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ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน   
  ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 

เรื่อง สำระส ำคัญ 
1.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงก ำหนด
กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

        ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ก.การคลัง
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
        สำระส ำคัญ  ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังต่อไปนี้ สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ โดยการเชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา  
1.การจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงานของรัฐ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
2.การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวนไม่เกิน 10,000 ลิตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  
3.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบก.การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องของหน่วยงานของรัฐ 
4.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เก่ียวกับความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
5.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในความควบคุม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อยู่ในเครือของหน่วยงานของรัฐ  
6.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยเร่งด่วน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะโดยรวม 

2.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. 
(พ.ศ. ....) ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำร
ยกเว้นรัษฎำกร(มำตรกำรภำษีเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลำยปี 
2560) 

        ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
ปลายปี 2560) ตามที่กค.เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไป 
1.ให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการซื้อสินค้า หรือรับบริการจากผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560  
2.ต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเพ่ือใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7 แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์  
ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน ก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ และไม่รวมค่าบริการน าเที่ยว มัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรม        

สำระส ำคัญ  ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส าหรับเงินตามที่จ่ายจริงซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการจด 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ภายใต้หลักการ ดังนี้  
1.ต้องซื้อสินค้าหรือบริการ ที่มีใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร  
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เรื่อง สำระส ำคัญ 
2.ต้องเป็นสินค้าหรือบริการเพ่ือใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 7  แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน ก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ และการบริการธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

3.เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครง 
กำรบริจำคเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเข้ำ
กองทุนผู้สูงอำยุ 

        ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ 
1.แนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุตามท่ี กค.เสนอ 
2.เปลี่ยนชื่อโครงการสละสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยสมัครใจ เป็น “โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ” และ
มอบหมายให้ พม.เป็นผู้จ้างกรมธนารักษ์จัดท าเหรียญเชิดชูเกียรติและจัดส่ง 
        สำระส ำคัญ กค. รายงานว่า การรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพและการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ มีดังนี้ 
1.ผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพสามารถแสดงความจ านงได้ที่หน่วยรับแจ้งการบริจาค ได้แก่ ส านักงานเขต กทม. อบต. เทศบาล และ
พัทยาที่ตนได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้  โดยน าบัตรประชาชน พร้อมกรอกแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนี้ ผู้บริจาค
สามารถยกเลิกการบริจาคได้ 
2.หน่วยรับแจ้งการบริจาคจัดส่งเงินบริจาคและข้อมูลของผู้บริจาคให้แก่กองทุนผู้สูงอายุตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะจัดส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาคต่อไป 
        ทั้งนี้ เหรียญเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญพระคลัง ชนิดทองแดงชุบทอง ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร สลักข้อความ “ร่ ารวย สุขภาพดี 
อายุยืน”และข้อความ “เหรียญเชิดชูเกียรติ ส าหรับผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

4.เรื่อง กำรให้ควำมช่วยเหลือฟื้นฟู
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ ำ
ลด 

        ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด ตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กรอบวงเงิน
งบประมาณ 4,715.19 ล้านบาท  และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงินรวม 4,703.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้ 
1.ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจากพายุตาลัสและเซินกา กรณีจังหวัดประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือ.... , น้ าไหลหลาก หรือ น้ าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 15 
สิงหาคม 2560 โดยไม่ได้ระบุว่าเกิดจากพายุตาลัสและเซินกาให้สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2560 ได้เช่นเดียวกันกับจังหวัดที่ประกาศเขตฯ ที่ระบุชื่อพายุตาลัสและเซินกา กรอบวงเงิน 3,592.66 ล้านบาท 
2.ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม 
(พ้ืนที่ได้รับผลกระทบขยายจากช่วงพายุตาลัสและเซินกา) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
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เรื่อง สำระส ำคัญ 
ทั้งนี้ อัตราการช่วยเหลือ ขั้นตอนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการขออนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2560 กรอบวงเงิน 750 ล้านบาท 
3.ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง กรอบวงเงิน 127.61 ล้านบาท 
4.ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 6 เดือน จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 622 แห่ง จ านวนสมาชิก 138,317 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้ 15,568 ล้าน
บาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย จ านวน 233.51 ล้านบาท 

หมำยเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th ส าหรบัมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณุาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี โทร.0 2280-9000 

http://www.thaigov.go.th/

