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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 6/2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060261 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่่า  (Greening Industry through Low Carbon Technology 
Application for SMEs) 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ อก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Industrial Development Organization : UNIDO)  
ด่าเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 
มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่่า (Greening Industry through Low Carbon 
Technology Application for SMEs) 

2. เห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO 
3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. การด่าเนินโครงการ Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs 

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Bank) และ 
UNIDO จัดท่าโครงการฯ โดย (๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบการก่ากับดูแล  
การด่าเนินงานโครงการในภาพรวม (๒) SME Bank รับผิดชอบให้บริการด้านสินเช่ือแก่ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ  
หรือท่ีสนใจเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ และ (๓) UNIDO ท่าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารโครงการและสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจากท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อด่าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และติดตามตรวจสอบ
โครงการ 

๒. แนวทางการด่าเนินงาน ได้แก่ 
๑) การวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่่าในอุตสาหกรรมขนาดกลาง

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

เพื่อให้น่าไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวทาง
ประชารัฐโดยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และขนาดย่อมของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
คาร์บอนต่่าเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดและน่าเสนอค่าแนะน่าเชิงนโยบาย การรณรงค์สร้างความ
ตระหนักและเผยแพร่ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่่าและสนับสนุนด้านการเงิน 

๒) การเสริมสร้างขีดความสามารถและการด่าเนินโครงการเทคโนโลยีคาร์บอนต่่าในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) การติดตามและประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมเป็นระยะ  
ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

3. อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ (๑) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ  
(๓) อุตสาหกรรมเซรามิก ท้ังนี้ คณะกรรมการก่ากับและดูแลโครงการอาจมีการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ  
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( กษ. ) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบต่อโครงการ ดังกล่าว  

เนื่องจากสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และนโยบายส่าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
อย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  
และวิสาหกิจชุมชน) รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ทาง การเกษตรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยน่าหลักการสีเขียว ( Green) การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่่า  
มาใช้ในโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กษ. พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  
เพื่อให้น่าไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐโดยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  โดยค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยต้องร่วมสมทบด่าเนินการในปีแรก  
และที่เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ด่าเนินการตามความเห็นของ  
ส่านักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 6/2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060261 
 
เรื่อง : โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรับบาล และความต้องการของพื้นที่ 

2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อด่าเนิน โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก ( Eastern Fruit 
Corridor) ระยะที่ 1 วงเงิน 80 ล้านบาท โดยเริ่มด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้ส่านักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินที่เหมาะสม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก ( Eastern Fruit Corridor) เพื่อยกระดับภาคตะวันออกเป็นมหานคร

ผลไม้ของโลก มีสาระส่าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกแบบรายละเอียด (Detail Design) 
และข้อเสนอโครงการส่าหรับงานประมูลก่อสร้าง 

1.2 เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
1.3 เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก 
1.4 เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ประกอบการในห่วงโซ่ผลไม้ 
1.5 เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกของประเทศไทยให้เป็นมหานครผลไม้ของโลก 

2. องค์ประกอบส่าคัญของระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก 
ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) มีองค์ประกอบท่ีส่าคัญ ได้แก่ 
2.1 การสร้างระบบการประมูลซื้อขายผลไม้ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการแปรรูป
ผลไม้ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
ราคาผลไม้ตกต่่า ผลไม้ล้นตลาด คุณภาพผลไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 การควบคุมและพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท่าเลที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา  

ท่าเรือมาบตาพุด และโครงการรถไฟรางคู่ซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต 
2.4 การพัฒนา One Stop Service การค้าผลไม้สดแปรรูป ทั้งระบบ ห้องเย็น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง 

การบรรจุภัณฑ์ ระบบธนาคาร สถาบันการเงิน ระบบเอกสารการขออนุญาตทางราชการ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
2.5 การจัดท่าสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย  

โดยจัดมาตรการสนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินของรัฐและที่ไม่ใช่การเงิน 
2.6 ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสามารถเข้ามาร่วมในการบริหาร
จัดการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ 

3. การด่าเนินโครงการ 
3.1 ระยะที่ 1 เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจนการศึกษาโครงการ ประกอบด้วย 

3.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยมีวิธีการด่าเนินงาน ดังนี้ 
1) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพื้นท่ีด้านการเพาะปลูกผลไม้และการขยาย  

ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ท่ีประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง  
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงพื้นที่อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลไม้ทั้งหมดในพื้นที่ภาคตะวันออก 
3) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้  

รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ท่ีมีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของผลไม้
ที่สมบูรณ์ และยังยืนในทุกมิติ 

4) รวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลเอกสาร การศึกษา และกฎระเบียบต่าง ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการส่ารวจพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีที่ตั้งโครงการส่าคัญ 

5) ส่ารวจพ้ืนท่ีและความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความได้เปรียบ
เสียเปรียบในพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง 

6) ประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการด่าเนินการของโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก  (Eastern Fruit Corridor) รวมทั้งข้อเสนอในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้น 

7) ด่าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ
ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน เกษตรกร
ในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนได้เสีย จ่านวนอย่างน้อย 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 100 คนในแต่ละครั้ง 
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3.1.2 การออกแบบโครงร่าง (Conceptual Design) เพื่อท่าการศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านอุปสงค์ และอุปทานของ
ผลไม้ในภาคตะวันออก การศึกษาข้อมูลพื้นที่ของโครงการ การศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนของ
โครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงร่างของโครงการเพื่อน่าไปก่าหนดในการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

3.1.3 ร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดประมูลสินค้าเกษตร  
เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ สาธารณประชาชนจีน เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความส่าเร็จจากประเทศนั้น 

3.1.4 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder and Public Hearing) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโครงการที่มีต่อพื้นที่ 
การจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder and Public Hearing) 

3.1.5 ศึกษาโครงสร้างการลงทุนและการบริหารจัดการโดยให้มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ 

3.1.6 ศึกษารูปแบบแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของทุกภาคส่วนต่อโครงการระเบียง
ผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) 

3.1.7 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Detail Design) เพื่อออกแบบภูมิสถาปัตย์ โครงสร้างและแบบรูป
รายการอาคารต่างๆ ของโครงการตามที่ได้จากการออกแบบโครงร่าง 

3.1.8 การประกาศการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market sounding) เพื่อเป็นการประกาศ
เชิญชวนจากรวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ นักลงทุนทั้งในและนอกพ้ืนท่ี 

3.2 ระยะที่ 2 ของโครงการ หลังจากได้ท่าการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบรายละเอียดของ
โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกในระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ในระยะที่ 2 คือ การก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบระบบ
ตามแบบท่ีออกแบบไว้ 

3.3 ระยะที่ 3 ของโครงการคือการเริ่มให้บริการ 
4. กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาด่าเนินการ 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
4.1.1 เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และสหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก 
4.1.2 ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ 
4.1.3 หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 ระยะเวลาด่าเนินการ 
โครงการฯ มีระยะเวลาการด่าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยระยะที่ 1 

ด่าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ระยะเวลา 9 เดือน (มีนาคม – ธันวาคม 2561) ระยะที่ 2 การก่อสร้าง
และติดตั้งระบบ ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2562) ระยะที่ 3 การเริ่มให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป 
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5. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่าหรับด่าเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ จ่านวน 80 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 
5.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการออกแบบโครงร่าง (Conceptual 

Design) 25 ล้านบาท 
5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing) 

5 ล้านบาท 
5.3 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Detail Design) และประกาศการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market 

Sounding) 50 ล้านบาท 
ส่วนงบประมาณส่าหรับการด่าเนินงานในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาความเป็นไปได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้กระทรวงอุตสาหกรรม บูรณาการการด่าเนินโครงการฯ น้ีร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้โครงการฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ของกระทรวงพาณิชย์  
แล้วให้น่าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพิจารณาก่อนด่าเนินการต่อไป 
ส่าหรับงบประมาณเพื่อด่าเนินโครงการฯ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามความเห็นของ
ส่านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด่าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 6/2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060261 
 
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมการลงทุนส่าหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น 
 
สารัตถะ : สกท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนส่าหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เพื่อสนับสนุนให้มีการน่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าส่านักงานคณะกรรมการเสริม

การลงทุนจึงขอเสนอมาตรการพิเศษส่าหรับการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตร โดยจะมีการผ่อนปรนเง่ือนไขต่างๆ 
และให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากการส่งเสริมการลงทุนในหมวดกิจการด้านการเกษตรตามเกณฑ์ปกติ  
ซึ่งมีสาระส่าคัญดังนี้ 

1. ก่าหนดประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคการเกษตรเป็นกิจการที่จะให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษน้ี 
เช่น กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันก่าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์ กิจการปรับปรุงพันธุ์
พืชหรือสัตว์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ทางเกษตร กิจการผลิต
เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติ กิจการผลิตหรือถนอมอาหารและเครื่องดื่ม กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น และศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร 
เป็นต้น 

2. ก าหนดเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
2.1 กรณีผู้ประกอบการที่ลงทุนในกิจการด้านการเกษตร  ตามข้อ 1. จะผ่อนปรนเง่ือนไขเงินลงทุนข้ันต่่า

ของโครงการ โดยลดจาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และผ่อนปรนให้น่า
เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้บางส่วน โดยจะต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ กิจการจะต้องมีสินทรัพย์หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

 สิทธิและประโยชน์ 
 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระเวลา 5 – 8 ปี เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 200 ของเงินลงทุน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สกท./กษ. (สศก./กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิต
ทางการเกษตรและช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรในประเทศไทยให้สูงขึ้น 
เพื่อน่าไปสู่การสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  
ในด้านการเกษตร และสร้างการเติบโตจากภายในเพื่อวางรากฐาน  
ทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนในระยะยาว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
2.2 กรณีผู้ประกอบการที่สนับสนุนหรือร่วมด าเนินการกับท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการในกิจการด้านการเกษตร  

ตามข้อ 1. จะต้องมีเงินลงทุนข้ันต่่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  
และต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

 สิทธิและประโยชน์ 
 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส่าหรับรายได้จากกิจการที่ด่าเนินการอยู่เดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี  

เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงในการสนับสนุน  
หรือร่วมด่าเนินการกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน  
และค่าเครื่องจักร เป็นต้น 

มติ ครม.  : รับทราบมาตรการส่งเสริมการลงทุนส่าหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น และมอบหมายให้ส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนน่าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 6/2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060261 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก่าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส่าหรับเรือประมง

พาณิชย์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงก่าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส่าหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส่าคัญเป็นการก่าหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส่าหรับเรือประมงพาณิชย์  
เป็นการเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และลดภาระของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนท่ีมีการใช้เรือประมงพาณิชย์เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คค. เสนอว่า โดยที่มีความจ่าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก่าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียม

การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส่าหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันการต่ออายุอนุญาต
ใช้เรือส่าหรับเรือประมงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้มีค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท่าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4  
ลงวันท่ี 4 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 16 ก าหนดให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ  
ในน่านน้ าไทยให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออก โดยเจ้าของเรือต้องยื่นค่าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน และกรมเจ้าท่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและมีค่าสั่งก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  
และในกรณีใบอนุญาตให้ใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตท าการประมง การต่ออายุใบอนุญาตต้องก าหนดให้สิ้นอายุ
พร้อมกับใบอนุญาตท าการประมง ประกอบกับ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563   
จะเป็นรอบในการอนุญาตให้ท่าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ดังนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาและลดภาระ  
ให้แก่ประชาชนในการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงพาณิชย์ ซึ่งต้องก่าหนดอายุใบอนุญาตให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาต
ท่าการประมง จึงสมควรก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
ส าหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ  ท้ังนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และลดภาระของประชาชน 
รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่ีมีการใช้เรือประมง
พาณิชย์เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผู้มีส่วนได้เสียแล้วเห็นด้วยในหลักการ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวฯ มาเพื่อด่าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก่าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้เรือส่าหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส่านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด่าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 6/2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060261 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3/2560 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. ดังนี ้

1.  รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ครั้งท่ี 3/ 2560 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 

2.มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด่าเนินการให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งรายงานผลการด่าเนินการ  
ให้ส่านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
อก. รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ประชุม  

ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก่าหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีด่าเนินการพัฒนาฯ รวมถึงการด่าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง ก่าหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ และวิธีการด่าเนินงานของ สกรศ. โดยมีมติ ดังนี้ 

1. ความคืบหน้าและพิจารณาแผนก าหนดเวลาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในพ้ืนที่ EEC 
1.1 เห็นชอบให้ปรับแผนด่าเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบินให้เร็วข้ึน โดยให้ประกาศ  

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม  
3 สนามบิน ระยะที่ 1 จากท่าอากาศยานดอนเมืองสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาภายในเดือนมกราคม 2561  
และให้ลงนามในสัญญากับเอกชนในเดือนกันยายน 2561 และให้ด่าเนินการศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมและออกแบบ
รถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 จากสนามบินอู่ตะเภาผ่านจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยเร็ว 

1.2 เห็นชอบก่าหนดเวลาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการศูนย์ซ่อม
อากาศยานอู่ตะเภา โครงการลงทุน 3 ท่าเรือ โครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
คอนเทนเนอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (ICD ฉะเชิงเทรา) และโครงการระบบเชื่อมต่อและกระจายตู้สินค้า ลานตู้สินค้าสถานี

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

เพื่อก่าหนดนโยบายและอนุมัติแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC  
อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีด่าเนินการพัฒนาฯ รวมถึง  
การด่าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ก่าหนดเขตส่งเสริมและสิทธิ
ประโยชน์ และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ และท่าเรือ การจัดให้มีบริการขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) 
1.3 เห็นชอบให้ คค. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย โดยเฉพาะท่าเรือท่ี

อ่าเภอปราณบุรี และให้ถือเป็นโครงการหนึ่งท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC  
2. อนุมัติให้โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา ( TG MRO Campus) เป็นโครงการใน EEC Project List 

เพื่อด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 (หรือประกาศ PPP 
EEC Track) 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการใน EEC Project List 
3.1 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน  

โดยมอบประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นผู้ลงนามแทนประธาน
คณะกรรมการนโยบาย 

3.2 ให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 
เพื่อให้สมารถแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อมีหน้าที่ให้ค่าปรึกษาแก่คณะกรรมการคัดเลือก 
และให้สามารถแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกได้ 

3.3 ให้แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา  
และเมืองการบินภาคตะวันออก คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลุงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมบ่ารุงอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการนโยบายในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 

4. การชักจูงนักลงทุนรายส าคัญและการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4.1 เห็นชอบให้เพิ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 11 โดยมอบหมาย  

ให้กระทรวงกลาโหม อก. สกรศ. ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิจารณาด่าเนินการ 

4.2 เห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมในปี 2560 ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม  
Smart Park จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จังหวัดระยอง และรับทราบแผน  
การด่าเนินงานในปี 2561 โดยเห็นชอบให้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทัล ( EECd) เป็นโครงการ  
EEC Project List 

5. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิภาคตะวันออก และเห็นชอบโครงการระยะเร่งด่วนภายในแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา 
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การวิจัย และเทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นแต่ยังไม่มีงบประมาณ  จ่านวน 19 โครงการ กรอบวงเงิน 861.02 ล้านบาท 
โดยให้ สกรศ. หารือกับส่านักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป 

6. การบริหารและการด าเนินงานภายใน สกรศ. 
6.1 รับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านของ สกรศ. ตามมติ กรศ. ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 

จ่านวน 2 คน ได้แก่ นายชิต เหล่าวัฒนา เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและเทคโนโลยี  
และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส เป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม 

6.2 อนุมัติการแต่งตั้งรองเลขาธิการ จ่านวน 3 คน ได้แก่ นายโชคชัย ปัญญายงค์ เป็นรองเลขาธิการ  
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวทัศนีย์ เกียงติภัทราภรณ์ เป็นรองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่  
และนางสาวลักษมณ อรรถาพิช เป็นรองเลขาธิการสายงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6.3 อนุมัติกรอบงบประมาณในการด่าเนินงานของ สกรศ. เพิ่มเติมในรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส่ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น ปี 2561 จ่านวน 644.15 ล้านบาท 

7. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้ติดตามกรณีเอกชนขอรับรองการสนับสนุนการสร้างที่พักแรงงาน  
การสร้างคลังสินค้า และไซโลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมในประเทศ และอุตสาหกรรมต่อเรือเพ่ิมเติม เนื่องจากมี  
นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ โดยให้ขอรับการส่งเสริมจาก สกท. แต่ต้องให้เอกชนหาพ้ืนท่ีแรงงาน และบริษัทคู่ค้าเอง 
โดยต้องให้ประชาชนในพ้ืนท่ียินยอมด้วย 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3/2560   
และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น รับไปด่าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลการด่าเนินการต่อ
ส่านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส่านักงบประมาณและส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด่าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


