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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจาณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 
เรื่อง : การด าเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติ ครั้งท่ี 2/2560) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 
1) งบประมาณในการหมุนเวียนรับซื้อยางในโครงการฯ จากเกษตรกร ชาวสวนยาง และน าไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ให้ใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยาง  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อด าเนินการหมุนเวียนรับซื้อยางตามมติคณะกรรมการยาง  
แห่งประเทศไทยไปก่อน ท้ังนี้ หากไม่เพียงพอจะขออนุมัติให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท 
(รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนรับซื้อยางพาราภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จ านวน 12,000 ล้านบาท) 
โดย กยท. จะท าข้อมูลความต้องการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ แผนการรับซื้อและจ านวนยางพาราของ กยท. 
จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อขอค าความตกลงกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนของการน าเงิน
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายยางมาหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางตามโครงการฯ การยางแห่งประเทศไทยจะท าความตกลง  
กับกระทรวงการคลังต่อไป 

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้การยางแห่งประเทศไทยจัดท า
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 

2. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) 
1) ค่าเบี้ยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 0.36 ต่อปี จ านวน 36 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงิน 

108 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น 
2) ค่าบริหารโครงการฯ อัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี จ านวน 14 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงิน

ไม่เกิน 42 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้รับราคายาง  
ที่เป็นธรรม และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ รัฐบาลจึงมีนโยบาย
ผลักดัน ให้หน่วยงานภาครัฐมีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารามากขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท) 
1) ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยขอให้ธนาคารกรุงไทย เป็นที่ปรึกษาและแนะน าวิธีการ
ค านวณการชดเชยดอกเบี้ย โดยไม่รวมรายจ่ายช าระต้นเงินกู้และไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) ค่าบริหารโครงการฯ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ให้ กษ. ด าเนินงานโครงการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 19 ธ.ค. 2560 ตามแนวทางที่ กษ. เสนอภายในกรอบ

วงเงินท้ังสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งแต่ละโครงการมีแนวทางการด าเนินโครงการ ดังน้ี 
1) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้
ประโยชน์ และเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรการชาวสวนยาง อีกท้ังยังลดผลกระทบที่ส่งผลต่อราคายางพารา
ภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง 

เป้าหมาย : น าผลผลิตยางพารา ได้แก่ ยางแผ่นดินคุณภาพ 3 น้ ายางสด ยางก้อนถ้วยหรือยางชนิดอื่นๆ 
ที่ กยท. ก าหนด รับซื้อผ่านจุดรับซื้อยาง ณ โรงงานแปรรูปยางของ กยท. โรงงานแปรรูปยางของสถาบันเกษตรกร และ
โรงงานแปรรูปยางของเอกชน และสถานท่ีที่ กยท. ก าหนดไว้ไปใช้งาน จ านวนประมาณ 200,000 ตัน หรือตามจ านวน
ที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐแจ้งความประสงค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 
งบประมาณ : เงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามนัย มาตรา 49(3) แห่งพระราชบัญญัติการยาง  

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จ านวน 1,000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,000 ล้านบาท 
เพื่อใช้หมุนเวียนรับซื้อยางพาราภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จ านวน 12,000 ล้านบาท และค่าบริหารโครงการ  
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท ขอรับสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพ่ือรวบรวมยาง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อการสนับสนุนสินเช่ือให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนท่ีมี

การประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา น าไปใช้เป็นเงินทนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตร  
กรชาวสวนยาง 

เป้าหมาย : สนับสนุนสินเช่ือให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนท่ีมี  
การประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพื่อกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อ
ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท  

ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
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งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัย อันตราร้อยละ 0.36 ต่อปี จ านวน 36 ล้านบาท ต่อปี ระยะเวลา 
3 ปี รวมเป็นเงิน 108 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จ่ายจริง ส าหรับค่าบริหาร
โครงการฯ อัตราร้อยละ 0.14 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงิน 42 ล้านบาท โดย กยท. ขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 

3) โครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ชาวสวนยาง

และรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้เกิดความผันผวน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง เพื่อลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยาง
และการบริหารจัดกรสต็อกยางพาราจากรัฐบาล 

เป้าหมาย : ดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน  
จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 3,200,000 ตัน (ยางแห้ง) ตลอดอายุโครงการ โดยสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่  
ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 
ต่อปี ตามโครงการระยะเวลา 1 ปี (ไม่เกิน 600 ล้านบาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ : เดือน ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2562 
งบประมาณ : รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี กรอบวงเงินไม่เกิน 

600 ล้านบาท จากวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท โดยให้ กยท. ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรายจ่าย
จริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป ส าหรับค่าบริหารโครงการฯ วงเงิน 2,000,000 บาท กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : มติอนุมัติตามความเห็นของ สงป. (ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0718/6812 ลงวันท่ี  
2 มีนาคม 2561) โดยให้ กษ. (กยท.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ ท้ัง 3 โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 (เรื่อง โครงการส่งเสริม  
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ) ที่ให้ก าหนดมาตรการป้องกันและก ากับการด าเนินงานทุกข้ันตนให้มีความโปร่งใส  
ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งให้รับความเห็นของ กค. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องทีต่ าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ ต าบลนาหว้า ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า 

และต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านค้อ  
อ าเภอโพนสวรรค์  ต าบลนาหว้า ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า และต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินท ากินร้องขอที่ดินท ากิน  

เป็นจ านวนมาก กษ. โดยส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่จัดหาที่ดิน  
และจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากินหรือเกษตรกรที่มีที่ดินท ากินเล็กน้อยไม่พียงพอแก่การครองชีพฯ ได้ตระหนักถึง
ความเดือดร้อนของเกษตรกร จึงได้ก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือโดยการด าเนินโครงการจัดหาที่ดินท ากิน  
ให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากิน ตลอดจนการพิจารณาจัดหาที่ดินเพื่อรองรับเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ด้วยการจัดซื้อท่ีดินโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาจัดให้เกษตรกรได้เช่า หรือเช่าซื้อ  
เพื่อให้มีที่ดินท ากินเพียงพอแก่การครองชีพ 

2. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากิน โดยให้ ส.ป.ก. รับเรื่องกลุ่มเกษตรกร  
ร้องขอที่ดินท ากิน ทั้งในกรณีร้องขอ ส.ป.ก. โดยตรงหรือหน่วยงานส่งเรื่องให้น ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูลเกษตรกร  
ของ ส.ป.ก. ว่า มีรายชื่อซ้ าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไม่ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงาน  
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ การมีที่ดินท ากินและเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2559  
ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินการจัดซื้อท่ีดิน ในท้องที่ต าบลนางัว ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า ต าบลกุตาไก้  
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จ านวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 163 – 1 – 50 ไร่ เป็นเงิน 
9,782,578.60 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
ให้มีท่ีดินท ากินและเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และ
ด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. เจ้าของที่ดินได้ยกเลิกการเสนอขายท่ีดิน จ านวน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 33 – 0 – 22 ไร่ คงเหลือท่ีดินเสนอ
ขายให้ ส.ป.ก. จังหวัดนครพนม จ านวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ 130 – 1 – 28 ไร่ รวมวงเงินท้ังสิ้น 7,847,428.60 บาท 
(เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสตางค์) 

5. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
ได้มีมติอนุมัติให้ก าหนดเขตท่ีดินเฉพาะพ้ืนทีต่ามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมที่ดิน ในท้องที่ต าบลนางัว ต าบลนาหว้า 
อ าเภอนาหว้า และต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จ านวน 10 แปลง เน้ือที่ประมาณ 
130 – 1 – 28 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อให้ ส.ป.ก.  
มีอ านาจจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 

6. ส.ป.ก. จังหวัดนครพนมได้ประสานอ าเภอนาหว้าเพื่อรับรองแนวเขตการปกครอง ปรากกฎว่า โฉนดที่ดิน
เลขที่ 25987 ตามโฉนดที่ดินระบุอยู่ในเขตท้องท่ีต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม แต่เมื่อลงต าแหน่ง
แปลงท่ีดินในแผนที่แสดงเขตการปกครองท าให้แปลงที่ดินดังกล่าว ต้ังอยู่ในเขตท้องท่ีต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม  ดังนั้น พื้นที่ท่ีก าหนดให้เป็นปฏิรูปที่ดินจึงอยู่ในท้องที่ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
ด้วย ตามที่ตั้งที่ดินเขตการปกครองปัจจุบัน จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ ต าบลนาหว้า 
ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า และต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 

เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลง
มาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี ..) 

 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่ม
อัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี ..) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในคราวการประชุมตรวจร่างประกาศกระทรวงการคลังสินค้ากากถั่วเหลือง รหัสย่อย 01 เฉพาะที่น าเข้ามา

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ลับมาก ด่วนที่สุด ท่ี นร 
0503/6122 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (คกอ. 4) มีข้อสังเกตว่า ในการเสนอเรื่องที่เป็นมติคณะกรรมการต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี  
หากในการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ จะต้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตราร่างอนุบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการดังกล่าว และมีกรอบระยะเวลาก าหนดไว้ ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนั้นประสานหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องจัดท าร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปในคราวเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินการ  
ตามมติคณะกรรมการเกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

2. คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ กษ 
1305/769 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 แจ้งว่า สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามา
เพื่อใช้อุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002 /KGM) และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) ส าหรับปี 2561 – 2563 (คราวละ 3 ปี) อัตราอากรน าเข้าในโควตาร้อยละ 
10 นอกโควตาร้อยละ 133 ตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 และขอให้
กระทรวงการคลัง จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกัน 

3. กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร  
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งส าหรับสินค้า
กากถ่ัวเหลือง ตามประเภทย่อย 2304.00.90 อัตราอากรที่เปิดตลาดส าหรับปี 2558 – 2560 มีอัตราอากรแยกตามรหัสย่อย ดังนี ้

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

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 รหัสย่อย 01 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ (รหัสสถิติ 001/KGM) 
อัตราอากรในโควตาร้อยละ 2 นอกโควตาร้อยละ 119 

3.2 รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) 
อัตราอากรในโควตาร้อยละ 10 นอกโควตาร้อยละ 133 

3.3 รหัสย่อย 29 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) อัตราอากรในโควตา
ร้อยละ 10 นอกโควตาร้อยละ 133 

4. กากถ่ัวเหลือง รหัสย่อย 01 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ (รหัสสถิติ 
001/KGM) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร  
ได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากร ลดและเพิ่มอัตราอากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี  
7 มีนาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ และงานท่ัวไปเล่ม 135 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันท่ี  
8 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

5. คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  
มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหารการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อื่นๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) ส าหรับปี 2561 – 2563 (คราวละ 3 ปี) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยการน าเข้าภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) อัตราอากรในโควตาร้อยละ 10 นอกโควตาร้อยละ 133 การน าเข้ากากถ่ัวเหลืองภายใต้  
เขตการค้าเสรีอื่นๆ อัตราอากรขาเข้ายังคงเป็นไปตามข้อผูกพันท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และการน าเข้าทั่วไปตามมาตรา 12 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ก าหนดอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 2,519 บาท 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช กระทรวงการคลังได้ด าเนินการ  
ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลง  
มาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี 3) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับท่ีมีผลใช้บังคับ  
ในปัจจุบัน ส าหรับสินค้ากากถั่วเหลืองตามประเภทย่อย 2304.00.90 รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 
(รหัสสถิติ 090/KGM) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (คราวละ 3 ปี) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี ..) ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ กค. 
ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 
เรื่อง : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 1 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 1 ที่มีวงเงินปรับ
เพิ่มขึ้นสุทธิ 85,906.42 ล้านบาท จากเดิม 1,502,977.06 ล้านบาท เป็น 1,588,883.48 ล้านบาท 

 2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ 
ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น 9,830.11 ล้านบาท จากเดิม 161,433.45 ล้านบาท เป็น 171,263.56 ล้านบาท 

 3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ และการค้ าประกันเงินกู้ให้กับ
รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้
เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งท่ี 1  

 4. อนุมัติให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้ า
ประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินเองได้ ก็ให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 5. อนุมัติให้ รมว.กค. หรือผู้ที่ รมว.กค. มอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู้ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กค. จะรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2549 

 6. รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของ กยท. พร้อมท้ังมอบหมายให้ กยท. 
ด าเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และด าเนินการจ าหน่ายยางพาราในระดับราคาที่เหมาะสม 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และให้ กยท. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ และ ครม. 
ทราบเป็นระยะต่อไป 

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

เพื่อให้การใช้จ่ายของภาครัฐจากการใช้เงินกู้และงบประมาณ
ข้างต้นสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ 25 61 เมื่อวันท่ี 

12 ก.ย. 2560 วงเงินรวม 1,664,410.51 ล้านบาท 
2. เมื่อวันท่ี 1 2 ก.พ.  256 1 คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีมติเห็นชอบ       

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6 1 ครั้งท่ี 1 และให้น าเสนอการปรับปรุงแผน
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบตามนัยมาตรา 35 (2)  แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6 1 ครั้งท่ี 1    
มีวงเงินปรับเพิ่มสุทธิ  95,736.53  ล้านบาท จากเดิม 1, 664,410.51  ล้านบาท เป็น 1,7 60,147.04  ล้านบาท    
โดยการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น 1 08,864.25  ล้านบาท จากเดิม 6 51,938.27  ล้านบาท เป็น 7 60,802.52 ล้านบาท 
และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) ลดลง  13,127.72 ล้านบาท จากเดิม 
1,012,472.24 ล้านบาท เป็น 999,344.52 ล้านบาท 

3. กษ. ไม่มีแผนบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ทั้งนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
คือ การติดตามการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (การบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของ 
กยท.) ซึ่ง กยท. ได้รายงานผลการระบายยาง ของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา และโครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางออกสู่ตลาด ให้คณะรัฐมนตรีทราบ แล้ว เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 
2560 (การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 2) โดย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2560 
กยท. มีภาระหนี้คงค้างของทั้ง 2 โครงการ วงเงินรวม 17,399.60 ล้านบาท และยังมีปริมาณยางคงเหลือ 
104,603.19 ตัน คิดเป็นมูลค่ายางคงเหลือประมาณ 4,970.48 ล้านบาท (ราคาตลาด ณ วันท่ี 5 ม.ค 2561)      
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ กยท. ด าเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และด าเนินการ
จ าหน่ายยางพาราดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ครั้งท่ี 1 ตามที่ กค. เสนอ โดยการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายและ ก ากับ 
การบริหารหนี้สาธารณะได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 1 แล้ว  
เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบทั้ง 6 ข้อ ตามที่ รมว.กค. ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ 
ทั้งนี้ ให้ กยท. เร่งด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยให้ กษ. 
ก ากับและติดตามการด าเนินการของ กยท. อย่างใกล้ชิดด้วย 

2. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ ท้ังในส่วนของการด าเนินการตามแผนงานปกติ  
และการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก ากับและติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้ กค. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. และ ธปท. พิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้ สศช. พิจารณาความเหมาะสมของระดับหนี้สาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศท่ีอยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนในแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

4. ให้ กค. ร่วมกับ สงป. สศช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าประมาณการคลัง ซึ่งรวมถึงหน้ีสาธารณะและ
งบประมาณในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีสะท้อนกรอบการลงทุนในภาพรวมของประเทศ รวมถึงพื้นที่การคลังที่เหลือ 
(fiscal space) และให้รายงานให้ ครม. ทราบ เพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรแหล่งเงินทุน  
ที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและเพื่อให้ภาพรวมของการบริหารงบประมาณและระดับหนี้
สาธารณะเป็นไปด้วยความเหมาะสม ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดท าภาพรวมการใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันในระยะยาว
โดยเฉพาะโครงการลงทุนภาครัฐ โดยให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินในมิติต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน/การบริหารจัดการน้ า 
โดยค านึงถึงการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศท่ีก าหนดไว้ และน าเสนอ
ภาพรวมการใช้จ่ายดังกล่าวต่อ กค. เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยเร็วต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 
เรื่อง : การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้เปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และกากถั่วเหลือง  
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 2561-2563 

2. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 3/2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันท่ี 21 พ.ย. 2560 มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการบริหารการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2561 ภายใต้กรอบ WTO ส าหรับกรอบการค้าอื่น  

ให้บริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับ WTO 
2. เห็นชอบการบริหารการน าเข้าน้ ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามันมะพร้าว ปี 2561 

ภายใต้กรอบการค้า WTO  AFTA และ FTA 
3. เห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90 รหัสย่อย 

02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/ KGM) และรหัสย่อย 29  
เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) คราวละ 3 ปี คือ ปี 2561 – 2563 โดย 

- การเปิดตลาดภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก WTO ปริมาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน อัตราภาษี  
ในโควตาร้อยละ 10 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 133  และให้มีการบริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับปี 2560 ส าหรับ
หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตา ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด  

- การเปิดตลาดภายใตก้รอบการค้าอื่น ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และมีการบริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้ากากถั่วเหลือง ผูกพันภาษีในโควตาตาม WTO ที่ร้อยละ 20 การปรับลดภาษีลง

เหลือร้อยละ 10 จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชได้มีมติเห็นชอบ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช/กษ.(สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อน าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แล้ว ดังน้ัน จึงเห็นสมควรรับทราบมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช และให้ความเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้า
กากถ่ัวเหลือง ปี 2561 – 2563 ตามที่คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 
และเห็นชอบให้เปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและกากถั่วเหลือง  
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 2561 – 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ 

2. ให้ กษ. กค. พณ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ กต. สธ. อก. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กค. กษ. พณ. ก ากับดูแลและ
ติดตามการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และกากถ่ัวเหลืองที่น าเข้า
มาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีจะมีการเปิดตลาดภายใต้กรอบการต่างๆ ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาทบทวน
มาตรการการน าเข้าและแนวทางการบริหารการน าเข้าภายใต้กรอบการค้าต่างๆ ดังกล่าวเป็นระยะๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ์การน าเข้าและสถานการณ์การตลาดภายในประเทศด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์  
จากต ารายาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ และค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอข้ึนทะเบียน 
และค าขอจดทะเบียน เพิ่มให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2542 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สธ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

มาเพื่อด าเนินการ โดยสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยา  
แผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ และค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอข้ึนทะเบียน และค าขอ  
จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ดังกล่าว มีอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ไม่สอดคล้องกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามมติคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีการให้ค าแนะน า
หรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2542 กล่าวคือ คณะกรรมการฯ มีมติให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว ในอัตราฉบับละ 3,000 บาท 
แต่ร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ 1. ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ฉบับละ 20,000 บาท 

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในขณะนั้นสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ส่งคืนร่างกฎหมายกระทรวงดังกล่าวให้ สธ. รับไปด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการเพิ่มอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติให้สอดคล้อง
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
จากต ารายาแผนไทยของชาติ และค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอ  
ขึ้นทะเบียน และค าขอจดทะเบียน เพิ่มให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. สธ. รายงานว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า คณะกรรมการฯ 
ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตดังกล่าวในอัตราฉบับละ 3,000 บาท ดังนั้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวมาเพื่อด าเนินการ 

5. ก าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์  
แผนไทยของชาติ ฉบับละ 3,000 บาท 

6. ก าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาตค าของขึ้นทะเบียนและค าขอจดทะเบียน 
ฉบับละ 20 บาท 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200361 
 
เรื่อง : การยกเลิกการท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับ Directorate of 

food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. เพื่อทราบการยกเลิกการท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบ (G to G) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ 
กับ Directorate of food กระทรวงอาหา รบังกลาเทศ ซึ่งรองประธานกรรมการ นขบ. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
รับค าสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความเห็นยกเลิกการท าสัญญาด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วันท่ี 1 ธ.ค. 60 รองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับค าสั่งประธานกรรมการ นบข. 

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ (1) การตกลงราคาซื้อขายข้าวระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ 
(คต.) กับ Directorate of Food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ เป็นชนิดข้าวน่ึง ๕% ฤดูกาลผลิตใหม่ ปริมาณ 15๐,๐๐๐ ตัน 
ที่ราคา 465 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน ในเทอม CIF Liner out โดยก าหนดส่งมอบภายใน 60 วัน  นับตั้งแต่วันท่ี  คต.  
ได้รับ L/C ซึ่งฝ่ายบังกลาเทศเปิดจากธนาคารที่ระบุไว้ในสัญญา  (2) ให้ คต. และสมาคมฯ ลงนามใน “ข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดหาข้าวและ ส่งมอบข้าวให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” เพื่อมอบให้สมาคม ฯ รับไปด าเนินการ
จัดสรรให้ผู้ส่งออกท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ จัดหาและส่งมอบข้าวให้ Directorate of Food กระทรวงอาหาร
บังกลาเทศในนาม  คต. และ (3) ให้ น าเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวระหว่าง  คต. กับ 
Directorate of Food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ 

2. วันท่ี 19 ธ.ค. 60 ครม. มีมติอนุมัติให้อธิบดี  คต. เป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวกับ Directorate of 
Food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไท ยตามที่  พณ. เสนอ และให้  พณ. ด าเนินการให้ถูกต้อง  
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

3. วันท่ี 25 ธ.ค. 60 คต. มีหนังสือถึง  Directorate of Food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ  แจ้งว่า ครม.  
ได้อนุมัติการลงนามในสัญญาฯ แล้ว และเชิญคณะผู้แทนบังกลาเทศเดินทางเยือนไทยเพื่อลงนามในสัญญาฯ ในช่วงต้นปี 2561   
แต่ทางกระทรวงอาหารบังกลาเทศ แจ้งว่าไม่สะดวกเยือนไทย  และขอให้ไทยส่งสัญญาที่ลงนามแล้วให้ฝ่ายบังกลาเทศ  
ลงนามทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

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

เพื่อรายงานผลการด าเนินการท าสัญญาซื้อขายข้าว แบบรัฐบาล
ต่อรัฐบาล (G to G) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับ Directorate of 
food กระทรวงอาหารบังกลาเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. วันท่ี 11 ม.ค. 61 คต. มีหนังสือถึงกระทรวงอาหารบังกลาเทศ แจ้งว่าได้ส่งสัญญาฯ ที่อธิบด ีคต. ลงนามแล้ว
ผ่านกรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ โดยขอให้ฝ่ายบังกลาเทศลงนามในสัญญาฯ 
และส่งสัญญาฯ ที่ลงนามแล้วคืน คต. และแจ้งวันท่ีลงนามให้ฝ่ายไทยทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

5. วันท่ี 24 ม.ค. 61 คต. ได้รับหนังสือจาก กระทรวงอาหารบังกลาเทศ  แจ้งว่า ผู้มีอ านาจ ตัดสินใจของ
บังกลาเทศไม่อนุมัติให้ลงนามในสัญญาฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  คต. จึงได้มีหนังสือถึงกระทรวงอาหาร
บังกลาเทศ แจ้งว่าหากรัฐบาลบังกลาเทศประสงค์ที่จะไม่ลงนามใน สัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลไทย จะถือว่า
การเจรจาใดๆ ระหว่างท้ังสองฝ่ายในช่วงที่ผ่านมาไม่บรรลุผล โดยฝ่ายบังกลาเทศเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาฯ ฉบับน้ี รวมทั้ง
ได้มีหนังสือถึงกรมเอเชียใต้ฯ ขอให้ระงับการส่งสัญญาฯ ให้ฝ่ายบังกลาเทศ เนื่องจากหากฝ่ายบังกลาเทศได้รับสัญญาฯ  
ที่ฝ่ายไทยลงนามแล้ว ไทยจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะไม่ทราบความชัดเจนว่าฝ่ายบังกลาเทศจะลงนามเพื่อให้สัญญา
ฯ มีผลบังคับใช้เมื่อใด ซึ่งเมื่อวันท่ี 7 ก.พ. 61 กรมเอเชียใต้ฯ มีหนังสือถึง คต. แจ้งว่าได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงธากา ระงับการส่งสัญญาให้ทางการบังกลาเทศ และขอให้ส่งคืนสัญญาดังกล่าว จ านวน 2 ฉบับแล้ว 

6. พณ. ได้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการ นบข. ขอความเห็นชอบยกเลิกการท าสัญญา ซึ่งเมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 61 
รองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับค าสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ พณ. เสนอ 
 


