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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : การลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหมีการขยายระยะเวลาการลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหเหลือในอัตรารอยละ 
0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพยออกไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีระบุไวในรางประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับ
กรณีการโอนอสังหาริมทรัพยในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. รายงานวา สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบใหมีการลดหยอน

คาธรรมเนียมฯ โดยไดมีขอกําหนดในเรื่องระยะเวลาการลดหยอนคาธรรมเนียมฯ แตในทางปฏิบัติการดําเนินการของ  
ส.ป.ก. จําเปนตองนําการลดหยอนคาธรรมเนียมฯ ใชเปนการถาวร เน่ืองจากเมื่อเกษตรกรเชาซื้อท่ีดินกับ ส.ป.ก.  
สัญญาเชาซื้อท่ีดินท่ี ส.ป.ก. ทํากับเกษตรกรเปนสัญญาระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา 5 – 25 ป  
และมีการทําสัญญาเชาซื้อใหกับเกษตรกรอยางตอเน่ือง จึงไมสามารถจะดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิใหเกษตรกรท่ีทําสัญญา
เชาซื้อไวกับ ส.ป.ก. ไดท้ังหมดทันตามกําหนดระยะเวลาของประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวจะมีเกษตรกรอีกจํานวนมากท่ีทําสัญญาเชาซื้อท่ีดินกับ ส.ป.ก. แตยังไมไดโอนกรรมสิทธ์ิใหแกเกษตรกร ท้ังกรณี  
ท่ีชําระคาเชาซื้อครบแลว และท่ีอยูระหวางการเชาซื้อซึ่งใกลจะครบกําหนดตามสัญญา รวมท้ังกรณีท่ีชําระคาเชาซื้อ
ครบถวนแลว แตยังไมพรอมท่ีจะไดรับโอนกรรมสิทธ์ิ ประกอบกับคาธรรมเนียมฯ ในอัตราปกติซึ่งใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ 1 
ตามราคาประเมินทุนทรัพย จะคิดในปท่ีไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพยจะสูงกวาราคาท่ีดินท่ี  
ส.ป.ก. ใหเกษตรกรเชาซื้อ มีผลใหเกษตรกรตองเสียคาใชจายในการโอนกรรมสิทธ์ิในอัตราท่ีสูง ภาระในการชําระ
คาธรรมเนียมฯ จึงตกกับเกษตรกรสวนใหญมีฐานะยากจน นอกจากน้ี ส.ป.ก. ยังมีแผนงานและภารกิจในการจัดหาท่ีดิน
เพ่ือนํามาจัดใหเกษตรกรผูซึ่งไมมีท่ีดินทํากินตามกระบวนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยวิธีการจัดซื้อจากเจาของ
ท่ีดินท่ีมีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ัวไป เน่ืองจากท่ีดินท่ี ส.ป.ก. มีอยูไมเพียงพอตอความตองการของผูไรท่ีดินทํากินท่ีข้ึน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิใหเกษตรกรเปนไปอยาง
ตอเน่ืองและเทาเทียมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทะเบียนขอท่ีดินทํากินจาก ส.ป.ก. เปนจํานวนมากและมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยท่ีดินท่ีจะจัดซื้อไดน้ันตองมี
ราคาท่ีไมสูงมากนักเพ่ือใหเกษตรกรไดเชาหรือเชาซื้อท่ีดินได จึงทําใหไมมีผูสนใจขายท่ีดินใหแก ส.ป.ก. ซึ่งมาตรการ  
การลดหยอนคาธรรมเนียมฯ นอกจากจะเปนการลดภาระการชําระคาธรรมเนียมฯ แลว ยังเปนสิ่งจูงใจใหเจาของท่ีดิน  
นําท่ีดินมาขายใหกับ ส.ป.ก. ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหการดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบรรลุวัตถุประสงค  
มากยิ่งข้ึน 

2. ส.ป.ก. ไดกําหนดมาตรการถาวรใหสามารถดําเนินการลดหยอนคาธรรมเนียม ในระยะยาว โดยไดเสนอแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 38 ซึ่งมีผลให ส.ป.ก. และคูสัญญาท่ีทํา  
นิติกรรมกับ ส.ป.ก. ไดรับยกเวนภาษีอากรและคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผาน  
การพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) แลวและอยูระหวางเตรียมการนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณา 

3. ส.ป.ก. ไดจัดใหมีการประชุมระหวาง ส.ป.ก. กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมท่ีดิน กรมธนารักษ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
เพ่ือนํามติของท่ีประชุมไปใชประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให ส.ป.ก. เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาขอลดหยอนคาธรรมเนียมฯ ตามอัตราการเรียกเก็บคาจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรมใหเหลือในอัตรารอยละ 0.01 
ตามราคาประเมินทุนทรัพยออกไปอีกจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยใช ส.ป.ก. ดําเนินการนําเรื่องดังกลาวเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี พรอมท้ังประสานกรมท่ีดินยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาตอไป 

4. กรมท่ีดินมีหนังสือ ท่ี มท 0505.4/11219 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 แจง ส.ป.ก. วา ไดดําเนินการ  
ยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษ 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพยในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีกําหนด
ระยะเวลาใชบังคับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนท่ีเรียบรอยแลว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเหลือในอัตรารอยละ 0.01 ตามราคา
ประเมินทุนทรัพย ออกไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

2. อนุมัติหลักการรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพยในการปฏิรูปท่ีดิน  
เพ่ือเกษตรกรรม และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติใหความยินยอมหรืออนุญาตใหกรมการขนสงทางบกใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เพ่ือดําเนินโครงการ  

ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหความยินยอมหรืออนุญาตใหกรมการขนสงทางบก (ขบ.) ใชประโยชนท่ีดิน
ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือดําเนินโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใชท่ีดินถาวร 
ไมมีกําหนดระยะเวลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมการขนสงทางบก ไดยื่นคําขอความยินยอมหรือขออนุญาตใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

ณ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เพ่ือดําเนินโครงการศูนยเปลี่ยนถาย 
รูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย เน้ือท่ีประมาณ 206-1-57.6 ไร โดยขออนุญาตใชท่ีดินอยางถาวร  
ไมมีกําหนดระยะเวลา ตามขอ 2 (3) (ก) ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการพิจารณา
ใหความยินยอมหรืออนุญาตใหใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตามความในขอ 1 แหงคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 31/2560 เรื่อง การใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรและประโยชนสาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณขอใหคณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติใหความยินยอมหรืออนุญาตใหกรมการขนสง
ทางบกใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือดําเนินโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย เน่ืองจากกรมการขนสงทางบกไดยื่นคําขอความยินยอมหรือขออนุญาตใชประโยชน ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการพิจารณาใหความยินยอมหรืออนุญาตใหใช
ประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2560 ขอ 2 (3) โครงการของรัฐซึ่งเปนประโยชนสวนรวมของประเทศ (ก)  
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส ซึ่งขอ 8 (3) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน 
กําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตองเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีกอนพิจารณาใหความยินยอม
หรืออนุญาตใหใชประโยชนท่ีดิน โดยโครงการศูนยเปลี่ยนถาย รูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด  
แกเกษตรกรและประโยชนสาธารณะของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตั้งอยูหมูท่ี 9 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนถนน ทล. 1356 ติดดานพรมแดนเชียงของบริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 พ้ืนท่ีโครงการเน้ือท่ีรวม 335-1-82 ไร ประกอบดวย ท่ีดินโฉนด จํานวน 127-8-24.4 ไร 
และท่ีดินสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน 206-1-57.6 ไร มีวัตถุประสงคประกอบดวย 1) เพ่ือเปน
สถานีปรับเปลี่ยนการขนสงระหวางประเทศไปสูภายในประเทศ รวมถึงเช่ือมตอระบบการขนสงจากถนนไปสูทางรถไฟ 
รองรับการขนสงสินคาจากจีนตะวันตกท่ีทําการสงมาทางถนนสาย R3E หรือ R3A ผานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขามาในประเทศไทยโดยขามสะพานขามแมนํ้าโขง แหงท่ี 4 2) เพ่ือเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคา  
ตูคอนเทนเนอรหรือสินคาบรรจุหีบหอ (Break-Bulk Cargoes) และ 3) เพ่ือเปนศูนยใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ทําใหสามารถดําเนินพิธีการท่ีเก่ียวกับการนําเขาและสงออกไดในจุดเดียว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางบก) 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนการใชประโยชนท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
ของโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงรายใหไดขอยุติโดยเร็ว ท้ังน้ี ใหพิจารณา
ดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ โดยใหคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ ผลกระทบตอตนทุนท่ีใชในการคํานวณความคุมคาของโครงการฯ และผลวิเคราะหผลตอบแทน
ดานการเงินและเศรษฐศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสงผลตอรูปแบบและแผนโครงการฯ รวมท้ังใหรับความเห็น  
ของกระทรวงคมนาคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และประธาน
กรรมการนโยบายการวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนไปประกอบการพิจารณาดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าโสกรัง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าโสกรัง  

เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ือกิจการโรงงาน ประปา  

หรือกิจการอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางนํ้าดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้า
ชลประทานแลวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 1/2560) ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ีและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไป จากระบบการชลประทาน และเปนการรองรับการขอ
อนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะข้ึนในอนาคต สมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน
อางเก็บนํ้าโสกรัง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บเขาบัญชีทุนหมุนเวียน  
เพ่ือการชลประทาน โดยใชจายเปนคาปรับปรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทําใหการใชเงินงบประมาณในสวนน้ี
นอยลง สําหรับหลักเกณฑและอัตราคาชลประทานเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

3. กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าโสกรัง ในทองท่ีตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าโสกรัง เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจาของเรือประมงท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใชทําการประมงหรือเรือขนถายสัตวนํ้า 

พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจาของเรือประมงท่ีใช
สนับสนุนเรือท่ีใชทํา การ ประมงหรือเรือขนถายสัตวนํ้า พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  
ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหเจาของเรือประมงท่ีใชสนับสนุนเรือ
ท่ีใชทําการประมงหรือเรือขนถายสัตวนํ้าถือปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ควบคุม  
และเฝาระวังการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงการใหเจาของเรือประมงท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใชทําการประมงหรือเรือขนถายสัตวนํ้า

ถือปฏิบัติ พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหเจาของเรือประมง
ท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใชทําการประมงหรือเรือขนถายสัตวนํ้าถือปฏิบัติ 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ  
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 1. เสร็จแลว มีการแกไขรายละเอียดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือใหกรมประมงสามารถติดตามเรือสนับสนุนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เชน กําหนดใหเรือ
ท่ีจดทะเบียนเปนเรือกลเดินทะเลตามประเภทการใชเรือท่ีกําหนดไวในรางกฎกระทรวงน้ีตองติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณและขอกําหนดเชิงหนาท่ีของระบบติดตามเรือประมงแนบทายประกาศ
กรมประมงวาดวยการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณและขอกําหนดเชิงหนาท่ีของระบบติดตามเรือประมง  
(รุนท่ี 2) เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม และเฝาระวังการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ฯลฯ และแกไขรายช่ือรางกฎกระทรวงฯ 
เปน “รางกฎกระทรวงกําหนดวิธี ปฏิบัติของเจาของเรือประมงท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใชทําการประมงหรือเรือขนถายสัตวนํ้า 
พ.ศ. ....” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี มีการแกไขเล็กนอย (ตามแบบการรางกฎหมาย) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ควบคุม 
และเฝาระวังการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงรางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตามขอ 3. ให กษ. 
พิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

5. กษ. เสนอวา ไดพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว ตามขอ 4. ขอยืนยันให
ดําเนินการตอไป จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดวิธีปฏิบัติของเจาของเรือประมงท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใชทํา การประมงหรือเรือ
ขนถายสัตวนํ้า พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการชดเชยสวนตางจากการรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีท้ัง 3 ครั้ง (วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
และวันท่ี 18 มิถุนายน 2562) ในสวนท่ีให กฟผ. ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังและ สงป. เพ่ือปรับลดเงินรายได
นําสงเขารัฐหรือเปนรายจายเพ่ือสังคม ( PSA) ในการขอรับเงินชดเชยสวนตางท่ีเกิดข้ึนระหวางตนทุนการผลิตไฟฟา  
โดยใชนํ้ามันปาลมดิบเปนเช้ือเพลิงกับรายไดจากการจําหนายไฟฟาตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมของรัฐบาล  
และเพ่ือมิใหเปนภาระคาไฟฟาของประชาชน รวมท้ังไมใหเปนภาระคาใชจายสะสมของ กฟผ. จากการท่ีไมไดรับเงิน
ชดเชยดังกลาวในทันที ขณะท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมของรัฐบาลอยางตอเน่ือง 
เห็นสมควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป หรืองบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือชดเชยเปนคาใชจายสวนตางดังกลาวให กฟผ. 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 รับทราบการดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย

ปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ท่ีใหกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ.  
นํานํ้ามันปาลมดิบ ( Crude Palm Oil : CPO) ไปใชในการผลิตไฟฟาจํานวน 160,000 ตัน วงเงิน 2,880 ลานบาท 
โดยเปนตนทุนท่ีสูงกวาคาไฟฟาจํานวน 1,354 ลานบาท ซึ่ง กฟผ. จะขอรับเงินชดเชยสวนตางระหวางตนทุนการผลิต
ไฟฟาโดยใชนํ้ามันปาลมดิบเปนเช้ือเพลิง กับรายไดจากการขายไฟฟาจํานวน 525 ลานบาท สําหรับสวนตางท่ีเหลือ
จํานวน 829 ลานบาท กฟผ. จะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือปรับลดเงิน
รายไดนําสงเขารัฐหรือเปนรายจายเพ่ือสังคม (Public Service Account: PSA) เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอคาไฟฟา 

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 รับทราบมติ กนป.  
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ท่ีเห็นชอบใหกระทรวงพลังงานโดย กฟผ. ดําเนินการจัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ
เพ่ิมอีกจํานวน 200,000 ตัน เพ่ือใชผลิตไฟฟาท่ีโรงไฟฟาบางปะกง สําหรับสวนเพ่ิมจากตนทุนการผลิตไฟฟา  

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

เพ่ือใหการดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
เปนไปดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



9 
 

ของโรงไฟฟาบางปะกง ประมาณ 1,200 ลานบาท ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อนํ้ามันปาลมดิบ จํานวน 200,000 ตัน ให กฟผ. 
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง และ สงป. ใหเปนรายจายเพ่ือสังคม (PSA) เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอคาไฟฟา 

3. กระทรวงการคลังไมสามารถดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได เน่ืองจากพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 36 มิไดใหอํานาจการลดการนําสงเงินรายไดแผนดิน และกระทรวงการคลัง  
มิไดมีกฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใหอํานาจในการลดเงินนําสงรายไดแผนดิน นอกจากน้ี รายจายเพ่ือสังคม ( PSA)  
เปนการดําเนินการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ ( PSA)  
ซึ่งใชบังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแหงเทาน้ัน กระทรวงการคลังจึงมีความจําเปนตองขอทบทวน  
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

4. กระทรวงการคลังเสนอใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีท้ัง 3 ครั้ง (วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
และวันท่ี 18 มิถุนายน 2562) ในสวนท่ีให กฟผ. ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังและ สงป. เพ่ือปรับลดเงินรายได
นําสงเขารัฐหรือเปนรายจายเพ่ือสังคม ( PSA) ในการขอรับเงินชดเชยสวนตางท่ีเกิดข้ึนระหวางตนทุนการผลิตไฟฟา  
โดยใชนํ้ามันปาลมดิบเปนเช้ือเพลิง กับรายไดจากการจําหนายไฟฟาตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมของรัฐบาล  
โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
หรืองบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือชดเชยเปนคาใชจายสวนตางดังกลาวให กฟผ.  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวาเพ่ือไมใหเปนภาระคาไฟฟาของประชาชน และไมเปนภาระ

คาใชจายสะสมของ กฟผ. จากการท่ีไมไดรับเงินชดเชยดังกลาว รวมท้ัง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561  จึงเห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงพลังงานซึ่งกํากับดูแล 
กฟผ. เปนผูขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป หรืองบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
เพ่ือชดเชยเปนคาใชจายสวนตางดังกลาวให กฟผ. ตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินมาตรการปรับสมดุลปาลมในประเทศในระยะตอไป ใหคณะกรรมการนโยบาย
ปาลมนํ้ามันแหงชาติรวมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําประมาณการคาใชจาย 
แหลงเงิน และประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินมาตรการดังกลาวใหชัดเจน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม สอดคลองกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติไวเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 (เรื่อง มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลม  
ในประเทศ) วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ  
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ครั้งท่ี 2/2562) และวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 [เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ]  
ครั้งท่ี 2/2562 (แกไขเพ่ิมเติม) ] มีความโปรงใสตรวจสอบได ตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
อยางเครงครัด รวมท้ังใหประเมินผลการดําเนินมาตรการในชวงท่ีผานมา โดยเปรียบเทียบความคุมคางบประมาณ  
ท่ีภาครัฐจะตองสูญเสียกับประโยชนท่ีเกษตรกรชาวสวนปาลมจะไดรับเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
ท้ังน้ี เพ่ือใหการดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศเปนไปดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมท้ังสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 
 

เรื่อง : การเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหเสนออุทยานธรณีโคราชสมัครเขารับการรับรองเปนอุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก ( UNESCO Global Geoparks) โดยสงใบสมัครระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562  
และมอบหมายใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกตอสํานักเลขาธิการ
ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เพ่ือสงเสริม

ใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรณีและภูมิทัศนใหใชประโยชน ไดอยางยั่งยืน มีการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
สงเสริมการศึกษาดานธรณีวิทยาแกประชากรในชุมชนและบุคคลท่ัวไป เปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน และการพัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคาของประเทศไทยใหเปนท่ีรูจัก
ในระดับนานาชาติมากข้ึน ท้ังน้ี อุทยานธรณีโคราชครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอขามทะเลสอ อําเภอสูงเนิน และอําเภอสีคิ้ว รวมเน้ือท่ีท้ังสิ้นประมาณ 3,167 ตารางกิโลเมตร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการเสนออุทยานธรณีโคราชเปนสมาชิกอุทยานธรณี

โลกของยูเนสโก ( UNESCO Global Geoparks) เน่ืองจากการเปนอุทยานธรณีโลกจะกอใหเกิดผลดีตอนโยบาย 
และการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีดังกลาว เพราะในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานจะตองดําเนินการภายใตกฎหมาย  
ของประเทศน้ันๆ และไมมีพันธสัญญาหรือออกกฎระเบียบใดๆ มาบังคับใหตองปฏิบัติหรือมีผลกระทบขอจํากัด  
ตอการใชประโยชน ทําให พ้ืนท่ีเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาตินํารายไดสูชุมชนทองถ่ินและประเทศ และสรางจิตสํานึก  
ใหประชาชนในการอนุรักษคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเปนแหลงศึกษาวิจัยและพัฒนาความรูความรวมมือ  
ดานธรณีวิทยาท้ังในและตางประเทศ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือทําให พ้ืนท่ี เปนท่ีรูจักในระดับนานาชาตินํารายไดสูชุมชน
ทองถ่ินและประเทศ และสรางจิตสํานึกใหประชาชนในการอนุรักษ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเปนแหลงศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู
ความรวมมือดานธรณีวิทยาท้ังในและตางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณากําหนดแผนงานรองรับการบริหารจัดการพ้ืนท่ี การดูแลบํารุงรักษา 
และการใชประโยชนของพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือคงความเปนอุทยานธรณีโลกไดอยางยั่งยืนตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : รางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 1 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางปฏิญญาแมนํ้าโขง – แมนํ้าฮัน และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไข  
รางเอกสารดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรองรางเอกสารดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 1 เปนเอกสารแสดง

เจตนารมณของผูนําประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยรางเอกสาร
ผลลัพธการประชุมฯ ใหความสําคัญกับประเด็น ดังน้ี 

1. ทบทวนความรวมมือลุมนํ้าโขง  - สาธารณรัฐเกาหลี และติดตามผลลัพธของการดําเนินการตามปฏิญญา
แมนํ้าฮันเพ่ือสถาปนาความเปนหุนสวนท่ีครอบคลุมเพ่ือความเจริญรุงเรืองรวมกันของลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  
และแผนปฏิบัติการกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี 

2. ทิศทางความรวมมือลุมนํ้าโขง  - สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต และปรับสาขาความรวมมือใหสอดคลอง  
กับนโยบายมุงใตใหม ( New Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลีและกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค  
บน 3 เสาหลักใหม ประกอบดวย ประชาชน ความเจริญรุงเรือง และสันติภาพ และมีความรวมมือใน 7 สาขาใหม ไดแก 
(1) วัฒนธรรมและการทองเท่ียว (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (3) การพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม (4) โครงสรางพ้ืนฐาน 
(5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6) สิ่งแวดลอม (7) ความทาทายตอความมั่นคงรูปแบบใหม 

3. ย้ําเจตนารมณท่ีใหความสําคัญกับ (1) การขับเคลื่อนความรวมมือท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง ผานความ
รวมมือเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนา ความรวมมือทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยน  
ในระดับประชาชน (2) ความเจริญรุงเรืองจากการแบงปนประสบการณดานตาง ๆ อาทิ การเกษตรและการพัฒนาชนบท 

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

เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเนนเรื่อง
การเสริมสรางความเช่ือมโยงในอาเซียน การพัฒนาอยางยั่งยืน และการพัฒนา
ท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การสรางความเช่ือมโยงในภูมิภาค ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสงเสริมความรวมมือภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะ SMEs (3) การสรางสันติภาพเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมของภูมิภาคผานความ
รวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การบริหารจัดการปาไมและโครงสรางพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน  
การเสริมสรางความรวมมือเพ่ือจัดการกับปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาชญากรรมขามชาติ และการกําจัดทุนระเบิด 
โดยใชกลไกของกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนกรอบความรวมมือท่ีเก่ียวของกับลุมนํ้าโขงอ่ืนๆ 
อาทิ กรอบความรวมมือ ACMECS 

ท้ังน้ี จะมีการรับรองเอกสาร ในการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 1  
ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารผลลัพธ
การประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 1 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุและประโยชนท่ีไทยจะไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ครั้งท่ี 26 
 

สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ครั้งท่ี 26 

2. เห็นชอบใหคณะผูแทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ตามประเด็นในกรอบหารือ
สําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ครั้งท่ี 26 เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานและความรวมมือ
เปนไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลไทย ไดลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือการพัฒนาลุมแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2538 

รวมกับรัฐบาลกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินความรวมมือ  
ในทุกดานของการพัฒนาท่ียั่งยืน การใช การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรท่ีเก่ียวของ  
ของลุมแมนํ้าโขง เปนผลใหมีการกอตั้งคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (Mekong River Commission: MRC) มีสถานะ  
เปนองคกรระหวางประเทศ ในการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือใหเปนไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ  
โดยโครงสรางการบริหารของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง แบงออกเปนองคกรบริหารถาวร 3 องคกร คือ 1) คณะมนตรี 
(Council) ประกอบดวย ผูแทนจากประเทศสมาชิกในระดับรัฐมนตรี ประเทศละ 1 คน 2) คณะกรรมการรวม (Joint 
Committee) ประกอบดวย ผูแทนจากประเทศสมาชิกในระดับอธิบดีข้ึนไป ประเทศละ 1 คน 3) สํานักงานเลขาธิการ 
(Secretariat) มีหัวหนาเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) ซึ่งคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง แตงตั้งทําหนาท่ีบริหารงาน 
โดยท่ีในแตละปผูแทนในคณะมนตรีฯ จะหมุนเวียนทําหนาท่ีประธานคณะมนตรีฯ ตามลําดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก
เพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานตามความตกลงฯ ใหบรรลุผลสําเร็จ 

2. การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ครั้งท่ี 26 เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญ
ประจําป ตามพันธกรณีของกรอบความรวมมือคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง มีกําหนดจัดประชุมระหวางวันท่ี 25 – 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือและกําหนดนโยบาย  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือหารือและกําหนดนโยบายความรวมมือในการพัฒนา  
ลุมแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความรวมมือในการพัฒนาลุมแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน การบริหารองคกรของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง และกําหนดแนวทาง
ความรวมมือกับประเทศคูเจรจารวมถึงหุนสวนการพัฒนาและองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ และมีรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของหรือผูแทนเขารวมการประชุมฯ จากประเทศตางๆ ประกอบดวย ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน และเมียนมา 
รวมกับผูแทนรัฐบาลตางประเทศ หุนสวนการพัฒนา และองคการระหวางประเทศ 

3. กรอบการหารือดังกลาว มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานและความรวมมือของคณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขง ภายใตพันธกรณีของความตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือการพัฒนาลุมแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2538  
ในประเด็นท่ีสําคัญไดแก 

1) แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2563 – 2564 
2) ยุทธศาสตรการจัดการภัยแลง พ.ศ. 2563 – 2568 
3) การดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจง การปรึกษาหารือลวงหนา และขอตกลง โครงการไฟฟา

พลังนํ้าเข่ือนหลวงพระบาง 
4) ประเด็นอ่ืนๆ ตามประเทศสมาชิกเห็นชอบใหมีการหารือรวมกัน (หากมี) 

4. สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการตางประเทศ จะทําหนาท่ีพิจารณา
ประเด็นสารัตถะตามกรอบการหารือดังกลาว และมีการเจรจาในการประชุมฯ กับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ  
แมนํ้าโขง ท้ังน้ีคณะผูแทนไทย จะดําเนินการภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแมนํ้าโขงแหงชาติไทย  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว 

5. คณะผูแทนไทย จะใชประเด็นตามกรอบการหารือตามขอ 3. ในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขง ครั้งท่ี 26 และจะมีการจัดทําบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) เพ่ือแสดงเจตนารมณของไทย  
และคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงตอดําเนินงานและความรวมมือภายใตพันธกรณีของความตกลงฯ โดยจะไมใชถอยคํา  
หรือมีเจตนาท่ีกอใหเกิดพันธกรณีระหวางรัฐบาลภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือมิใหบันทึกการประชุม
เปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ จะไดเสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา  
ในสาระสําคัญของผลการประชุมฯ ตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ และใหสํานักงาน ทรัพยากร นํ้าแหงชาติ
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางสํานักงานสงเสริมการคาและการลงทุนแหงสาธารณรัฐเกาหลี

และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

สารัตถะ : สกพอ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางสํานักงานสงเสริมการคา  
และการลงทุนแหงสาธารณรัฐเกาหลีและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบบันทึกความเขาใจดังกลาวท่ีมิใชสาระสําคัญหรือขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศไทย ขอให สกพอ. สามารถพิจารณา ดําเนินการภายใตหลักการดังกลาวขางตน โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
บันทึกความเขาใจดังกลาวของฝายไทย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การสรางความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหวาง สกพอ. กับ KOTRA  

เพ่ือสงเสริมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) ระหวางกัน พรอมท้ังแบงปนขอมูล  
ท่ีเปนประโยชนและทันสมัย ตลอดจนใหการสนับสนุนกันอยางใกลชิด 

2. การสงเสริมความรวมมือในอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุนยนต ยานยนต
สมัยใหม อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เกษตรกรรมข้ันสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม  
การบินและอวกาศ โลจิสติกส อุตสาหกรรมการแพทย รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา 

ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 
สมัยพิเศษ ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 และท้ังสองฝายมีกําหนดลงนามบันทึกความเขาใจฯ 
ระหวาง สกพอ. กับ KOTRA ในโอกาสการพบหารือทวิภาคีระหวางนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี  
ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

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

เพ่ือผลักดันความรวมมืออยางเปนธรรมในสาขาความรวมมือ  
ท่ีท้ังสองฝายมีความสนใจรวมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางสํานักงานสงเสริมการคาและการลงทุน  
แหงสาธารณรัฐเกาหลีและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานคระกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออกดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทย
ไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ บางสวน ในทองท่ีตําบลแสงภา 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา 
และปาภูเรือ บางสวน ในทองท่ีตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการเพิกถอน
อุทยานแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ บางสวน ในทองท่ีจังหวัดเลย  อันเปนพ้ืนท่ีท่ีตั้งสํานักสงฆ
เทิดพระเกียรติสิรินธร ซึ่งกองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดเลย ไดขอใหกันพ้ืนท่ีไวกอนหนาท่ีจะประกาศ  
เปนอุทยานแหงชาติ เพ่ือใหสามารถดําเนินการขออนุญาตสรางวัดได ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแหงชาติไดมีมติเห็นชอบ
ดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีมีเหตุผล คือ กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี 1 ไดขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย 

ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ เพ่ือจัดตั้งหมูบานชุมชนคลายทหาร ซึ่งเปนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยของราษฎรบานหวยนํ้าผัก  
และบานบอเหมืองนอย ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย และมอบใหกรมการศาสนา (เดิม) ดําเนินการขออนุญาต
ใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ เพ่ือกอสรางวัดบานหวยนํ้าผัก (สํานักสงฆเทิดพระเกียรติสิรินธร) 
กอนมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ ในทองท่ีตําบลแสงภา ตําบลเหลากอหก 
และตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2537 ซึ่งพ้ืนท่ีตั้งสํานักสงฆเทิดพระเกียรติสิรินธร 
บางสวน อยูในเขตอุทยานแหงชาติ เน้ือท่ีประมาณ 14 ไร 3 งาน 46 ตารางวา ทําใหไมอยูในหลักเกณฑการขออนุญาต
สรางวัดได จึงจําเปนตองดําเนินการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบริเวณดังกลาว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของ รางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยาน

แหงชาติปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ บางสวน ในทองท่ีตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย พ.ศ. ....   
เพ่ือใหกองทัพบกใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ เพ่ือจัดตั้งหมูบานชุมชนคลายทหาร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือจัดตั้งหมูบานชุมชนคลายทหาร และมอบใหกรมการศาสนา
เพ่ือการจัดตั้งสํานักสงฆเทิดพระเกียรติสิรินธร เปนวัดปาเทิดพระเกียรติสิรินธร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมอบใหกรมการศาสนาเพ่ือการจัดตั้งสํานักสงฆเทิดพระเกียรติสิรินธร เปนวัดปาเทิดพระเกียรติสิรินธร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติปาภูเปอย ปาภูข้ีเถา และปาภูเรือ บางสวน 
ในทองท่ีตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

191162 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ....  
2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียน ตํารับการแจงรายละเอียด

และการจดแจงผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... 
3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม ลด ยกเวนคาธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... 

รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายผลิตภัณฑ 
การข้ึนทะเบียนตํารับ การแจงรายละเอียดและการจดแจงผลิตภัณฑ และการกําหนดคาธรรมเนียม ลด  
ยกเวนคาธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร  
พ.ศ. 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 กําหนดใหการดําเนินการออก

กฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
จึงมีความจําเปนตองออกกฎหมายท่ีสําคัญ คือ กฎกระทรวง ซึ่งเปนเรื่องท่ีสมควรดําเนินการเพ่ือใหการอนุญาตผลิต นําเขา 
หรือขายผลิตภัณฑสมุนไพร หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนตํารับ แจงรายละเอียดการแจงจดผลิตภัณฑ
สมุนไพร และคาธรรมเนียม ลด ยกเวนคาธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับสมุนไพรไดดําเนินการพิจารณาอยาง  
รอบครอบและเหมาะสมแลว ทําใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑสมุนไพรน้ันไมเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภคและผูบริโภค  
ไดใชผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยตองมีระยะเวลาใหผูท่ีเก่ียวของไดปรับตัว  
เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจตอผูเก่ียวของจึงกําหนดระยะเวลาในการบังคับใชเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
ตามรางกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... และกําหนดระยะเวลาในการบังคับใช
เมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันตามรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การข้ึนทะเบียนตํารับ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหกฎหมายแมบทมีผลใชบังคับไดโดยสมบูรณและสามารถ
ปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การแจงรายละเอียดและการจดแจงผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... ยกเวนรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม ลด ยกเวน
คาธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกับสมุนไพร พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
ลงนามในกฎกระทรวงฉบับน้ี เน่ืองจากเปนเรื่องท่ีสมควรดําเนินการไดทันที 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวง จํานวน ๓ ฉบับ  

โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี รางกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... ตามคํานิยาม
ของคําวา “ผลิตภัณฑสมุนไพร” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ หากยังคงมีสภาพเปน 
พืช ศัตรูพืช หรือพาหะ อันเปนสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม การบังคับใชกฎกระทรวงจะตองไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และผูนําเขา “ผลิตภัณฑสมุนไพร” อันมีลักษณะเปนสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหาม ตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปประกอบการพิจารณาดวย  
แลวดําเนินการตอไปได 
 


