดังนี ้

2.2.1 ก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีและท าให้ปรากฏซึ่งข้อความบอกให้ทราบชนิดและน้ าหนกั
สินค้าที่ท าการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 35 ที่มีการระบุเกี่ยวกับการจัดให้มีใบก ากับสินค้าที่ท าการขนส่ง ประกอบกับ การด าเนินการของ
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางได้ก าหนดเง่ือนไขการประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนสัตว์และสิ่งของ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ มาตรา 32 (6) คือ  
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ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจัดท าใบก ากับการขนส่งซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ท าการขนส่งไว้
ประจ ารถขณะท าการขนส่ง อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเฉพาะการขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น  
ซึ่งจากข้อเท็จจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า มีรถบรรทุกจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
รวม 1,089,621 คัน จ าแนกเป็น รถบรรทุกไม่ประจ าทาง (ส่วนมากเป็นรถกึ่งพ่วง) จ านวน 293,167 คัน  
และรถบรรทุกส่วนบุคคล (ส่วนมากเป็นรถกระบะบรรทุก) จ านวน 796,454 คัน 

2.2.2 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานตรวจสอบควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก  
มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) กรมทางหลวง (ทล.) มีสถานีตรวจสอบน้ าหนักจ านวน 70 แห่ง (ปี 2558) โดยในเส้นทาง  
ที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ าหนักจะมีหน่วยช่ังน้ าหนักเคลื่อนที่ตรวจสอบและจับกุมรถที่บรรทุกน้ าหนักเกินกว่ากฎหมาย
ก าหนด (2) ทช. มีแผนจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ าหนักในสายทางที่มีปริมาณรถบรรทุกสูง (มากกว่า 1,700 คันต่อวัน) 
โดยเริ่มจากเส้นทางที่มีปริมาณรถบรรทุกสูง มากกว่า 3,000 คันต่อวัน เป็นล าดับแรก และก าหนดให้โครงการก่อสร้าง
ใหม่ (โครงการขนาดใหญ่) ต้องมีสถานีตรวจสอบน้ าหนัก นอกจากน้ี ปัจจุบันมีการติดตั้งด่านช่ังน้ าหนักขณะรถว่ิง (Weigh 
In Motion: WIM) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่ังน้ าหนักไว้บนพื้นถนนจ านวน 10 แห่ง เช่น ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง - 
สุพรรณบุรี และทางหลวงสาย 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา 

2.2.3 พิจารณาให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งด่านช่ังน้ าหนักและพิจารณาน าค่าปรับส่วนหนึ่ง 
มาจัดสรรเป็นรายได้ของเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มกราคม 2550) เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์
ป้องกันการทุจริตและการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้านคมนาคมขนส่งใน 17 สายทางหลักและถนนโครงข่ายในรัศมี 200 กิโลเมตร รอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีสาระส าคัญประการหนึ่ง คือ การให้เอกชนเข้ามาร่วมโครงการจัดตั้งด่านช่ังน้ าหนักโดยเป็นผู้ลงทุนในการจัดหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีและจัดบุคลากรมาด าเนินการ รวมทั้งมีรายรับจากสินบนน าจับตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กค. มีความเห็นว่า การเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องการเข้าร่วมด าเนิน
กิจการของรัฐ ดังนี้ เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเข้าโครงการจึงไม่ได้เป็นผู้แจ้งความน าจับที่มีสิทธิได้รับเงินสินบน
จากเงินค่าปรับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถท าความตกลงกับ กค. ได้ด้วย 

2.3 การบังคับใช้กฎหมายกรณีมีการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนด ควรด าเนินการ ดังนี้ 
2.3.1 ก าหนดมาตรการเพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับการใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักเกิน ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ขบ. ทล. และ ทช.  
อาจพิจารณาด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัย
ในรถสาธารณะ ซึ่งก าหนดให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ 
ระงับการใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกินหกเดือน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกฎหมายอื่นยังไม่มี
บทบัญญัติที่จะน ามาพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

2.3.2 ให้มีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ โดยข้อเสนอนี้อาจไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจบุัน เนื่องจากการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสามารถกระท าได้เฉพาะกรณีผู้
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ขับรถหรือผู้ขับขี่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ มาตรา 96 -99 มาตรา 
102-103 และ 109 บัญญัติให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้ 2 กรณี คือ (1) 
เหตุเพราะการขาดคุณสมบัติ ลักษณะ และอายุตามที่กฎหมายก าหนด และ (2) กรณีผู้ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทั้งหลายในหมวดที่ว่าด้วยผู้ประจ ารถ เช่น ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเสพหรือเมาสุรา 

2.3.3 ก าหนดมาตรการริบรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยที่กฎหมายว่าด้วย  
ทางหลวงในปัจจุบันมีบทก าหนดโทษจ าและปรับส าหรับการน ารถบรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนดมาใช้
ในทางหลวง ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ศาลริบรถบรรทุกดังกล่าวตามอ านาจแห่งประมวลกฎหมาย
อาญาได้ด้วย อย่างไรก็ตาม จากสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินในช่วงปี 2557 - 2560 ทล. ได้จับกุมรถบรรทุก
น้ าหนักเกิน จ านวน 1,267 คัน 1,554 คัน 1,240 คัน และ 2,875 คัน ตามล าดับ แต่ไม่ปรากฏว่า ทล. ได้ด าเนินการ
กับผู้กระท าผิดตามกฎหมายทางหลวงและประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด 

3. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทาง  
การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน สรุปได้ ดังนี้ 

3.1 ข้อเสนอแนะ เช่น (1) ควรปรับปรุงอัตราโทษในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาวการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนควรมี
การควบคุมน้ าหนักที่ต้นทางและตรวจสอบน้ าหนักที่ปลายทางให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ศูนย์กระจายสินค้า 
ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด อาจพิจารณาไม่รับสินค้าจาก
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน และ (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการขนส่ง (MOU)  
เพื่อก าหนดเกี่ยวกับความกว้าง ความยาว ความสูง และน้ าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค เช่น (1) การจัดท าและใช้บันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่
โรงงานผลิตน้ าตาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร ตาก อุทัยธานี และก าแพงเพชร 
ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ ระบุว่า ในการบรรทุกทั้งอ้อย
ท่อนและอ้อยล าให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.8 เมตร และมีน้ าหนักประมาณ 35 -40 ตัน ซึ่งเกินกว่า 
ที่พระราชบัญญัติทางหลวงฯ บัญญัติไว้ว่าไม่ให้เกิน 25 ตัน (อ้อยท่อนและอ้อยล า ควรมีความสูงไม่เกิน 3.2 เมตร)  
ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและเกษตรกรหลายครั้ง  ซึ่ง ทล. ได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว แต่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เข้าร่วมการประชุม และ (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถบรรทุกน้ าหนักเกิน  
อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เช่น ทล. ทช. และ อปท. ซึ่งแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างกัน และไม่มี
การประสานความร่วมมือกัน จึงเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแต่ละหน่วยงานมีปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกิน เช่น กรุงเทพมหานครไม่มีการจับกุมรถบรรทุก
น้ าหนักเกินเนื่องจากไม่มีเครื่องช่ังน้ าหนัก ส่วน ทช. และ อปท. มีก าลังคนไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งส่วนงานที่ดูแลเรื่อง
รถบรรทุกน้ าหนักเกินเป็นการเฉพาะและไม่มีความช านาญในการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
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4. รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต : ศึกษากรณีรถบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด  
ที่กฎหมายก าหนด ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุจูงใจในการทุจริตเพื่อให้รถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าพิกัดที่กฎหมายก าหนด
สามารถสัญจรได้ มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยการติดสินบนมีความคุ้มค่าและสร้างผลก าไร รวมทั้งมีโอกาสถูก
ด าเนินคดีน้อยมาก ดังนั้น วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผลจะต้องลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยน าเทคโนโลยีการตรวจช่ังน้ าหนักระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมมาใช้ ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องพบว่า ไม่มีผลกระทบเชิงลบและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย จึงเช่ือมั่นว่ามาตรการที่น าเสนอจะสามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีความเหมาะสม

และควรเร่งรัดด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้  
ในการด าเนินการเพื่อลดปฏิสัมพันธ์และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการช่ังน้ าหนัก เพื่อแก้ไขปัญหา  
การทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน จะส่งผลให้การบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. 

มติ ครม. : 1. รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติรับข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้
รายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 51/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281264 
 
เรื่อง : รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สิ้นของประชาชนรายย่อย 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชน เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 
2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ทุกๆ 3 เดือน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการฯ ตามขั้นต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สรุปรายงานผลการด าเนินการและความคืบหน้า 8 ประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่คณะกรรมการฯ ขับเคลื่อน 

1.1 การแก้ไขปัญหาหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 เงินกู้ กยศ. มีหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 63% ซึ่งสูงที่สุดในช่วง 25 ปี  

และหนี้ กยศ. เป็นประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติคณะกรรมการฯ เห็นว่า ความจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปเงินกู้ กยศ. 
เพื่อให้มีรูปแบบการช าระหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการผิดนัดช าระหนี้และกลายเป็น NPL 
โดย กยศ. จะเพิ่มแผนการรับช าระหนี้ให้หลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้กู้ที่มีความสามารถในการช าระคืนแตกต่างกัน 
สามารถเลือกแผนการช าระคืนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเองได้ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงรูปแบบการจ่ายช าระหน้ีคืน จาก “รายปี” เป็น “รายเดือน” และจากเดิมที่ปรับ 
“เพิ่มขึ้นทุกปี” เป็นช าระคืนค่างวดแบบเฉลี่ย “เท่ากันทุกเดือน” พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการผ่อนช าระจากเดิมสูงสุด 
15 ปี เป็น 25 ปี ข้ึนกับขนาดของวงเงินกู้ 

(2) การปรับปรุงการเริ่มช าระหน้ี โดยผูกกับ “การมีงานท า” จากเดิมก าหนดให้หลังจบการศึกษา  
2 ปี ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนหนี้ 

(3) การปรับปรุงล าดับการตัดช าระหน้ี โดยน าไปตัด “เงินต้น” ก่อน แล้วจึงน ามาตัด “ดอกเบี้ย”  
จากเดิมที่ตัดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาก่อน จึงจะน ามาตัดเงินต้น ซึ่งหากภาระดอกเบี้ยมีปริมาณ
มาก เงินท่ีผู้กู้ช าระคืนจะตัดไม่ถึงเงินต้น ท าให้ยอดหนี้ไม่ลดลง 

(4) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ี จาก 18% ต่อปี เหลือ 2% ต่อปี โดยแบ่งเป็นอัตรา

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของ
ประชาชน/กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้การแก้ ไขสถานการณ์หนี้ ครัวเรือนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดอกเบี้ยตามสัญญา 1% และดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพ่ิม 1% 
(5) การยกเลิกผู้ค้ าประกันส าหรบัการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานับตัง้แต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
(6) การปรับโครงสร้างหน้ีให้กับผู้ที่มีปัญหาช าระหน้ีไม่ได้ โดยค านวณยอดหนี้คงค้างใหม่ตามกติกา

ใหม่ข้างต้น โดยเฉพาะล าดับการตัดช าระหนี้ที่ให้น าเงินไปตัดเงินต้นก่อนน ามาตัดดอกเบี้ย ส าหรับดอกเบี้ยผิดนัดเดิม  
จะแขวนไว้ก่อนและจะใช้ดอกเบี้ยผิดนัดใหม่ที่ 2% มาค านวณแทน ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมและช่วยลดภาระหนี้
คงเหลือ ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดช าระที่ผู้กู้ต้องจ่ายปรับลดลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยยะส าคัญ 

(7) การเพ่ิมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้สามารถกู้ยืมจาก กยศ. ได้ เช่น หลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน เป็นต้น จากเดิมที่หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในช้ันอุดมศึกษาที่ใช้เวลาศึกษา 4-6 ปี 

(8) การจัดให้มีข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน โดยสอบถามความเห็นจากผู้กู้ กยศ. 
เกี่ยวกับสถานศึกษาที่เคยเรียน 

ประเด็นท่ีควรด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ไม่ว่าด้วยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด  เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการกองทุนและหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันรวมถึง กยศ. สามารถปรับโครงสร้างหนี้หรือ
เปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ให้แก่ลูกหนี้ที่ถูกค าพิพากษาแล้วได้เช่น การชะลอการฟ้องร้องและบังคับดี หรือการชะลอการขาย
ทอดตลาดส าหรับลูกหนี้ที่คดีใกล้ขาดอายุความ โดยปัจจุบัน กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แอปพลิเค
ชัน “กยศ. Connect” ติดต่อตัวแทนของ กยศ. โดยตรง หรือติดต่อทางจดหมายเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้เพียง 
120,000 ราย 

1.2 การก าหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นวาระของประเทศ (เน้น SFIs และ SMEs) 
ที่ผ่านมาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ส าหรับ SFIsมีความท้าทายจากความ

กังวลของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่า หากยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนี้อาจถูกพิจารณาว่าท าให้รัฐ
เสียหายอันน ามาสู่การลงโทษ โดยประเด็นดังกล่าวกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้หารือแนวทางในการลดข้อกังวลข้างต้น โดย ธปท. จะออกประกาศเรื่อง “การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างยั่งยืน ” ซึ่งอาศัยอ านาจตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้SFIs สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ได้โดยไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการถูกลงโทษตามกฎหมาย โดย SFIs จะออกข้อตกลงของสมาชิกสมาคมสถาบัน
การเงินของรัฐเพื่อก าหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะได้รับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้และกระบวนการลดภาระการ
ช าระหนี้ โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ๆทั้งนี้ ประกาศของ ธปท. และข้อตกลงดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

1.3 การแก้ไขปัญหาหน้ีเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ประเด็นได้มีการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก ากับการทวงถามหนี้ และการแก้ไขหนี้เช่าซื้อ ดังนี ้
(1) คณะกรรมการก ากับการทวงถามหน้ีได้ประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 



17 

 

ในการทวงถามหน้ี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นกรอบอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการทวงถามหนี้ท่ีช่วยคุ้มครองลูกหนี้ ไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินในการทวงถามหนี้เกินความจ าเป็น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1.1) อัตราค่าทวงถามหน้ีกรณีทั่วไปรวมจ าน าทะเบียน ให้คิดไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวง
ถามกรณีค้างช าระ 1 งวด และคิดไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถาม กรณีค้างช าระมากกว่า 1 งวด 

(1.2) อัตราค่าทวงถามหน้ีส าหรับปฏิบัติการลงพ้ืนที่ติดตามถามหน้ี ส าหรับสินเช่ือเช่าซื้อ
รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ คิดไม่เกิน 400 บาทต่อรอบการทวงถาม และเก็บต่อเมื่อลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 1 งวด 

(1.3) การยุติการเรียกเก็บค่าทวงถามหน้ี เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บค่าทวงถามหนี้แบบไม่มี
ข้อจ ากัด คณะกรรมการฯ จึงก าหนดให้การเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ยุตเิมื่อผูใ้ห้บริการได้รับช าระหนี้ครบตามจ านวนหรือมี
หนังสือบอกเลิกสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน 

(1.4) การก าหนดค่างวดที่ถึงก าหนดช าระที่ต่ ากว่า 1,000 บาท ไม่ให้มีการเก็บค่าทวงถาม
หน้ี เพื่อคุม้ครองประชาชนรายย่อยท่ีจ่ายค่างวดจ านวนน้อย ๆ 

(2) การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพ่ือแก้ไขหน้ีเช่าซ้ือรถยนต์และจักรยานยนต์ 
โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงกว่าความเสี่ยงท่ีแท้จริง พร้อม
ทั้งปรับปรุงเง่ือนไขการยึดและการคืนรถให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดแนวทางการคิดยอดหนี้เช่าซื้อ
คงเหลือ (ติ่งหนี้) กรณีที่มีการคืนรถและกรณีที่เจ้าหนี้ยึดคืนให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันได้สอบถามความ
คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างประกาศฯ ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ได้ภายใน
ปี พ.ศ. 2564 นี ้

(3) เรื่องท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
(3.1)ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หารือ ธปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนด

หน่วยงานเพื่อเข้ามาก ากับดูแลธุรกิจสินเช่ือหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเช่ือ (Credit) เพื่อให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

(3.2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พิจารณามาตรการดูแลประชาชนที่เช่า
ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ สคบ. เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนขับขี่มอเตอร์ไซด์
รับจ้างที่เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เกษตรกรที่เช่าซื้อรถไถมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือท ามาหากิน ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้ก า ลัง
ประสบปัญหาและไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(3.3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากกรณีเช่าซื้อรถ
และการทวงถามหนี้ท่ีไม่เป็นธรรม เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

1.4 การแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการต ารวจ 
ได้มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขหนี้สินให้กับข้าราชการใน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) กระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังคณะกรรมการแก้ไขหน้ีสินบุคลากรครู โดยคณะกรรมการฯ  
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ได้ก าหนดแนวทางส าคัญในการแก้ไขปัญหา 4 เรื่อง ดังนี้ 
(1.1) การยุบยอดหน้ีโดยใช้ทรัพย์สินและรายได้ในอนาคตของครู เพื่อให้ยอดหนี้ลดลง 

และสามารถช าระคืนได้จากเงินเดือนอาทิ การใช้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
ในส่วนที่สมาชิกสะสมหรือเงินบ าเหน็จตกทอด มาช าระหนี้บางส่วน และมีกลไกการหักเงินเดือนเพื่อชดเชยส่วน 
ที่น าออกไปใช้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 

(1.2) การปรับดอกเบ้ียเงินกู้ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 5% เพ่ือให้สอดคล้องกับสินเชื่อหักเงินเดือน
ข้าราชการที่มีความเสี่ยงต่ า โดยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและต ารวจคิดดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 6-8% ขณะที่
สินเช่ือของสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า โดยคิดดอกเบี้ยที่ 5-11% นอกจากนี้ เงินที่ข้าราชการช าระหนี้จะถูก
น าไปตัดดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และหักเงินต้นน้อย 

(1.3) การปรับลดค่าธรรมเนียมท าประกันชีวิตและการค้ าประกันโดยบุคคลที่ไม่จ าเป็น โดยแต่
ละปีข้าราชการครูต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประกันชีวิตและต้องมีผู้ค้ าประกันการกู้ยืม ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการน า
ทรัพย์สินที่มีและรายได้ในอนาคตมาค้ าประกันเงินกู้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์และเงิน ช.พ.ค. ยังไม่
สามารถน ามาใช้ประกันเงินกู้ได้ 

(1.4) การยกระดับระบบการตัดเงินเดือนของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
มากขึ้น โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าท่ีหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้จะมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ 

(2) กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ2 แห่ง ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชรและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ซึ่งสรุปบทเรียนที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

(2.1)การคิดดอกเบ้ียเงินกู้กับสมาชิกไม่เกิน 5% โดยเป็นผลจาก 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนท่ีหนึ่ง 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ 2.4% และออมทรัพย์ปกติที่ 1.7% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเพียงพอเมื่อ
เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินหรืออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล ส่วนที่สอง การก าหนดเงินเฉลี่ย
คืนผู้กู้ที่ 20% ของก าไรในแต่ละปี เนื่องจากก าไรส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากสมาชิกผู้กู้และในอนาคตมีแผนปรับอัตรา
การเฉลี่ยคืนให้สูงขึ้นเป็น 25-30% ของก าไรประจ าปี และส่วนที่สาม การก าหนดอัตราเงินปันผลส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
เกิน 5% ซึ่งเป็นอัตราที่สมาชิกท้ังผู้ถือหุ้นและผู้กู้สามารถท่ีจะอยู่ได้ทั้งสองฝ่าย 

(2.2) การบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อต้องไม่สร้างภาระให้ข้าราชการมากกว่าความเสี่ยง 
ที่แท้จริง อาทิสมาชิกกู้เงินไม่ต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงเพิ่มเติมและก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันเท่าที่
จ าเป็น โดยไม่มีการฟ้องร้องผู้ค้ าประกันเป็นต้น 

(2.3) การปรับโครงสร้างหน้ีและการไกล่เกลี่ยปัญหาหน้ีก่อนจะเป็น NPL โดยให้ลูกหนี้เลือก
แผนการช าระคืนตามความสามารถ (Debtor’s Choice) นอกจากน้ี ผู้ค้ าประกันควรรับผิดชอบเฉพาะส่วนเท่านั้น 

ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจ านวน 20 แห่ง ครอบคลุมครูทั่วประเทศกว่า 2 แสนคน สมัครเข้ามา
เป็นสหกรณ์ครูต้นแบบท่ีจะด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และคาดว่าจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อีกจ านวนมากสมัครเข้ามาเพิ่มเติมในระยะต่อไป 



19 

 

(3) การแก้ไขปัญหาหน้ีต ารวจ ปัจจุบันมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 4,937 ราย (ข้อมูล ณ วันที่  23 
กันยายน พ.ศ. 2564) และได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 2,166 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 2,594 ราย นอกจากนี้ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในการพักช าระหนี้เงินต้น การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือน การจัดท าโครงการปล่อย
เงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยต่ าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัว และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกท่ีมีหนี้
เงินกู้ 

(4) เรื่องท่ีต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
(4.1) สร้าง ecosystem เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไก

ขับเคลื่อนอย่างน้อย 4 ส่วนคือ (1) การก ากับดูแลโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหนี้ โดยมีระบบ
และก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเงินเดือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึง ธปท. ก ากับดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงินให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ
และเป็นธรรม (3) มีการก ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ให้ด าเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะเอื้อต่อการบริหารสภาพคล่องใน
ระบบสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน และ (4) การแข่งขันจากSFIs เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรมมากข้ึน 

(4.2) หน่วยงานต้นสังกัดเร่งปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพ่ือช าระหน้ี อาทิ 
ก าหนดยอดเงินท่ีข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการช าระคืนจากเงินเดือน ก าหนดกติกาว่าหลังหักช าระหนี้ 
ข้าราชการต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 30% เพื่อป้องกันการกู้ยืมนอกระบบ และก าหนดกติกาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
หรือสถาบันการเงินที่จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือนข้าราชการต้องปฏิบัติตาม เช่น คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่เหมาะสม 
และจัดให้มีข้อมูลเครดิตที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบันการเงินท่ีจะมาเป็น
ช่องทางตัดเงินเดือนข้าราชการ 

(4.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงกฎกระทรวงและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้
การแก้ปัญหาหน้ีข้าราชการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการเร่งรัดการออกกฎกระทรวง เพื่อก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการให้กู้และการให้สินเช่ือ การรับฝากเงิน  
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง การจัดช้ันและการกันเงินส ารอง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินการของสหกรณ์  
ในภาพรวมมีความมั่นคงตามหลักการก ากับดูแลความเสี่ยงท่ีดี และให้ครอบคลุมมิติ ดังต่อไปนี้ 

1) ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ให้ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็นระดับที่
เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) ที่น ามาสู่ปัญหาสมาชิกแฝง ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากที่
สูงจะท าให้ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสูงตามไปด้วยโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วโลกอยู่
ในระดับต่ า 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สามารถน าหุ้นบางส่วนมาใช้ช าระหน้ีได้ โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับที่หลายประเทศมีแนว
ปฏิบัติอยู่ 
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3) ยกระดับการก ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยก าหนดให้มีผู้แทนจาก
กระทรวงการคลังและ ธปท. เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุง
ระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนแก่นายทะเบียนสหกรณ์ อันรวมถึง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเงินปันผลและการให้กู้ เป็นต้น โดยให้มีการประชุมเป็นประจ าและมีวาระการ
ประชุมที่ชัดเจน พร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างโปร่งใส 

4) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ SFIs ในการติดตามแผนการแก้ไขปัญหาหน้ีครูและเร่ง
ขับเคลื่อนโครงการแก้หน้ีครูผ่านการใช้สหกรณ์ออมทรพัย์ครูต้นแบบ นอกจากน้ี มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปรับลดยอดหนี้ โดยการน ารายได้ในอนาคตของข้าราชการบางส่วนมาใช้ลดยอด
หนี้ อาทิ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในส่วนท่ีสมาชิกสะสมเอง หุ้นสหกรณ์ออกทรัพย์ และเงินบ าเหน็จตกทอด 
เป็นต้น 

1.5 การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และการออกมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของลูกหน้ี 

ธปท. ได้ทบทวนและปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยเฉพาะสินเช่ือส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และ
ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ปรับลดเพดานเงินกู้สินเช่ือ PICO Finance ลงจาก 36% เหลือ 33% ส าหรับลูกหนี้ที่วาง
หลักประกัน นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม2564 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนเรื่องการก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการปล่อย
สินเช่ืออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible and Fair Lending Guidelines) เพื่อก าหนดแนวทางเพิ่มเติมให้
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและ SFIs เป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมกระบวนการให้สินเช่ือของสถาบันการเงินตั้งแต่
เริ่มต้น อาทิ ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ที่นานเพียงพอและดอกเบี้ยเงินกู้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป็นต้น 

นอกจากนี้  ธปท. ได้ออกมาตรการแก้ไขหน้ีสินระยะยาว เมื่อวันที่  3 กันยายน พ.ศ. 2564  
โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับรายได้ของลูกหนี้ และเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ลูกหนี้ที่มีความต้องการ โดย ธปท. ใช้กลไกสิ่งจูงใจ ( Incentive) กับสถาบันการเงินเพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้ 
และยอมไกล่เกลี่ยเพื่อชะลอการด าเนินคดี ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากการพักและขยายเวลาช าระหนี้ และเมื่อวันท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ธปท. ได้ออกมาตรการแก้ไขหน้ีสินระยะยาวเพ่ิมเติม  ด้วยการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ 
(Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการช าระหนี้ดี  
หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยการน าหลักประกันของสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ด าเนินการลดข้อจ ากัดการท า  
รีไฟแนนซ์ (Refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้  
การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกหนี้ยิ่งขึ้นทั้งนี้ มีประเด็นท่ียังคงต้อง
ด าเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ 
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(1) กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาน าสาระในมาตรการแก้ไขหน้ีสินระยะยาวเมื่อวันที่ 3 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ของ ธปท. ไปประยุกต์ใช้ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ให้สินเช่ือ 
ที่รับผิดชอบและเป็นธรรมมากข้ึน 

(2) กระทรวงการคลังและ ธปท. ศึกษาและพิจารณาบทบาทการด าเนินการของ SFIsเพื่อช่วยให้เกิด
การแข่งขันในระบบการเงินและส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลง 

(3) สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสัญญาว่าสามารถครอบคลุมการเช่าซ้ือรถที่ใช้เพ่ือ
การพาณิชย์ได้ด้วยหรือไม่ 

1.6 การแก้ไขปัญหาหน้ีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 
ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินกว่า 35 แห่ง จัดตั้ง “คลินิกแก้หน้ี” เพื่อเป็น platform กลางในการแก้ไข

ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลที่ปกติมักมีเจ้าหนี้หลายราย โดย บบส. สุขุมวิท ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง  
ในการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยมีเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นมาตรฐานกลางที่มีความผ่อนปรน คือ ลูกหนี้ช าระหนี้
เฉพาะในส่วนของเงินต้น ส าหรับดอกเบี้ยที่ค้างช าระจะยกให้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน รวมทั้งให้เวลาผ่อน
ช าระนานถึง 10 ปี ส่งผลให้ภาระการผ่อนต่อเดือนไม่สูงมากนัก ซึ่งที่ผ่านมาคลินิกแก้หนี้สามารถช่วยเหลือหลายหมื่น
บัญชีให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ นอกจากนี้ ธปท. ยังจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลออนไลน์  
เพื่อแก้ปัญหาหนี้ในส่วนที่อยู่ในช้ันการบังคับคดี ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และหนี้บัตรเครดิตที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย 
แต่ลูกหนี้จ่ายช าระเพียงอัตราขั้นต่ า ซึ่งมีโอกาสตกอยู่ในวังวนหน้ีในอนาคต ให้ได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยปัญหาด้วยเง่ือนไขการ
ผ่อนช าระที่ผ่อนปรน ส าหรับหนี้บัตรเครดิตที่สถานะยังดี ให้สามารถเปลี่ยนเป็นหนี้ term loan ที่ดอกเบี้ยต่ าและมีเวลา
ผ่อนช าระที่แน่นอน โดยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้ช่วยประชาชนรายย่อยมากกว่าสองแสนราย อน่ึง ยังคงมีประเด็นท่ีต้อง
ด าเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ 

(1) กระทรวงการคลังพิจารณาบทบาทของ SFIs ในการสร้างตลาดรีไฟแนนซ์ (Refinance) ส าหรับ
ลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีประวัติการผ่อนช าระดีต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยถูกลง 

(2) กระทรวงการคลังควรมีนโยบายให้ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมในโครงการคลินิกแก้หนี้ 
1.7 การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs 

ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ถึงแหล่งเงินทุนได้ ดังนี้ 
(1) ธปท. และกระทรวงการคลังมีมาตรการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่ SMEs ในช่วงโควิด-19  

ผ่านโครงการ soft loan และสินเช่ือฟ้ืนฟูของ ธปท. ซึ่งมี SMEs จ านวนแสนกว่ารายได้รับความช่วยเหลือ 
(2) ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดต้ังบริษัทให้บริการสินเชื่อขายฝาก

ที่ดินที่มีดอกเบี้ยต่ า เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉินให้แก่ประชาชนที่มีความจ าเป็น ให้เข้าถึง
สินเช่ือด้วยต้นทุนต่ า ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการก่อหนี้เกินตั ว โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครัวเรือนยากจน 
เกษตรกร และSMEs โดยใช้ช่องทางสาขาของธนาคารออมสินที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 1,055 สาขา และทางออนไลน์ที่มี
ผู้ใช้บริการ 9.92 ล้านราย โดยปัจจุบันการด าเนินการอยู่ในข้ันตอนสรรหาบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่
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จะเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งได้ก าหนดในแผนการด าเนินการของธนาคารออมสินปี 2565 แล้ว 
(3) เรื่องท่ีต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 

(3.1) โควิด-19 ท าให้ความเสี่ยงในการปล่อยสินเช่ือเพิ่มสงูขึ้นมาก ซึ่งการให้สินเชื่อโดยพิจารณา
จากความเสี่ยง (Risk-based) อาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ซึ่งการพิจารณา “หลักประกัน”ส าหรับการให้สินเช่ือ 
(Collateral-based) จะมีความส าคัญมากข้ึน ดังนั้น จ าเป็นต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณการด าเนินการแก่สถานธนา
นุบาลหรือโรงรับจ าน าท่ัวประเทศ ให้สามารถรับจ าน าทรัพย์สิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ า เพื่อช่วยลดปัญหาสภาพคล่อง
ของครัวเรือนรายย่อย 

(3.2) ธนาคารที่ดินต้องมีบทบาทต่อเน่ืองจากธนาคารออมสินที่ให้บริการสินเชื่อขายฝาก
ดอกเบี้ยถูกแก่ประชาชนรายย่อย โดยเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถไถ่ถอนการขายฝากได้ทัน เพื่อไม่ให้ประชนรายย่อย
ต้องเสียที่ดินท ากิน 

(3.3) ธปท. และกระทรวงการคลังควรมีนโยบายดูแลลูกหน้ี SMEs ที่ ได้  soft loan  
ในระยะแรก ที่จะครบก าหนดช าระ 2 ปี หาก SMEs ดังกล่าวไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ 

1.8 การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ส านักงานศาลยุติธรรมได้ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน และอ านวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ย

ปัญหาหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
(1) ส านักงานศาลยุติธรรมได้จัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงิน (Thai Business 

Mediation Center: TBMC) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกลไกช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจ 
และการเงิน และลดคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานศาล
ยุติธรรมกับ ธปท. หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเน้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ (Online Dispute 
Resolution: ODR) เป็นหลัก ซึ่งประชาชนสามารถยื่นค าร้องด้วยตนเองหรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ ธปท. และหน่วยงาน
เครือข่ายต้ังแต่ระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการไกล่เกลี่ยหน้ี บที่เกิดขึ้นในทุกระดั  โดยเฉพาะ 
ในช้ันบังคับคดี และยังร่วมกับ ธปท. ในการด าเนินงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่วย  
ให้ประชาชนท่ีมีหนี้บัตรเครดิตแม้มีค าพิพากษาแล้ว ยังสามารถหาทางออกกับเจ้าหนี้ โดยไม่ถูกยึดทรัพย์ได้ 

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลั ง ธปท. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด าเนินการการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของSMEsโดยในกฎหมาย
ฉบับน้ีได้แก้ไขให้ประชาชนรายย่อยท่ีมีปัญหาหนี้สินสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้ 

(3) เรื่องท่ีต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
(3.1) กระทรวงยุติธรรมและส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัดเรื่องการขับเคลื่อนให้เกิด

ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินและจัดให้เป็นตัวชี้วัดประจ าปีของกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(3.2) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ธปท. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ SMEs ให้แล้วเสร็จ 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช้ีแจง 
2. รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่คณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเสนอ 

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ.ร. 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


