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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140260 
 
เรื่อง : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต  
ภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2558 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการเงินของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
รายละเอียด สิ้นสุด 30 ก.ย. 2557 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
รวมสินทรัพย์ 364.423 417.708 เพิ่มขึ้น 53.285 
รวมหน้ีสิน 0.0075 0.009 เพิ่มขึ้น 0.0015 
รวมสินทรัพย์/ส่วนทุน 364.416 417.699 เพิ่มขึ้น 53.283 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รวมรายได้ 88.978 66.117 ลดลง (22.861) 
รวมค่าใช้จ่าย 67.732 12.834 ลดลง (54.898) 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 21.246 53.283 เพิ่มขึ้น 32.037 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

2. สตง. ได้ตรวจสอบรายงานทางการเงินแล้วมีความเห็นว่า รายงานการเงินของกองทุนฯ ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ทั้งนี้ สตง. ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า (FTA) ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 16 ธ.ค. 2559 มีมติรับทราบและให้ฝุายเลขานุการฯ น ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนฯ เสนอ ครม. รับทราบต่อไป 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140260 
 
เรื่อง : การด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) ที ่2321 (ค.ศ. 2016) เกี่ยวกับมาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ 

 2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. กค. กก. พม. กษ. คค. ดศ. ทส. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. 
วท. ศธ. สธ. อก. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ  
ตามแนวทางจากผลการประชุมส่วนราชการเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามรายการล่าสุด พร้อมท้ังแจ้งการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ กต. ทราบ เพื่อผลประโยชน์ในการรายงาน
ต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว 
ให้แจ้ง กต. ทราบด้วย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ที่ผ่านมา UNSC มีการรับรองข้อมติก าหนดมาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมาตรการ

เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เรื่อยมา โดยหลังจากที่ กต. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรอง
ข้อมติที่ 2270 (ค.ศ. 2016) แล้ว UNSC ได้รับรองข้อมติอีก 1 ฉบับ ได้แก่ ข้อมติที่ 2321 (ค.ศ. 2016)  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือเพ่ิมเติมให้มีความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้น เพื่ออุด 
ช่องโหว่และปิดกั้นช่องทางสร้างรายได้และการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้  
การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 โดยมติดังกล่าวเป็นการรับรองมาตรการที่ต่อยอดจาก 
ข้อมติก่อนๆ นอกจากน้ี ไดมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่ถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สิน และองค์กร/องคภาวะ 
(Entities) ที่ถูกอายัดทรัพย์สินในบัญชีของ UNSC  

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์มากที่สุด และปูองกันผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย 
กับเกาหลีเหนือ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. สาระส าคัญของข้อมติท่ี 2321 ก าหนดมาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ 
2.1 มาตรการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ และปรับปรุงรายการสิ่งของฯ (ภาคผนวก 3) สรุปรายละเอียด 

1) เพิ่มเติมรายการสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ สินค้าและเทคโนโลยีที่อาจน าไปใช้สนับสนุนการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงที่น าไปใช้ได้สองทาง ซ่ึงห้ามถ่ายโอนไปยังเกาหลีเหนือ จ านวน 18 รายการ 2) มาตรการห้ามการจัดหา
ให้ จ าหน่าย หรือถ่ายโอนอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสู่เกาหลีเหนือ มาตรการห้ามการส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์  
ไปสู่ เกาหลี เหนือ และมาตรการห้ ามการถ่ ายทอด /ถ่ายโอนการฝึกอบรมทางวิชาการ การให้ค าแนะน า 
การบริการ หรือความช่วยเหลือในด้านการจัดหา การผลิต การบ ารุงรักษา หรือการใช้อาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสู่เกาหลีเหนือ 
โดยบังคับใช้กับสิ่งของที่ถูกก าหนดในบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางประเภทอาวุธตามแบบฉบับใหม่  

2.2 มาตรการด้านการขนส่งสินค้า/การสกัดกั้นสินค้า/การตรวจสอบสินค้า สรุปรายละเอียด 1) ห้ามมิให้ 
รัฐสมาชิกให้เช่า เช่าเหมาล า หรือให้บริการจัดหาลูกเรือแก่เกาหลีเหนือโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจาก คกก . คว่ าบาตร 
ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีล่วงหน้า 2) ห้ามมิให้รัฐสมาชิกจดทะเบียนเรือในเกาหลีเหนือ ขออนุญาตให้เรือชักธง
เกาหลีเหนือและถือครอง ให้เช่า เดินเรือ ให้บริการจัดหมวดหมู่เรือ ออกใบรับรองหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือประกัน
ให้แก่เรือใดๆ ที่ชักธงเกาหลีเหนือ โดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจาก คกก .ฯ ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีล่วงหน้า  
3) ให้อ านาจ คกก.ฯ ก าหนด/ขึ้นบัญชีรายช่ือเรือของเกาหลีเหนือที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธ เพื่อให้รัฐสมาชิกด าเนินมาตรการทุกข้อหรือข้อหนึ่งข้อใดกับเรือ  
ในบัญชีดังกล่าว เช่น ถอดถอนธงออกจากเรือ และสั่งการให้เรือเข้าเทียบท่าที่ก าหนด 4) ให้สมาชิกตรวจค้นสัมภาระ
ส่วนตัวและสัมภาระที่ลงทะเบียนของบุคคลที่เดินทางเข้า/ออกเกาหลีเหนือซึ่งจัดเป็น “Cargo (สินค้า)” และอาจถูกใช้
เพื่อขนย้ายสิ่งของซึ่งถูกห้ามการจัดหา การจ าหน่าย หรือการถ่ายโอน 5) การตรวจค้นสินค้าใน/ที่ผ่านแดนเข้ามา 
ในดินแดนของตน รวมถึงท่าอากาศยานที่มาจาก/จะขนส่งไปยังเกาหลีเหนือ หรือโดยคนชาติเกาหลีเหนือ หรือบรรทุก 
โดยอากาศยานเกาหลีเหนือในขณะที่ลงจอดหรือบินออกจากแดนของตน และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกด าเนินการเฝูาระวัง
เพื่อให้มั่นใจว่าเช้ือเพลิงจะไม่ถูกจัดหาให้แก่อากาศยานโดยสารพลเรือนที่ชักธงเกาหลีเหนือมากกว่าความจ าเป็น  
6) การตรวจค้นสินค้าในหรือที่ผ่านดินแดนของตน หมายรวมถึงสินค้าที่ขนส่งโดยทางรถไฟและทางถนน 7) ห้ามมิให้ 
รัฐสมาชิกให้บริการประกันภัย หรือให้บริการต่อประกันภัยให้แก่เรือในครอบครอง อยู่ภายใต้การควบคุม หรือด าเนินการ
ซึ่งรวมถึงโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย โดยเกาหลีเหนือ ยกเว้น คกก.ฯ พิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ในการด ารงชีพ/
ทางมนุษยธรรมโดยเฉพาะเท่านั้น 8) ห้ามมิให้รัฐสมาชิกจัดหาบริการลูกเรือส าหรับเรือและอากาศยานจากเหลีเหนือ  
9) ให้รัฐสมาชิกเพิกถอนการจดทะเบียนเรือในครอบครอง อยู่ภายใต้การควบคุมหรือด าเนินการโดยเกาหลีเหนือและ  
ต้องไม่จดทะเบียนเรือเช่นว่าใดๆ ซึ่งถูกเพิกถอนการจดทะเบียนโดยรัฐสมาชิกอ่ืน  

2.3 มาตรการเกี่ยวกับการให้ช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ สรุปรายละเอียด 1) สาขาวิชาที่ห้าม
ให้การฝึกสอนและจัดอบรมแก่เกาหลีเหนือที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงวัสดุศาสตร์ขั้นสูงวิศวกรรม
เคมีขั้นสูง วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง วิศวกรรมไฟฟูาขั้นสูง และวิศวอุตสาหกรรมขั้นสูง 2) ให้รัฐสมาชิกระงับความร่วมมือ
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ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ ยกเว้นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการแพทย์ และในกรณีที่
ก าหนดและพิจารณาแล้วว่าจะไม่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางนิวเคลียร์ที่อาจเอื้อต่อการแพร่ขยายอาวุธหรือโครงการ
ขีปนาวุธ  

2.4 มาตรการเกี่ยวกับนักการทูตและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ สรุปรายละเอียด เพื่อปิดช่องทาง 
มิให้นักการทูต และสถานเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เกาหลีเหนือสามารถลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย ค้าอาวุธ  
และด าเนินกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลเกาหลีเหนือโดย 1) ให้รัฐสมาชิกลดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่สถานทูต/ 
สถานกงสุลของเกาหลีเหนือ 2) ให้รัฐสมาชิกด าเนินมาตรการเพื่อจ ากัดจ านวนบัญชีธนาคารที่ธนาคารในดินแดนของรัฐ
สมาชิกให้เหลือเพียงหนึ่งบัญชีส าหรับสถานทูตและสถานกงสุลของเกาหลีเหนือและหนึ่งบัญชีส าหรับเจ้าหน้าที่การทูต/
กงสุลเกาหลีเหนือที่ได้รับการรับรองสถานะ 3) ตัวแทนทางการทูตเกาหลีเหนือจะต้องไม่ประกอบอาชีพหรือด าเนิน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรัฐผู้รับ 4) ให้รัฐสมาชิกห้ามมิให้ เกาหลี เหนือใช้อสังหาริมทรัพย์ในครอบครอง /เช่า 
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากกิจกรรมทางการทูตและกงสุล  

2.5 มาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน สรุปรายละเอียด 1) ให้รัฐสมาชิกด าเนินมาตรการเพื่อจ ากัด
การเดินทางเข้า/ผ่านดินแดนของตนของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทัพของเกาหลีเหนือ หากรัฐนั้น
พิจารณาแล้วว่า บุคคลเช่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธ 2) มาตรการห้ามเดินทางบังคับ
ใช้ในกรณีการเดินทางของบุคคลผ่านท่าอากาศยานนานาชาติของรัฐนั้นๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง  
ในอีกรัฐหนึ่ง ไม่ว่าบุคคลเช่นว่านั้นผ่านด่านศุลกากร/ด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้นๆ 3) เพิ่มเติมรายช่ือบุคคลและองค์กร
เกาหลีเหนือ เกี่ยวโยงกับโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ จ านวน 11 คน  

2.6 มาตรการด้านการน าเข้าส่งออก และเพ่ิมรายการสินค้าฟุ่มเฟือย สรุปรายละเอียด  มาตรการห้าม
ส าหรับเกาหลีเหนือ 1) ก าหนดเพดานการส่งออกถ่านหินจากเกาหลีเหนือ 2) ห้ามการส่งออกสินค้าประเภทโลหะ  
3) ห้ามการส่งออกรูปปั้น มาตรการห้ามส าหรับรัฐสมาชิกอื่นๆ 1) ห้ามจัดซื้อถ่านหิน เหล็ก แร่เหล็กจากเกาหลีเหนือ  
2) ห้ามจัดหา ขาย ถ่ายโอนเรือและเฮลิคอปเตอร์เครื่องใหม่ 3) เพิ่มเติมรายการสินค้าฟุุมเฟือยที่ห้ามถ่ายโอนไปยังเกาหลี
เหนือจ านวน 2 รายการ ได้แก่ พรม และชุดเครื่องชามกระเบื้องอย่างดี 

2.7 มาตรการทางการเงิน การธนาคารและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สรุปรายละเอียด  เพื่อปิด
กั้นช่องทางสร้างรายได้และการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือ ได้แก่ 1) ให้รัฐสมาชิกปิดส านักงาน
ตัวแทน บริษัทลูก/สาขาย่อย หรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่ในเกาหลีเหนือ ภายใน 90 วัน 2) ห้ามรัฐสมาชิกสนับสนุน 
ความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งการให้เครดิตส่งออก รับรอง รับประกัน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 3) ให้รัฐ
สมาชิกขับไล่บุคคลที่ท างานในนาม หรือตามค าสั่งของธนาคาร หรือสถาบันการเงินของเกาหลีเหนือออกจากดินแดน  
ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งตัวกลับตามสัญชาติของบุคคลนั้น 4) เรียกร้องให้รัฐสมาชิกเฝูาระวังคนเกาหลีเหนือ 
ที่ท างานให้รัฐของตนอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และ
ขีปนาวุธ 
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3. ผลการประชุมส่วนราชการ กต. ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็น โดยที่ประชุม 
มีความเห็นและข้อเสนอ เช่น เห็นควรด าเนินโครงการช่วยเหลือทางวิชาการกับเกาหลีเหนือที่ไม่ขัดต่อมติฯ เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์โดยจ ากัดสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนพิจารณาอย่างรอบคอบ และพิจารณาถึงข้อจ ากัดและความเหมาะสมเกี่ยวกับการลดจ านวนนักการทูต
และลดจ านวนบัญชีธนาคารในไทยของสถานเอกอัครราชทูต/นักการทูต 

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เน่ืองจากมาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือเพ่ิมเติมข้อมติที่ 2321  
(ค.ศ. 2016) มีความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้านการน าเข้าส่งออก ธุรกิจ การค้า การเงิน 
และธนาคาร การขนส่งสินค้า การสกัดกั้นสินค้า และการตรวจสอบสินค้า การทูตและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ  
อาจกระทบการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือและการส่งเสริมและรั กษาผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและคมนาคมขนส่ง ดังน้ัน การปฏิบัติตามข้อมติจึงต้อง
รักษาความสัมพันธ์ทวิภาคี การให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย 
ทั้งน้ี โดยให้ด าเนินมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมท้ังการเฝ้าระวังเพ่ือป้องปราม 

5. สถานะทางกฎหมาย ในฐานะรัฐสมาชิก UN ไทยมีพันธกรณีจะต้องด าเนินการการตามมติ UNSC ซึ่งมีผล
ผูกพันไทย จึงต้องเสนอเรื่องการด าเนินการตามข้อมติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) ให้ ครม. พิจารณา เพื่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมจากข้อมติอื่นๆ ที่เคยได้รับการรับรองภายใต้มาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ และปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปปัจจุบันโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและ
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. หารือร่วมกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อมติฯ ดงักลา่วให้มคีวามชัดเจนและเป็นทีเ่ข้าใจถูกตอ้งตรงกัน โดยให้ค านึงถึง
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อจ ากัด และข้อพึงระวังในการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ ท่าทีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และพันธกรณรีะหว่างประเทศ เพือ่ไมใ่ห้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่าง
ประเทศในภาพรวมดว้ย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140260 
 
เรื่อง : ความคืบหน้าผลการด าเนินการบริการจัดการการน าเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินการบริการจัดการการน าเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการการน าเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1.1 ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 
เป็นต้นไป  

1.2 ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้น าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่20 ธันวาคม 2559  

1.3 แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ เพื่อติดตามตรวจสอบ
ปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศของผู้ได้รับอนุญาตให้น าเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร 

2. การแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน 
2.1 เกษตรกรจังหวัดน่านเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือ กรณีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสาร

สิทธ์ิจ านวน 2.5 แสนตัน โดยเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพต่ ามาก 1.3 แสนตัน ที่ไม่สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์และส่งออกได้ ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 1.2 แสนตัน สามารถผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์
ประมาณ 50,000 ตัน และผลักดันเข้าสู่การส่งออกส าหรับตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพต่ า ประมาณ 70,000 ตัน 

2.2 กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จังหวัดน่าน ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์  
ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 8.00 บาท (ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล) ณ ความช้ืน 14.5% ส าหรับในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิจะรับซื้อในราคาที่ลดหลั่นตามชั้นคุณภาพและระยะทาง เพื่อใช้เฉพาะในโรงงานอาหารสัตว์ที่บริโภคภายในประเทศ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประ เทศของผู้ ได้ รับอนุญาตให้น า เข้ าข้ าวสาลี เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้วัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ 
เพื่อปูองกันไม่ให้ผู้น าเข้าใช้เป็นข้อกีดกันการน าเข้าปศุสัตว์จากไทย และเป็นการจูงใจให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกในพื้นที่ 
ไม่เหมาะสมและไม่ให้บุกรุกพ้ืนท่ีปุาเพิ่มขึ้น  

3. การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์ 
การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

แต่ละหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเรื่องพันธุ์เพาะปลูกพืชทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกให้เหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ของ Agri Map 
3.2 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่ 
3.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ปุาสงวน ปูองกันมิให้มีการบุกรุก

ปุาไม้เพิ่มขึ้น 
3.4 กระทรวงพาณิชย์ จัดหาเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตร เร่งผลักดันในการน านวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า  

การหาช่องทางตลาดใหม่ๆ ส ารวจและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับพืชทางเลือกอื่นแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที ่พณ. เสนอ และให้ พณ. กษ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไปดว้ย 

2. มอบหมายให้ กษ. ร่วมกับ ทส. มท. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งตรวจสอบจ านวนพืน้ทีเ่พาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ให้ชัดเจน และก าหนด
แนวทางและมาตรการในการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรดงักลา่วให้เหมาะสมและมีความยั่งยืนตอ่ไป 
 


