เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำและ
ร่ำงกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงกำร
จัดเก็บภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนใน
ตรำสำรหนี้ผ่ำนกองทุนรวม

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2562
สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพรฎ.และร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุน
รวมตามที่กระทรวงการคลัง(กค.)เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจพิจารณา
หลักการของร่างพรก.และกฎกระทรวง ดังนี้
1.ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
1.1.กองทุนที่เป็นคณะบุคคลดาเนินการโดยบริษัทจัดการตามกฎหมาย และได้รับยกเว้นภาษี
1.2.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินส่วนแบ่งของกาไรที่ได้จากกองทุนรวมตราสารหนี้
1.3.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศแต่ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย
1.4.ยกเว้นภาษีผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ และจาหน่ายครั้งแรกในราคาต่ากว่าราคาไถ่ถอน
1.5.ยกเว้นภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ตั้งตามกฎหมาย และกองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะแก่สานักงานประกันสังคม กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
1.6.ยกเว้นภาษีกองทุนรวมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562
1.7.ยกเว้นภาษีกองทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การรัฐบาลต่างประเทศ เฉพาะที่
เกิดก่อนการเป็นผู้ทรงตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น
1.8.ยกเว้นภาษีเงินส่วนแบ่งของกาไรที่ได้จากกองทุนรวมที่ตง้ั ตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงเงินส่วนแบ่งของกาไรที่ได้รับจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้อง (กอง 4) ให้แก่
(1) บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (บริษัททั่วไป) สาหรับเงินส่วนแบ่งของกาไรที่ได้จานวนกึ่งหนึ่ง
(2) บริษัทจดทะเบียน สาหรับเงินส่วนแบ่งของกาไรที่ได้ทั้งจานวน
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนตาม (1) หรือ (2) ถือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินส่วนแบ่งของกาไรนั้นไม่ถึง 3
เดือนนับแต่วันที่ได้หน่วยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหน่วยลงทุนนั้นไปก่อน 3 เดือนนับแต่วันที่มีเงินได้
1.9.กองทุนรวมทีต่ ง้ั ตามกฎหมายไทยที่ได้รับเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ
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2.เรื่อง กำรขอเพิ่มกรอบวงเงิน
สนับสนุนโครงกำรบ้ำนมั่นคง

สำระสำคัญ
15.0 ของเงินได้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินได้ดังกล่าวมารวมคานวณเป็นรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่
ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
2.ร่ำงกฎกระทรวง กาหนดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15.0 สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวล
รัษฎากรให้แก่กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ทั้งนี้ กรณีเป็นผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจาหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ ให้ถือว่าผู้ออกตั๋วเงินหรือผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่
กองทุนรวมที่ตั้งตามกฎหมายไทยเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน และเรียกเก็บภาษีจากกองทุนรวมอัตราร้อยละ 15.0 และให้ถือว่าภาษีที่เรียก
เก็บเป็นภาษีที่หักไว้ ร่างพรฎ.และร่างกฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 20 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป
ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการของการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน เป็น 89,800
บาท/ครัวเรือน โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เสนอ
สำระสำคัญ โครงการบ้านมั่นคง เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งต่อมาได้จัดเป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่
อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ของ พม.
• วัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับ
งานพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ 2 ส่วน ได้แก่
1) งบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงชุมชน (เช่น การถมดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
สร้างถนนในชุมชน ท่อระบายน้า เป็นต้น) การพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาและดาเนิน
โครงการ
2) สินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่ง พม.ว่า การดาเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาในปี 2553 – 2560 พบว่า งบประมาณ
ในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ผ่านมาในปี 2553 - 2561 มีราคาสูงขึ้น ดังนั้น พม.จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับงบประมาณ
พั ฒ นาสาธารณู ป โภคและที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยขอเพิ่ ม กรอบวงเงิ น สนั บ สนุ น โครงการบ้ า นมั่ น คงจากเดิ ม 80,000 บาท/ครั ว เรื อ น
ตามที่ ครม.ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ (16 มิถุนายน 2552) เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน (เพิ่มในส่วนงบพัฒนาปรับปรุงชุมชน) โดยให้เริ่มมีผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามที่นายกฯ เห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสานักงบประมาณ(สงป.) ซึ่งการขอเพิ่มกรอบ
วงเงิน ดังกล่าวจะทาให้ รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น (ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ 20 ปี) จาก 55,200 ล้ านบาท เป็น
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สำระสำคัญ
61,793.342 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ระยะเวลำ (20 ปี)

ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560 - 2564)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2565 - 2569)
ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2570 - 2574)
ระยะที่ 4
(พ.ศ. 2575 - 2579)

3.เรื่อง กำรเปิดโครงข่ำยเน็ต
ประชำรัฐตำมหลักกำรโครงข่ำย

จำนวน
ครัวเรือน
เป้ำหมำย
67,210

งบประมำณ
งบประมำณ
ที่เพิ่มขึ้น
เดิม
ขอเพิ่มในครั้งนี้
(บำท)
(80,000 บาท)
(89,800 บาท)
ต่อครัวเรือน
ต่อครัวเรือน
5,376.80
5,866.80
490

5,000
6,710
5,500
20,000
30,000
150,000

400
536.80
440
1,600
2,400
12,000

-

200,000

16,000

17,960

272,790

21,823.20

24,496.542

1,796
2,694
13,470

-

หน่วย : ล้านบาท
หมำยเหตุ

196
294
1,470 ปีละ 30,000 ครัวเรือน
1,960 ปีละ 40,000 ครัวเรือน

2,673.342 ปีละ 50,000 ครัวเรือน
(เฉพาะปี 2579 เป้าหมาย
32,790 ครัวเรือน)
6,593.342

รวม
690,000
55,200
61,793.342
(พ.ศ. 2560– 2579)
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดศ.) เสนอ ดังนี้
1.ดศ.เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบ
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แบบเปิด (Open Access
Network)

สำระสำคัญ
เปิ ด (Open Access Network) ตามแนวทางที่ค ณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (คณะกรรมการฯ) เห็ นชอบเพื่ อ
เชื่อมต่อโครงข่ายให้บริการปลายทาง (Last Mile Access) ทุกภาคส่วน เป็นการใช้โครงข่ายให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลด
ความซ้าซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและลดต้นทุนในการคิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประชาชนเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยราคาที่เหมาะสม
2.หน่วยราชการต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเพื่อต่อยอดการพัฒนาบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ e-Health eLearning e-Agriculture e-Commerce และ e-Government เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรับทราบปัญหา อุปสรรค ความ
ต้องการ ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครที่มีอยู่ในพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าประสงค์ของนโยบาย
รัฐบาลได้อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ในรูปแบบประชารัฐ
สำระสำคัญ
1.ดศ.รายงานผลการดาเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 โครงการเน็ต
ประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สาระสาคัญ ดังนี้
1.1.ดศ.ดาเนินโครงการเน็ตประชารัฐโดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง ( Fiber-ToThe-x: FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2560 มี
ผู้ล งทะเบี ยนเข้าใช้งาน Wi-Fi 5.21 ล้ านคน (ณ วันที่ 11 กุมภาพั นธ์ 2562) ออกแบบให้ ผู้ ป ระกอบกิจการโทรคมนาคมเชื่อมต่อเพื่ อ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตปลายทาง (Last Mile Access) ไปยังทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย (เช่น บ้านเรือนประชาชน สถานประกอบการ) ได้
อย่ างมีคุ ณ ภาพและทั่ ว ถึงได้ในลั กษณะโครงข่ ายเชื่อมต่อ แบบเปิ ด (Open Access Network) เป็ นการลดความซ้าซ้อนในการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและลดต้นทุนการคิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตกับประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.2.ประเด็นกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดศ.จัดประชุมหารือ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองนายกฯ
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้หารือในประเด็นการนาโครงข่ายฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินราชการไปให้ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะธุรกิจ ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ซึ่งรองนายกฯ สั่งการให้กรรมการผู้มีอานาจพิจารณา
วินิจฉัยตอบข้อหารือให้ ดศ.ทราบโดยเร็ว ให้ ดศ.หารือคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุ นในกิจการของรัฐ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ตอบข้อหารือ ดศ. ดังนี้
1.2.1.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือตอบข้อหารือ ดศ.สรุปได้ว่า ทรัพย์สินที่
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สำระสำคัญ
เกิดขึ้นในโครงการฯ ดศ.จะนาโครงข่ายฯ สามารถดาเนินการได้ แต่ควรกาหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมรองรับสิทธิการเข้าใช้งานโครงข่าย
1.2.2.สานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ขอให้ ดศ.นาเสนอครม.ให้ความเห็นชอบหลักการและรายละเอียดโครงการฯ ก่อน และ อส.จึงจะ
พิจารณา (ร่าง)สัญญาตัวแทนในการดาเนินโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด และ (ร่าง)สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
1.3.โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ดาเนินโครงการและมอบหมายให้ บมจ.ทีโอที ขยายโครงข่ายฯ โดยวางสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล
และสุขศาลาพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรด้านการศึกษาและสาธารณสุข
2.ข้อเสนอของ ดศ.เป็นการเปิดโครงข่ายฯ ตามหลักเกณฑ์โครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) เป็นการเปิดให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเข้าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อลดความซ้าซ้อนในการลงทุน ลดต้นทุนการคิดอัตราค่าบริการ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาส
เข้าถึงบริการในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ดังนี้
ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม*
แบบที่ 1 ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
แบบที่ 2 ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
แบบที่ 2 ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
แบบที่ 3 ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

หลักเกณฑ์
สามารถเชื่อมต่อจากโครงข่ายฯ ไปยังบ้านเรือนประชาชนโดยไม่มีค่าการใช้หรือเชื่อมต่อ

ต้องทาข้อตกลงกับ ดศ.ในการเปิดโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่ให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่น
เชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคมแก่ครัวเรือน (ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อเสนอ) สาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่น
เข้าใช้โครงข่ายในส่วนของ access ของตนจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายฯ โดยอ้างอิง
ตามราคาที่รัฐบาลลงทุนแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (Long Run Incremental Cost)
หมำยเหตุ
ผู้ประกอบกิจการฯ สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ได้ ณ จุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง
ผู้ประกอบกิจกำรฯ แบบที่ 1 ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี เช่น
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จากัด
ผู้ประกอบกิจกำรฯ แบบที่ 2 มีทั้งแบบที่มีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการจากัดเฉพาะบุคคลหรือไม่
มีผลกระทบโดยนัยสาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค ได้แก่ บริษัท สามารถ เทลคอม
จากัด (มหาชน) (แบบที่ 2 ไม่มีโครงข่ายฯ) บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จากัด (แบบที่ 2 มีโครงข่ายฯ)
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4.เรื่อง กำรเข้ำร่วมกำรประชุม
ผู้นำ G20 ประจำปี 2562 ซึ่งจะมี
กำรรับรองร่ำงแถลงกำรณ์ผู้นำ
G20 ณ นครโอซำกำ และร่ำง
แถลงกำรณ์โอซำกำว่ำด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัล

สำระสำคัญ
ผู้ประกอบกิจกำรฯ แบบที่ 3 มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ บริการแก่บุคคลทั่วไปจานวนมากหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจาเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
เช่น บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการโครงการฯ ต้องให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นเข้าใช้โครงข่ายฯ และให้
จัดส่งสาเนาสัญญาการใช้โครงข่ายฯ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยผู้
ให้บริการโทรคมนาคมสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ ดส.
ครม.มีมติเห็นชอบต่อการเข้าร่วมการประชุมผู้นา G20 ประจาปี 2562 ซึ่งจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นา G20 (G20 Osaka
Leaders’ Declaration) ณ นครโอซากา และเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์โอซากาว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Osaka Declaration on Digital
Economy) ซึ่ งจะมี ก ารรั บ รองโดยผู้ น าประเทศที่ เข้ า ร่ว มกิ จ กรรมคู่ ข นานเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศ(กต.)
ดาเนินการ ตามที่เสนอ
สำระสำคัญ ดังนี้
1.ร่ำงแถลงกำรณ์ผู้นำ G20 ประจำปี 2562
(1) แสดงเจตนารมณ์ของผู้นาประเทศสมาชิก G20 ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ
เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและทุกคนมีส่วนร่วม เน้นปรับปรุงกฎระเบียบระหว่างประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(2) ย้าความสาคัญที่การประสานนโยบายของประเทศสมาชิกเพื่อรับมือกับความท้าทายหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก สร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งผ่านการส่งเสริมการค้าเสรีและนวัตกรรม การนาเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัล และการต่อต้านการทุจริต และปัญหา
คอร์รัปชั่น
(3) ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้สูงวัย เยาวชน สตรี และคนพิการ เน้นการ
ส่งเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานแม้ว่าจะมีอายุสูงขึ้น ส่งเสริมให้ประเด็นด้านเพศเป็นกระแสหลักใน
ทุกแง่มุมของนโยบายลดช่องว่างระหว่างเพศในตลาดแรงงาน ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้แก่สตรีและเยาวชน
(4) ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจัดจาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียอาหารและขยะ
อาหาร ปรับปรุงภาวะโภชนาการสาหรับประชากรโลกที่เพิ่มจานวนขึ้น ให้ความสาคัญกับการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี พัฒนาห่วงโซ่มูลค่า
ด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น
(5) คงบทบาทนาในการสนับสนุน อนุวัติวาระเพื่ อการพัฒ นาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และวาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบา สนับสนุนความ
พยายามของประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สำระสำคัญ
(6) มุ่งมั่นที่จะลงทุนมนุษย์และส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม(วทน.) โดยย้าถึงความสาคัญของความร่วมมือ
(7) แสดงความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้ความสาคัญกับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพ
และโภชนาการ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ให้ความสาคัญกับ
การระดมเงินทุนสาหรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนาและการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพ
(8) ตระหนักถึงความจาเป็นในการจัดการกับความท้าทายระดับโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรและ
พลังงาน ขยะพลาสติกทางทะเล การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(9) เน้นความจาเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการอพยพและการถูกบังคับให้พลัดถิ่น ผ่านการร่วมมืออย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระดับโลกในการจัดการกับต้นตอของปัญหา โดยความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.ร่ำงแถลงกำรณ์โอซำกำว่ำด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
(1) เห็นพ้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทุกมิติของเศรษฐกิจและการดารงชีวิต และยืนยันความสาคัญของ
การปรับและสร้างกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมการหารือเชิงนโยบาย
ระหว่างประเทศด้านดิจิทัล
(2) ประกาศการเปิดตัว ของ “โอซากาแทร็ก (Osaka Track)” ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ แสดงให้ เห็ นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความ
พยายามเพื่อจัดทากฎระเบียบระหว่างประเทศ
(3) ให้ความสาคัญกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกโดยเฉพาะการออกแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัด ทา
ความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกองค์การการค้าโลกบางประเทศ ที่เมืองดาวอส เมื่อ 25 มกราคม 2562 และยืนยันความมุ่งมั่น
ที่จะร่วมมือกันผลักดันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการหารือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมก่อนการประชุมรัฐมนตรีของ
องค์การการค้าโลก สมัยที่ 12 เดือนมิถุนายน 2563
การประชุมผู้นา G20 ประจาปี 2562 กาหนดจัดระหว่าง 28 – 29 มิถุนายน 2562 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หมำยเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี โทร.0 2288-4396
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