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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : รางหนังสือแลกเปลี่ยนและรางความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural 

Value Chains in ASEAN 
 

สารัตถะ :  กษ. ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural 

Value Chains in ASEAN รวม 2 ฉบับ ไดแก (1) รางหนังสือแลกเปลี่ยนจากสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (2) รางความตกลงเพ่ือดําเนินโครงการ (Implementation Agreement) 

2. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียน (Secretary – General of ASEAN) ลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ  
และรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary – General of ASEAN) ลงนามในรางความตกลงเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาวขางตน 

3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) แจงสํานักเลขาธิการอาเซียนผานคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา วา รัฐบาลไทยเห็นชอบตอรางเอกสารท้ัง 2 ฉบับ และใหเลขาธิการอาเซียน  
และรองเลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ดังกลาวขางตน ตามลําดับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. รายงานวา กต. แจง กษ. วาสํานักเลขาธิการอาเซียนไดแจงคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน  

ณ กรุงจาการตา เก่ียวกับขอเสนอโครงการการสนับสนุนหวงโซคุณคาทางการเกษตรอยางยั่งยืนในอาเซียน (Promotion 
of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN) ของรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยการดําเนินการ
โครงการฯ จะตองจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยน ( Exchange of Notes) และความตกลงเพ่ือดําเนินโครงการ 
(Implementation Agreement) ระหวางอาเซียนกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งสํานักเลขาธิการอาเซียนขอรับความ
เห็นชอบตอรางเอกสารดังกลาวจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. โครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานดานพืชของอาเซียน ( ASEAN Sectoral Working 
Group on Crops : ASWGC) เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 และการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานการเกษตรและปาไม 
(Senior’s Official’s Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : SOM – AMAF) เมื่อวันท่ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือพัฒนาปจจัยท่ีกําหนดในการดําเนินการมาตรฐาน  
ความยั่งยืนในหวงโซคุณคาของการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนใหดียิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3 มกราคม 2562 กระทรวงการตางประเทศ จึงขอนําสงรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรางความตกลงการดําเนินงานฯ 
เพ่ือขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเสนอเรื่องดังกลาว  เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
และขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือตอบรับของฝายอาเซียน  
และใหรองเลขาธิการอาเซียนดานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางความตกลง  
การดําเนินงานฯ ตอไป 

3. กระทรวงการตางประเทศไดใหขอคิดเห็นตอรางเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ดังน้ี 
3.1 รางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เปนการจัดทําความตกลงท่ีเปนสนธิสัญญาระหวางเยอรมนีกับอาเซียนในฐานะ

ท่ีเปนองคการระหวางประเทศ ไมใชความตกลงระหวางไทยกับเยอรมนี ดังน้ัน รางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ จึงไมเปนหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อยางไรก็ตาม ไทยเปนประเทศสมาชิก
อาเซียน จึงตองปฏิบัติตามกฎวาดวยการจัดทําความตกลงระหวางประเทศโดยอาเซียน ( Rules of Procedures for 
Conclusion of International Agreements by ASEAN) ซึ่งไดรับการรับรองเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 
กลาวคือ ในกรณีท่ีเลขาธิการอาเซียนลงนามความตกลงระหวางประเทศของอาเซียนในฐานะองคกรระหวางประเทศ 
รัฐบาลไทยจะตองใหความยินยอมผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ในการลงนามรางหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ โดยไมจําเปนตองมีหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) จากรัฐบาลไทย ดังน้ัน สวนราชการเจาของเรื่อง
จะตองเสนอรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว กระทรวงการตางประเทศ
จะสามารถแจงสํานักเลขาธิการอาเซียนผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา วา รัฐบาลไทยใหความ
ยินยอมใหเลขาธิการอาเซียนลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 

3.2 รางความตกลงการดําเนินงานฯ โดยขอ 5 ของรางหนังสือแลกเปลี่ยน ระบุใหความตกลงการดําเนินงานฯ 
อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบขอบังคับของเยอรมนี ดังน้ัน รางความตกลงการดําเนินงานฯ จึงเปนการทํา
สัญญาระหวางอาเซียนกับ GIZ ซึ่งตองปฏิบัติตาม Rules of Authorization for Legal Transactions under 
Domestic Laws ของอาเซียนท่ีไดรับการรับรองเมื่อเดือนตุลาคม 2553 โดยขอ 2 ของกฎระเบียบดังกลาวมอบอํานาจ
ใหรองเลขาธิการอาเซียนทําธุรกรรมทางกฎหมายซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมายภายในประเทศตาง ๆ ในนามอาเซียนได 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสาร  
ท่ีเก่ียวของกับโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN ไดแก (1) รางหนังสือ
แลกเปลี่ยนจากสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (2) รางความตกลง
เพ่ือดําเนินโครงการ (Implementation Agreement) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ัง
ใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : การลงนามพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือ

ในเมล็ดปาลมจากประเทศไทยระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากร
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอรางพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขา  

รําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมจากประเทศไทยระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย  
และสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนเปนผูลงนามในพิธีสารวาดวยขอกําหนด
ดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมจากประเทศไทยระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังน้ี หากมี  
การปรับปรุงแกไขรางพิธีสารฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดหารือรวมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศเพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ันๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

3. มอบหมายกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในขอ 2. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีหนังสือถึงสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)  

เพ่ือขอเปดตลาดรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือวัตถุประสงคในการนําไปแปรรูป
เปนอาหารสัตว โดยฝายจีนไดสงผูเช่ียวชาญ เดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลม 
ณ ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 8 – 13 กันยายน 2562 และไดเสนอการจัดทําพิธีสารเพ่ือใชเปนขอกําหนดในการนําเขา
ผลิตภัณฑรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมของไทยท่ีประสงคสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ อาหารแหงชาติ และกรมวิชาการเกษตร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือตอบสนองความตองการนําเขาวัตถุดิบสําหรับใช  
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซึ่งฝายไทยจะไดรับประโยชนในการสงออกรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือ  
ในเมล็ดปาลมไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมกับสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดจัดทําพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัย  
และสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมจากประเทศไทยระหวางกระทรวงเกษตร  
และสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือใชเปนขอกําหนด  
ในการนําเขาผลิตภัณฑรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมของไทยท่ีประสงคสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยมีสาระสําคัญเก่ียวของกับมาตรการกําจัดศัตรูพืชและแมลง การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ
รําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมของไทยเพ่ือสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งท้ังสองฝายเห็นชอบ  
ในสาระสําคัญของรางพิธีสารฯ แลว และในเบ้ืองตนท้ังสองฝายไดเห็นชอบใหมีการลงนามพิธีสารรวมกันในระดับรัฐมนตรี
ในชวงการเดินทางเยือนจีนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระหวางวันท่ี 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. รางพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือ
ในเมล็ดปาลมจากประเทศไทยระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจรวมกันวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชระหวางไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสําคัญหลัก 
ดังน้ี 

3.1 รําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดของไทยท่ีสงออกไปจีน เปนผลิตภัณฑท่ีเหลือจากการสกัดนํ้ามันดวย
กระบวนการบีบจากรําขาวและปาลมนํ้ามัน โดยตองปราศจากศัตรูพืชกักกัน และมาจากโรงงานท่ีผานการตรวจประเมิน
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณจะนําสงรายช่ือโรงงานให GACC พิจารณาประกาศข้ึน
ทะเบียนบนเว็บไซต ของ GACC 

3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองตรวจสอบและรับรองวาโรงงานไดมีการควบคุมสุขอนามัย ตั้งแต 
กระบวนการผลิตสินคา ผลผลิตข้ันสุดทาย โกดัง และยานพาหนะท่ีใชในการขนสง เพ่ือใหรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือ  
ในเมล็ดปาลมสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม โดยตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาไปกับกากเน้ือ
ในเมล็ดปาลมและรําสกัดนํ้ามันท่ีสงไปจีนทุกครั้ง 

3.3 เมื่อผลิตภัณฑรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมไปถึงดานนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบและกักกัน ณ ดานหนา หากตรวจสอบพบวาสินคาไมเปนไปตามเง่ือนไขในพิธีสาร  
ฉบับน้ี จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย การแกไข สงกลับ ทําลายสินคา หรือระงับการนําเขาเปนรายสถาน
ประกอบการ 

3.4 พิธีสารจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีลงนามรวมกันท้ังสองฝาย มีผลตอเน่ืองเปนระยะเวลา 5 ป และมีการตอ
อายุโดยอัตโนมัติ หากประสงคจะยกเลิกพิธีสาร ก็ตองมีการแจงใหอีกฝายทราบอยางเปนลายลักษณอักษรกอนพิธีสาร
หมดอายุ 3 เดือน ท้ังน้ี ฝายจีนจะดําเนินการประเมินระบบการควบคุมกระบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพ  
โดยฝายไทยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจประเมินในไทย 
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4. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําพิธีสารฉบับน้ี ไมมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ จึงไมถือเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรค 2 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหกระทรวงการตางประเทศไมตองออก
หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม ท้ังน้ี หากมีความจําเปนจะตองปรับปรุงถอยคําหรือสาระสําคัญ
ของรางพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือ  
ในเมล็ดปาลมจากประเทศไทยระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากร  
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผล  
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) และใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตไิปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 
 

เรื่อง : รางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  เรื่อง การจัดทําประมาณการรายไดการกําหนดและการชําระ
ราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. ....  
และรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย
วาดวยการจัดเก็บเงินจากการจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางประกาศและรางระเบียบ รวม 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. รางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได การกําหนด 
และการชําระราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระสําคัญ เปนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนด  
และการชําระราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการกําหนดราคาจําหนายนํ้าตาลทรายเพ่ือใชบริโภคในราชอาณาจักร 

2. รางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  
วาดวยการจัดเก็บเงินจากการจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออยและ นํ้าตาลทรายวาดวยการจัดเก็บเงินจากการจําหนาย
นํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ไดเห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  

เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสวน  
ของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญท่ีแตกตางจากประกาศฉบับเดิม ดังน้ี 

1) ยกเลิกบทนิยามคําวา พรีเมี่ยมนํ้าตาลทรายไทย และ คณะกรรมการกําหนดราคาขาย 
2) แกไขเรื่องปริมาณนํ้าตาลทรายภายในประเทศท่ีจะใชในการคํานวณราคาโดยกําหนดใหม ดังน้ี 

(1) ปริมาณนํ้าตาลทรายภายในประเทศข้ันตนใชตัวเลขปริมาณนํ้าตาลทรายข้ันตนท่ีมีการแบงตาม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรม
ระหวางชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาล รวมท้ังเปนผลดีตอระบบ
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สัดสวนผลผลิตนํ้าตาลทรายของทุกโรงงานท่ีคณะกรรมการนํ้าตาลทรายกําหนด 
(2) ปริมาณนํ้าตาลทรายภายในประเทศข้ันสุดทายใชตัวเลขปริมาณนํ้าตาลทรายภายในประเทศ  

ท่ีจําหนายไดจริงเฉลี่ยตามสัดสวนผลผลิตนํ้าตาลทรายของทุกโรงงาน 
3) แกไขราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศท่ีใชในการคํานวณราคาโดยกําหนดใหมดังน้ี 

(1) ราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศข้ันตนใชราคาท่ีสํานักงานประกาศในตนฤดูการผลิตน้ันๆ 
(2) ราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศท่ีใชในการคํานวณราคาข้ันสุดทายใชราคาเฉลี่ยท่ีสํานักงานประกาศ

ในฤดูการผลิตน้ันๆ 
2. รางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  

วาดวยการจัดเก็บเงินจากการจําหนาย นํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 
พ.ศ. .... เปนการยกเลิกระเบียบฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการสิ้นสภาพบังคับของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ี ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแกไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ  ลงวันท่ี 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของกับรางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  

เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสวน  
ของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. .... และรางระเบียบ คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวย 
การยกเลิกระเบียบ คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  วาดวยการ จัดเก็บเงินจากการจําหนาย นํ้าตาลทราย ภายใน
ราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมระหวางชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาล รวมท้ังเปนผลดี  
ตอระบบอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได 
การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออย  
และโรงงาน พ.ศ. .... และรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย วาดวยการจัดเก็บเงินจากการจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย  
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : กลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติกในหางสรรพสินคาซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป เพ่ือเปนนโยบายความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงาน  
เพ่ือลดและเลิกใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (Single – Use Plastic) ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายใต 
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 

2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมบูรณาการดําเนินงาน ดังน้ี 
2.1 มอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ ทส. โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  
และกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยผูวาราชการจังหวัด รวมมือกับภาคเอกชนในการรณรงคและประชาสัมพันธการสราง
การรับรูและความเขาใจมาตรการดังกลาวกับผูบริโภคและผูประกอบการ 

2.2 มอบหมายให ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับภาคีเครือขาย
ภาคเอกชน 43 ราย พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติสําหรับมาตรการงดใหถุงพลาสติก 

3. ให ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานในการติดตามผล  
และรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2561 กรณีผลการประชุม  

ขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุมประเทศอาเซียน ( ASEAN Conference on Reducing 
Marine Debris in ASEAN Region) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รวมกันรณรงค ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวน รวมท้ังบริษัท หางราน หรือสถานประกอบการตาง ๆ เขามามีสวนรวม  
ในการลดการใชวัสดุท่ีผลิตข้ึนจากพลาสติก เน่ืองจากจะกลายเปนขยะตกคางท่ียอยสลายไดยาก โดยใหการดําเนินการ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และเรงรัดดําเนินการโดยเร็ว 
อีกท้ังเปนการรวมสรางจิตสํานึกการลดการใชถุงพลาสติกและสงเสริม
พฤติกรรมในการแยกขยะควบคูกันไปอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและเรงรัดดําเนินการโดยเร็ว 
2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 รับราง (ราง)  Roadmap การจัดการขยะพลาสติก   

พ.ศ. 2561 - 2573 ประกอบดวย 2 เปาหมายดังน้ี 1) การลด และเลิกใชพลาสติก  เปาหมาย ดวยการใชวัสดุทดแทน
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 2) การนําขยะพลาสติกเปาหมายกลับมาใชประโยชน รอยละ 100 ภายในป 2570 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 

3. กรมควบคุมมลพิษไดนําเสนอกลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติกตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2562 ท่ีประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก 

4. มอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  
และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค และกระทรวงมหาดไทยโดยผูวาราชการจังหวัด รวมมือกับภาคเอกชนในการรณรงค
ประชาสัมพันธ การสรางการรับรูและความเขาใจมาตรการดังกลาวกับผูบริโภค และผูประกอบการ 

5. มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม รวมกับภาคีเครือขายภาคเอกชน 43 ราย พิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติ สําหรับมาตรการงดให
ถุงพลาสติก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการของกลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก  

และเห็นสมควรเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติกในกรณีกิจการ  
การจัดสงอาหารและสินคาท่ีสั่งซื้อผานแอปพลิเคช่ันดวย 

2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกควบคูไปกับ
กลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติกดวย ดังน้ี 

2.1 ใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปไดในการจัดใหมีมาตรการดานภาษีเพ่ือลด
การใชพลาสติกตั้งแตตนทางการผลิต หรือมาตรการดานภาษีเพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการนํา
พลาสติกมารีไซเคิล (Recycle) 

2.2 ใหกระทรวงคมนาคมพิจารณากําหนดแนวทางการนําขยะ พลาสติกมาใชในการกอสรางถนน  
โดยใหนํารูปแบบโครงการตนแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลตามหลักการ “เศรษฐกิจหมุนเวียน ” หรือ “Circular 
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Economy” ของภาคเอกชน มาตอยอดและปรับใชกับการดําเนินโครงการตางๆ ของกระทรวงคมนาคมใหเหมาะสม
ตอไป 

2.3 ใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณากําหนดแนวทางในการลดการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติกท่ีใชใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดปริมาณนําเขาพลาสติกจากตางประเทศไปพรอมกับการลดการใชพลาสติกภายในประเทศ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ  (GMS) ครั้งท่ี 23  

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 23 และหากมีความ

จําเปนตองแกไขรางแถลงการณรวมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย  
ขอใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสามารถดําเนินการได โดยสํานักงานฯ จะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแกไขพรอมดวยเหตุผลประกอบ 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูแทน เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยและปฏิบัติหนาท่ี  
เปนรัฐมนตรีประจําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS Minister)  
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 23 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโซฟเทล พนมเปญ 
โภคีธรา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3. ขอความเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูแทน ไดรวมกับรัฐมนตรีของประเทศลุมนํ้าโขง
ใหการรับรองรางแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 23 โดยไมมีการลงนามในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 23 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS  

ครั้งท่ี 22 ระหวางวันท่ี 18 – 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และเห็นชอบขอเสนอแผนการดําเนินงานระยะเรงดวนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน GMS และมอบหมาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตอไป 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2561 รับทราบผลการประชุมสุดยอดผูนําแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 ระหวาง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนตางประเทศในการเขามา
ลงทุนในสาขาท่ีมีศักยภาพเช่ือมตอหวงโซมูลคากับประเทศเพ่ือบาน 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศเพ่ือบาน เพ่ือเพ่ิม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามพ้ืนท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจ ท้ังในประเทศไทย
และประเทศเพ่ือบาน อีกท้ังเปนการําเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบาย  
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจทวายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วันท่ี 30 – 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และใหเรงรัด
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานในระยะเรงดวนเพ่ือสนับสนุนแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  
ลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ใหบรรลุตามเจตนารมณของผูนํา 6 ประเทศ ลุมแมนํ้าโขง ตอไป 

3. การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ  
ครั้งท่ี 23 (The 23rd GMS Ministerial Conference) 

3.1 กําหนดการประชุมฯ สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา รวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปนเจาภาพ
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งท่ี 23 
ระหวางวันท่ี 17 – 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโซฟเทล พนมเปญ โภคีธรา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ภายใตหัวขอหลักคือ  “เพ่ือการบูรณาการท่ีขยายเพ่ิม มุงลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ือความยั่งยืนในอนุภูมิภาค GMS”  
โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 

วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน 2562  ประกอบดวย 1) การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสแผนงาน 
GMS และ 2) การประชุมภาคีหุนสวนการพัฒนา 

วันจันทรท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ประกอบดวย 1) การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS อยางไม
เปนทางการ 2) การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 23 และ 3) งานเลี้ยงอาหารค่ําโดยรัฐบาลราชอาณาจักร
กัมพูชา 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน
รางแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งท่ี 23 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : โครงการประกันรายไดและมาตรการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ป 2562/63 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณามติคณะกรรมการ นบมส. ดังน้ี 
1. อนุมัติโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 วงเงินรวมท้ังสิ้น 

9,671,582,800 บาท (เกาพันหกรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหาแสนแปดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) ตามขอ 2.1 
2. อนุมัติมาตรการคูขนานเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลัง ตามขอ 2.2.3 และ 2.2.4 วงเงินรวม 

114,000,000 บาท (หน่ึงรอยสิบสี่ลานบาทถวน) 
3. มอบมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการตามขอ 

2.2.1 , 2.2.6 และ 2.3 ตามลําดับ 
4. รับทราบมาตรการคูขนานเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลัง ตามขอ 2.2.2 , 2.2.5 และ 2.2.6 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กําหนดใหมีการประกันรายไดสินคา

เกษตร 5 ชนิด ประกอบดวย ขาว ปาลมนํ้ามัน ยางพารา มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งคณะรัฐมนตรี  
ไดเห็นชอบใหดําเนินการไปแลว 2 ชนิด คือ ขาว และปาลมนํ้ามัน 

2. จากการหารือผูท่ีเก่ียวของท้ังภาคเอกชน เกษตรกร และภาครัฐ และมติคณะกรรมการ นบมส. เมื่อวันท่ี  
11 พฤศจิกายน 2562 ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี 

2.1 โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 
2.1.1 ชนิดมันสําปะหลังและพ้ืนท่ีดําเนินการ  ประกันรายไดหัวมันสําปะหลังสด เช้ือแปง 25 %  

ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ัวประเทศ 
2.1.2 ราคาและปริมาณประกันรายได  กําหนดราคาและปริมาณประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมัน

สําปะหลัง ป 2562/63 ณ หัวมันสดเช้ือแปง 25% กก.ละ 2.50 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 100 ตัน 
2.1.3 เกษตรกรผูมีสิทธิไดรับเงินสวนตาง  ไดแกเกษตรกรทุกรายท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกและแจง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางกระชับ รวดเร็ว  
และบรรลุผลตามเปาหมาย และเพ่ือฟนฟูหรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนหรือเพ่ือชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
หรือการกอวินาศกรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระยะเวลาเก็บเก่ียวกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2.1.4 เง่ือนไขการใชสิทธิ์ เกษตรกร 1 ครัวเรือน ใชสิทธ์ิได 1 ครั้ง 
2.1.5 การชดเชยสวนตาง ธ.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมาย กับราคาเกณฑกลาง

อางอิงเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง 
2.1.6 ระยะเวลาดําเนินการ 

(1) ชวงเวลาข้ึนทะเบียน 1 ตุลาคม 2561 เปนตนมา 
(2) ระยะเวลาใชสิทธิ ใชสิทธิไดในชวงการเก็บเก่ียวท่ีระบุไวในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะ

จายเงินสวนตางครั้งแรกในวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 และจายตอไปทุกวันท่ี 1 ของเดือน เปนเวลา 12 เดือน สําหรับ
เกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวกอนวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ใหมีสิทธิรับเงินชดเชยในวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 

(3) ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 
2.1.7 งบประมาณ  วงเงิน 9,671,582,800 บาท (เกาพันหกรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหาแสนแปดหมื่น

สองพันแปดรอยบาทถวน) จําแนกเปนคาชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมายกับราคาอางอิง โดยใชแหลงเงินทุนของ  
ธ.ก.ส. วงเงิน 9,442,342,800 บาท (เกาพันสี่รอยสี่สิบสองลานสามแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) และคาใชจายใน
การดําเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 229,240,000 (สองรอยยี่สิบเกาลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยเปนการชดเชย
ตนทุนเงินในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 หรือคิดเปนรอยละ 2.40 ตอป เปนเงิน 
226,620,000 บาท (สองรอยยี่สิบหกลานหกแสนสองหมื่นบาทถวน) และคาบริหารจัดการรายละ 5 บาท เปนเงิน 
2,620,000 บาท (สองลานหกแสนสองหมื่นบาทถวน) 

2.2 มาตรการคูขนานเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลัง 
2.2.1 การดูแลความเปนธรรมในการซ้ือขายมันสําปะหลัง กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพ  

การหักนํ้าหนักสิ่งเจือปน การกําหนดใหโรงงานมันเสนและแปงมันมีเครื่องรอนสิ่งเจือปนกอนรับซื้อรวมถึงการแสดงราคา
รับซื้อ การใชเครื่องช่ังนํ้าหนักและเครื่องวัดอัตราสวนเช้ือแปง ท้ังน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจมันเสนและแปงมันสําปะหลังท่ีตองมีระบบการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากหัวมันสําปะหลัง 

2.2.2 การบริหารจัดการการนําเขาสงออก  ใหกรมการคาตางประเทศกํากับดูแลการสงออก 
และนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑอยางจริงจัง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานและลงโทษ
ผูกระทําผิดตามกฎหมายอยางเครงครัด 

2.2.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลัง  ให ธ.ก.ส. จัดสินเช่ือเพ่ือเปนทุน  
ในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) และคุณภาพของผลผลิตมันสําปะหลัง และลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง โดย ธ.ก.ส. จัดสินเช่ือแก
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 เปาหมาย 5,000 รายๆ ละ ไมเกิน 230,000 บาท วงเงินกูรวม 1,150 ลานบาท 
คิดดอกเบ้ียเงินกูในอัตรา MRR ท่ีอัตรารอยละ 6.875 ตอป โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหแกเกษตรกรผูกูในอัตรารอยละ 
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3 ตอป เปนระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน วงเงินชดเชย 6 9,000,000 บาท (หกสิบเกาลานบาทถวน)  โดย ธ.ก.ส. 
ประสานขอเบิกจายจากงบประมาณประจําปของกระทรวงการคลัง 

2.2.4 โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ให ธ.ก.ส. 
จัดสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกรท่ีมีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับมันสําปะหลัง หรือสถาบันเกษตรกรท่ีมีสมาชิกประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตวเปนหลัก นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสําปะหลังสด มันสําปะหลังเสน 
เพ่ือจําหนายตอ และ/หรือแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑมันสําปะหลัง รวมท้ังเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว 
หรือใชในกิจการของสถาบันเกษตรกร เพ่ือชวยดูดซับ (รองรับ) ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในชวงท่ีผลผลิตออกมาก  
โดย ธ.ก.ส. จัดสินเช่ือ วงเงิน 1,500 ลานบาท คิดเปนดอกเบ้ียเงินกูในอัตรา MLR-1 หรือรอยละ 4 ตอป โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบ้ียใหสถาบันเกษตรกรในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน วงเงินชดเชย 
45,000,000 บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน) โดย ธ.ก.ส. ประสานขอเบิกจายจากงบประมาณประจําปของกระทรวงการค 

2.2.5 สงเสริมการใชมันสําปะหลังในประเทศเพ่ิมขึ้น  โดยพัฒนาการแปรรูปเปนผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร 

2.2.6 เพ่ิมชองทางจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  โดยเฉพาะแอลกอฮอลท่ีผลิตจากมันสําปะหลัง
และกากนํ้าตาลซึ่งปจจุบันมีตลาดรองรับจํากัด โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสามารถดูดซับหัวมันสด  
ไดเพียง 2.5 ลานตันเทาน้ัน 

ปจจุบันความตองการใชแอลกอฮอลมีจากหลายแหลง ท้ังเพ่ือการบริโภค การสงออก 
การแพทย อุตสาหกรรมเคมี ซึ่งสามารถท่ีจะขยายตลาดรองรับมันสําปะหลังไดอีกมาก แตติดขอจํากัดของพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 ท่ีจํากัดใหเอทานอลท่ีผลิตไดจากพืชใหใชไดเฉพาะเปนเช้ือเพลิงเทาน้ัน เปนการสมควรเปนอยางยิ่ง  
ท่ีจะใหมีการแกไขกฎหมายฉบับดังกลาว เพ่ือเปดกวางใหกับแอลกอฮอลท่ีผลิตไดจากสินคาเกษตร ซึ่งจะสงผลใหสินคา
เกษตรมีตลาดรองรับและราคาปรับตัวสูงข้ึน เปนผลดีตอเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ออย และขาวโพด และเมื่อพิจารณา
ถึงความตองการแอลกอฮอลเพ่ือการบริโภคซึ่งมีประมาณ 50 ลานลิตรตอป แตองคการสุรามีกําลังในการจัดหา
แอลกอฮอลท่ีผลิตในประเทศไทยเพียงครึ่งหน่ึงของความตองการสวนท่ีเหลือตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศ  
ทําใหสินคาเกษตรกรเสียโอกาสในการจําหนายและเปนภาระของภาครัฐในการชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

แนวทางแกไข เห็นควรเพ่ิมชองทางจําหนายแอลกอฮอลท่ีผลิตไดจากมันสําปะหลังและสินคา
เกษตรอ่ืน โดยการแกไขขอจํากัดท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 เพ่ือเปดชองใหโรงงานเอทานอลท่ีใชสินคา
เกษตรเปนวัตถุดิบสามารถผลิตและจําหนายเอทานอลใหแกอุตสาหกรรมอ่ืนได นอกเหนือจากการใชเช้ือเพลิง โดยอาจ
เปนผูรับจางผลิต (Outsource) ใหแกองคการสุราหรือการจําหนายใหแกผูใชแอลกอฮอลเปนวัตถุดิบ เชน การผลิตยา 
การใชในอุตสาหกรรมเคมี และการสงออกใหกับผูซื้อโดยตรง 

2.3 โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
มติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 อนุมัติใหดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดาง  
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มันสําปะหลัง วงเงินท้ังสิ้น 248,448,330 บาท (สองรอยสี่สิบแปดลานสี่แสนสี่หมื่นสามรอยสามสิบบาทถวน) โดยใหชดเชย
ใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธถูกตองตามกฎหมายตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2.3.1 ความคืบหนาและปญหาในการดําเนินงาน โรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังเริ่มคนพบครั้งแรก  
ในประเทศไทยตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนท่ี 1,000 ไร ปจจุบันพบวา  
มีการระบาดแลว 17 จังหวัด พ้ืนท่ี 69,976.25 ไร มีการทําลายไปแลวรวม 13,968.81 ไร คงเหลือรอพิสูจน  
และการทําลายจํานวน 56,007.44 ไร 

2.3.2 การแกไข การจําจัดพ้ืนท่ีการระบาดและการปองกันโรคฯ ไมสามารถบรรลุผลสําเร็จ  
ตามเปาหมายเน่ืองจาก 

(1) การจํากัดการชดเชยความเสียหายใหเฉพาะเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสาร
สิทธ์ิตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทําใหการทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรคไมสามารถทําไดอยางท่ัวถึง พ้ืนท่ีท่ีไมมี
เอกสารสิทธยังคงเปนแหลงระบาดของโรคฯ อยูตอไป 

(2) การใชกลไกในการแกปญหาการระบาดของโรคฯ ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 มีข้ันตอนและใชเวลาในการบริหารจัดการ ตั้งแตการบงช้ีวามีการเกิดโรคฯ  
การเก็บตัวอยาง การวินิจฉัยพิสูจน และการทําลาย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันกับการแพรเช้ือ  
ของแมลงหว่ีขาว อีกท้ังการกระจายตนพันธุจากแหลงท่ีมีการระบาดของโรคฯ ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนยังขาดการควบคุมท่ีเขมงวด
และรัดกุม เปนเหตุหน่ึงทําใหการกระจายของโรคฯ เปนไปอยางรวดเร็วท้ังระดับจังหวัดและระดับภาค 

จากขอ 2.3.2 (1) และ (2) สงผลใหปริมาณและคุณภาพของมันสําปะหลังลดลงกระทบ  
ตอการสงออกและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.3.3 ขอเสนอ เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางกระชับ รวดเร็ว และบรรลุผลตามเปาหมาย  
ควรนํามาตรการพิเศษท่ีรองรับภาวะฉุกเฉินมาใช โดย 

(1) ใหทําลายมันสําปะหลังท่ีพบวาสภาพท่ีสงสัยหรือสอวาจะมีการติดเช้ือและจะเปนตนตอ  
ของการระบาดทุกแปลง ไมจํากัดวามีเอกสารสิทธ์ิหรือไม และไมจํากัดชวงเวลาการปลูก 

(2) เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอ (1) ใหคณะกรรมการ นบมส. ตั้งคณะอนุกรรมการฯ ข้ึนมา  
ในสวนกลาง เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข พ้ืนท่ีเปาหมาย วิธีการทําลาย การใชเงิน  
วิธีการจายเงินชดเชย ตลอดจนการตรวจสอบวามีการทําลายจริง โดยใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน  
มีหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะอนุกรรมการ แลวนําเสนอประธานคณะกรรมการ นบมส. ภายใน 1 สัปดาห และในสวน
ภูมิภาคใหตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ สวนกลางมอบหมาย โดยมีผูวา
ราชการจังหวัด เปนประธาน 

(3) งบประมาณและอัตราการจายชดเชย ในเบ้ืองตนใหปรับใชตามท่ีไดรับอนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 ท้ังน้ี การบริหารจัดการใหครอบคลุมถึงผูท่ีถูกราชการสั่งใหทําลาย  
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โดยยังไมไดรับการชวยเหลือในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทําลายกอนหนาน้ี วิธีการทําลายใหเปดกวาง โดยเกษตรกร
เจาของไรหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความพรอมสามารถรับจางเปนผูทําลายได ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอความเห็นวา การดําเนินโครงการประกันรายไดและมาตรการบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง ป 2562/63 ในวงเงิน 9,785.580 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ จะสงผลใหภาระท่ีรัฐ
ตองรับชดเชยตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 คิดเปนอัตรารอยละ 28.93 
ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ซึ่งยังคงไมเกินอัตรารอยละ 30  
ท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรับไดประกาศกําหนดไว 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา 

1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 ในวงเงิน 
9,671,582,800 บาท โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 ในวงเงินชดเชย 
69,000,000 บาท และโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
ป 2562/63 ในวงเงินชดเชย 45,000,000 บาท และใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรใหมีระบบหรือกลไกในการตรวจสอบท่ีมีมาตรฐาน
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ท้ังเรื่องการลงทะเบียนจํานวนเกษตรกร ผลผลิตตอไร รวมถึงมอบหมายให
กระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขพ้ืนท่ีเปาหมาย การใชเงิน วิธีการจายเงิน 
โดยใหคํานึงถึงขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวขออง ตลอดจนจัดใหมีระบบ  
การประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากการดําเนินการตางๆ อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการประกันรายได  
ท่ีเหมาะสมและยั่งยืนตอไป 

2. รับทราบมาตรการคูขนานเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลัง ไดแก การบริหารจัดการ การนําเขาสงออก 
การสงเสริมการใชมันสําปะหลังในประเทศเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมชองทางจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ตามท่ีกระทรวง
พาณิชยเสนอ 

3. มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ  
ตามมาตรการดูแลความเปนธรรมในการซื้อขายมันสําปะหลัง มาตรการเพ่ิมชองทางจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
และโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

4. ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินมาตรการเพ่ิมชองทางจําหนายและใช
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เชน การแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหโรงงานผลิตเอทานอล
จากมันสําปะหลังสามารถผลิตและจําหนายเอทานอลใหแกอุตสาหกรรมอ่ืนไดนอกเหนือจากการใชเปนเช้ือเพลิง หรือเปน
ผูรับจางผลิตใหแกองคการสุรา เปนตน รวมท้ังการแกไขปญหาและผลกระทบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรผูปลูกมัน
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สําปะหลังในครอบคลุมในทุกมิติ เชน การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีเพาะปลูกและปองกันมิใหเกิดการบุกรุกท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมี
เอกสารสิทธิเพ่ือเพาะปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน การทําสัญญาเชนท่ีดินของรัฐใหชัดเจนเพ่ือปองกันปญหาการอาง
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินของรัฐ เปนตน โดยใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ท้ังน้ี กรณีการดําเนินการแกไขปญหาใดๆ ท่ีตองนําเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
พิจารณาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงเสนอเรื่องตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติโดยดวนตอไป 

5. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : รางอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโตการทุม
ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงพาณิชยไดจัดทํารางอนุบัญญัติในสวนของกระทรวงพาณิชยเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการตอบโต

การทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ ซึ่งไดประกาศลง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
โดยจะมีผลบังคับใช 18 พฤศจิกายน 2562 ท้ังน้ี รางอนุบัญญัติดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายวาดวยการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีผูแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมศุลกากรรวมเปนคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาและพิจารณากลั่นกรองรางอนุบัญญัติ  
ตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2562 ในสวนท่ี
เก่ียวของแลว 

2. สาระสําคัญของการจัดทํา รางอนุบัญญัติตาม พระราชบัญญัติ การตอบโตการทุมตลาดฯ  (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ไดแก 

1) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแสดงรายละเอียดขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายอันเปนสาระสําคัญท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนและการพิจารณาตอบโต
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 

2) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอเท็จจริงและความเห็นรวมท้ังสิทธิการดําเนินการ
เพ่ือปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการไตสวนการทุมตลาดหรือการอุดหนุน  
และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน  พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ไดแก หลักเกณฑการเสนอ
ขอเท็จจริงของผูมีสวนไดเสียในการตอบแบบสอบถาม สิทธิในการดําเนินการเพ่ือปกปองผลประโยชน การดําเนินการให

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการรองรับการบังคับใชพระราชบัญญัติการตอบโต  
การทุมตลาดฯ (ฉบับท่ี  2 ) พ.ศ.  2562 จะสงผลทําใหการบังคับใช
สามารถแกปญหาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามท่ีรองขอ เชน การรักษาความลับ การเขารวมประชุมในการไตสวน ความคิดเห็นและขอโตแยงเพ่ิมเติมในการไตสวน 
3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

การบ่ันทอนผลการใชบังคับมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือการอุดหนุนและหลักฐานการทุมตลาดหรือการปรับปรุง
การปกครอง พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสําคัญ ไดแก การพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบ่ันทอนผลการบังคับ
ใชมาตรการ  AC/CVD ในดานราคาและปริมาณ  หลักฐานการทุมตลาด  หลักฐานการไดรับการอุดหนุน  และชวงเวลา  
ของขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการไตสวน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว  ไมขัดของตอการจัดทําอนุบัญญัติรางอนุบัญญัติออกตามความใน

พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ . 2562 ท้ัง 3 ฉบับ
ขางตน เน่ืองจากอนุบัญญัติดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการรองรับการบังคับใชพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ 
(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2562 จะสงผลทําใหการบังคับใชสามารถแกปญหาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาด  
และการอุดหนุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแสดงรายละเอียดขอเท็จจริง

และขอกฎหมายอันเปนสาระสําคัญท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน และการพิจารณาตอบโต
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 

1.2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอเท็จจริงและความเห็นรวมท้ังสิทธิ  
การดําเนินการเพ่ือปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการไตสวน การทุมตลาดหรือการอุดหนุน 
และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. .... และ 

1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผล 
ทางเศรษฐกิจ การบ่ันทอนผลการใชบังคับมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือการอุดหนุนและหลักฐานการทุมตลาด  
หรือการไดรับการอุดหนุน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน  
แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตใชแลวเปนสินคาท่ีตองหามหรือตองขออนุญาตในการนําเขามา

ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตใชแลว  
เปนสินคาท่ีตองหามหรือตองขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ  
เปนการแกไขเพ่ิมเติมประกาสกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตใชแลวเปนสินคาท่ีตองหามหรือตองขอ
อนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 โดยยกเวนใหรถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตรสําเร็จ  
เต็มรูปคัน (ไมรวมกรณีแยกชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ) เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากร 8701 สามารถนําเขาไดโดยเสรี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 และวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 กลุมสมาคมชาวไรออย กลุมเกษตรกร  

และผูประกอบการนําเขารถแทรกเตอรใชแลวเพ่ือการเกษตร มีหนังสือรองเรียนกระทรวงพาณิชย วาไดรับความ
เดือดรอนจากการหามนําเขารถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตร หากประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนต
ใชแลวเปนสินคาท่ีตองหามหรือตองขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชในวันท่ี  
10 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากทําใหมีตนทุนการผลิตสูงข้ึนจากการซื้อรถใหมท่ีมีราคาสูงกวา จึงขอใหแกไขหรือปรับปรุง
ประกาศกระทรวงพาณิชยฯ ดังกลาว โดยยกเวนใหรถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตร ตามพิกัดศุลกากร 8701 
สามารถนําเขาได 

2. เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 กระทรวงพาณิชยไดจัด ประชุมเพ่ือพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว โดยมีหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม 23 หนวยงาน ซึ่งปจจุบันการนําเขารถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตรอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของ 2 หนวยงาน ไดแก กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะตองตรวจสอบโรคพืชท่ีอาจติดมากับลอรถ ณ ดานนําเขา  
และกรมการขนสงทางบกรับจดทะเบียนและตรวจสภาพรถ โดยกรมควบคุมมลพิษแจงวารถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตร  
ใชงานเฉพาะฤดูเพาะปลูก จึงไมใชประเภทรถท่ีอยูภายใตนโยบายการควบคุมมลพิษของภาครัฐ ท่ีประชุมจึงมีมติให  
รถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตรสําเร็จรูปเต็มคัน (ไมรวมกรณีแยกช้ินสวนครบชุดสมบูรณ) เฉพาะพิกัดอัตราศุลกากร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการลดตนทุนและเปนการเพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกร  
ในการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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8701 สามารถนําเขาไดโดยเสรี 
3. กระทรวงพาณิชย จึงไดรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตใชแลวเปนสินคาท่ีตองหาม 

หรือตองขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ท้ังน้ี ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ีเขารวม
ประชุมไดใหความเห็นชอบรางประกาศฯ ดังกลาวแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของในการกําหนดใหรถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตร 

สามารถนําเขาได โดยมีขอคิดเห็น ดังน้ี 
1) การนําเขารถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตร ถือวาเปนพาหะตามพระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ. 2507  

ของกรมวิชาการเกษตร ดังน้ัน รถประเภทดังกลาวจะตองทําความสะอาดใหเรียบรอยกอนนําเขา และตองแจงเจาหนาท่ี
ดานกักพืชตรวจสอบทุกครั้ง 

2) รถแทรกเตอรใชแลวทางการเกษตรท่ีจะอนุญาตใหนําเขา ควรเปนรถท่ีอยูในสภาพดีและไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากประเทศผูผลิตเทาน้ัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถยนตใชแลวเปนสินคาท่ีตองหามหรือตองขอ
อนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคา  

ท่ีตองขออนุญาต  และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการราง ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการ  
จัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญเปนการยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต และกําหนดสินคาท่ีตอง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือลดความซ้ําซอน
ของกฎหมาย เน่ืองจากพระราชบัญญัติการควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ไดมีบทบัญญัติควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับ  
การแพรขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพทําลายลางสูง ซึ่งรวมถึงสินคาท่ีใชไดสองทางไวแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. เสนอวา เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณท่ีไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดปฏิบัติ  ตามขอมติ

คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติท่ี 1540 ในระยะแรกไปกอน เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย
จึงไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต  และกําหนดสินคา  
ท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร  พ .ศ . ๒๕๕๘  โดยอาศัยอํานาจ  
ตามพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร  ซึ่งสินคา  พ.ศ. ๒๕๒๒  ควบคุมการสงออก   
การถายลําและการผานแดนสินคาท่ีใชไดสองทางในเบ้ืองตนไปกอน  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ตอมาเมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศฯ  ฉบับท่ี ๒ และฉบับท่ี ๓ 
เพ่ือเลื่อนวันบังคับใชเปนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามลําดับ 

2. กระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศไดยกรางพระราชบัญญัติการควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพร

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือลดความซ้ําซอนในการควบคุมสินคาท่ีใชไดสองทาง  
และเพ่ือไมใหผูประกอบการเกิดความสับสนในการใชบังคับกฎหมาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. .... เสนอตอคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใหไทยมีกฎหมาย
เฉพาะในการกํากับดูแลสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งรวมถึง สินคาท่ีใชไดสองทาง
ตามประกาศกระทรวงพาณิชยฯ ในขอ ๑.๑ ขางตน โดยเมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการควบคุมสินคา
ท่ีเก่ียวของกับการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

3. รางประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทาง
เปนสินคาท่ีตองขออนุญาต  และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕8 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือเปนการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง กําหนดให
สินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕8 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศ

กระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติ  
ตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  เน่ืองจาก  
การยกเลิกประกาศดังกลาวจะชวยใหลดความซ้ําซอนในการควบคุมสินคาและกิจกรรมตางๆ ภายใตประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง กําหนดใหสินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการ  
จัดระเบียบในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561  
กับพระราชบัญญัติการควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2562  
ท่ีมีผลบังคับใชในวันเดียวกันและเพ่ือไมใหผูประกอบการเกิดความสับสนวาจะใชประกาศฯ หรือพระราชบัญญัติฯ 
ดังกลาวดวย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการ รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดให
สินคาท่ีใชไดสองทางเปนสินคาท่ีตองขออนุญาต  และกําหนดสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการสงออก  
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 17/2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

121162 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5/2562 และครั้งท่ี 6/2562 
 

สารัตถะ :  คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ (คณะกรรมการฯ) เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบสรุปผล  
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 และครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. แนวทางการดําเนินการเพ่ือรองรับการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป  (Generalized System 

of Preferences: GSP) 
1) การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป  (GSP) ของสหรัฐอเมริกาแกประเทศไทยเปนการยกเวน

ภาษีนําเขาสหรัฐฯ สําหรับสินคา  3,๕๐๐ รายการ ท้ังน้ี  ในป ๒๕๖2 ไทยไดรับการยกเวนภาษีภายใตสิทธิ  GSP คิดเปน
มูลคา ๑๕8 ลานดอลลาร  สรอ. จากการสงออกสินคาจํานวน  ๑,๒๘๕ รายการ  มูลคารวม  ๔,๓๑๕ ลานดอลลาร  สรอ.  
คิดเปนรอยละ ๖๖ ของมูลคาการสงออกท่ีไดรับสิทธิฯ (6,๕๗1 ลานดอลลาร สรอ.) 

2) การประกาศยกเลิกการใหสิทธิ GSP ของสหรัฐฯ  แกประเทศไทย  เมื่อวันท่ี  ๒๕ ตุลาคม ๒๕6๒ สหรัฐฯ  
ไดระงับสิทธิ GSP สินคาไทย จํานวน ๕๗๓ รายการ คิดเปนมูลคารวม  ๑,๓00 ลานดอลลาร  สรอ. (ประมาณ ๓๕,๒๕๐ 
ลานบาท) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยสหรัฐฯ  ใหเหตุผลวา  ประเทศไทยยังไมมีมาตรการ
คุมครอง สิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหวางประเทศ  ซึ่งจะสงผลใหไทยตองเสียภาษีนําเขาในอัตราปกติเฉลี่ยรอยละ  ๕ 
คิดเปนมูลคาประมาณ 6๖ ลานดอลลาร สรอ. สําหรับในป ๒๕61 ไทยมีการใชสิทธิฯ ๓๒๑ รายการ จาก 573 รายการ
ท่ีถูกระงับสิทธิฯ  คิดเปนมูลคา  1,319 ลานดอลลาร  สรอ. หรือรอยละ  ๗1 ของมูลคาการสงออกสินคาท่ีไดรับสิทธิฯ  
(1,๘64 ลานดอลลาร สรอ.) 

3) กลุมสินคาท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการถูกระงับสิทธิ  GSP แบงออกเปน  ๓ กลุม ไดแก (๑) กลุมท่ี
ไดรับผลกระทบในเชิงมูลคาการใชสิทธิ GSP สูง อาทิ เครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟา อาหารปรุงแตง ของท่ีทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา  ทองแดง  โลหะสามัญ  ของท่ีทําดวยยาง  (๒) กลุมท่ีไดรับผลกระทบในเชิงสัดสวนการใชสิทธิ  GSP สูง  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : รศก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือทําใหเกิดแนวทางในการแกปญหาในกรณีการตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป (Generalized System of Preferences: GSP) 
ของสหรัฐอเมริกาตอไทย ไดอยางถูกตอง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เชน อาหารปรุงแตง เคมีภัณฑ พลาสติกและของท่ีทําดวยพลาสติก ยานยนต/เรือ และ (๓) กลุมท่ีไดรับผลกระทบในเชิง
ภาษีนําเขาสูง  เชน ของท่ีทําดวยเซรามิก  อาหารปรุงแตง  เครื่องประดับ  และของท่ีทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  ทองแดง 
โลหะสามัญ 

๔) แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชยเพ่ือรองรับการตัดสิทธิ ไดแก (1) มาตรการระยะสั้น  อาทิ 
การดําเนินการเจรจากับสหรัฐฯ โดยเร็วท่ีสุด (2) มาตรการระยะยาว อาทิ การเรงสงเสริมการสงออก และการตลาดเชิงรุก
โดยจะรวมมือกับภาคเอกชนในการเปดกลุมตลาดใหญ  เชน จีน อินเดีย ญี่ปุน แอฟริกา เยอรมนี ตุรกี และสหรัฐฯ  ซึ่งจะเนน  
การเจาะตลาดลึกเปนรายมณฑลหรือมลรัฐ การหาตลาดใหมทดแทน ตลาดเดิมในตางประเทศ การใชประโยชนจากความ
ตกลงเขตการคาเสรี FTA การขยายการลงทุนไปยังประเทศท่ียังคงไดรับสิทธิ GSP สหรัฐฯ และ การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคาโดยยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

5) การตัดสิทธิ GSP ไมมีความเก่ียวพันกับกรณีท่ีประเทศไทย ยกเลิกการใชสารเคมีอันตรายในภาคเกษตร  3 ชนิด 
(พาราควอต คลอรไพริฟอส และไกลโฟเซต) 

2. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ไดมีการมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ไดแก 
1) กระทรวงการตางประเทศ  และกระทรวงพาณิชย หารือกับสหรัฐฯเพ่ือขอใหพิจารณาทบทวนเรื่อง  

การยกเลิกการใหสิทธิ GSP แกไทย โดยขอใหไดขอสรุปโดยเร็วกอนท่ีเรื่องดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕6๓ 
2) กระทรวงพาณิชย  กระทรวงการตางประเทศ  และกระทรวงแรงงาน  ศึกษาขอเท็จจริงเก่ียวกับกรณี  

ท่ีสหรัฐฯ ยกเลิกการใหสิทธิ GSP แกไทย และวิเคราะหสาเหตุ รวมท้ังหารือกับผูประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากกรณีดังกลาว 

3) กระทรวงพาณิชย  กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงแรงงาน  และหนวยงานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวของ  
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวาประเทศไทยอยูระหวางประสานขอเจรจากับผูแทนการคาสหรัฐฯ  เพ่ือขอใหทบทวน
เรื่องการตัดสิทธิ  GSP สินคาไทย อีกท้ัง มาตรการดังกลาวเปนมาตรการท่ีสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ  (USTR) ดําเนินการกับ
ประเทศคูคาของ สหรัฐฯ หลายประเทศ และไดมีการทบทวนการใหสิทธิ GSP กับประเทศตางๆ เปนประจําทุกป 

4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจากการใช
สารเคมีอันตรายในภาคเกษตร 3 ชนิด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการช้ีแจงกับสหรัฐฯ รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงาน อาทิ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  กลไก  และมาตรการ/แนวทางแกไขปญหา  ตลอดจนสรางการรับรู  และทําความเขาใจใหแก
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 

ครั้งท่ี 5/2562 เน่ืองจากการประชุมดังกลาวจะทําใหเกิดแนวทางในการแกปญหาในกรณีการตัดสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเปนการท่ัวไป (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหรัฐอเมริกาตอไทย ไดอยางถูกตอง 
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มติ ครม.  : รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5/2562 ตามท่ีคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกลาวใหเกิดผล
เปนรูปธรรม รวมท้ังใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 


