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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใน โครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง - ลานชาง ประจําป 2561  

ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย  
และรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง 

 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง 
ประจําป 2561 ระหวาง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ประจําประเทศไทย  
[Memorandum of Understanding (MOU) on the Cooperation on Projects of the Mekong – Lancang 
Cooperation (MLC) Special Fund 2018] และรางบันทึกความเขาใจระหวาง กษ. และสถาบันความรวมมือ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง [MOU between Ministry of Agriculture and Cooperatives and Mekong 
Institute (MI)] ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจท้ังสองฉบับในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอให กษ. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหปลัด กษ. หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใน
โครงการภายใตกองทุนฯ 

3. อนุมัติใหอธิบดีกรมการขาว กษ. หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวาง 
กษ. และสถาบันฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ในการประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC)  

ครั้งท่ี ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองซานยา สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศ
จัดตั้งกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง (MLC Special Fund) เปนเงิน ๓๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ในเวลา ๕ ป เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมขีดความสามารถดานตางๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนภายใตกองทุนพิเศษแมโขง - ลานชาง 

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

เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ  
ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายจีนใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
กองทุนอยางสูงสุด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประจําป 2561 จํานวน 5 โครงการ และสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการดําเนิน
โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมเปนเงิน 8,540,000 หยวน  และตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ไดรับแจงจากกระทรวงการตางประเทศวา ฝายจีนไดอนุมัติโครงการดังกลาว โดยประสงคใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง  - ลานชาง รวมกับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก เพ่ือฝายจีนจะไดสงมอบเงินงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ ใหตอไป 

3. กระกรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมการขาว ไดมอบหมายใหสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมแมนํ้าโขง  
(Mekong Institute: MI) เปนหนวยงานดําเนินโครงการของกรมการขาว เน่ืองจาก MI มีความเช่ียวชาญในการทํา
โครงการกับประเทศลุมนํ้าโขง มีความพรอมดานบุคลากร และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ 
โดยกรมการขาวจะกํากับดูแลการดําเนินการของ  MI อยางใกลชิดเพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค  
และกรอบเวลาท่ีกําหนด 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน ตองปรับเปลี่ยน  
รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง ประจําป 2561 ระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และรางบันทึก  
ความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขงในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถ
ดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2562 เพ่ิมเติม 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบในการอนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2562 เพ่ิมเติม ปริมาณ 
2,993.02 ตัน ในอัตราภาษีรอยละ 5 ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 และขอยกเวนการจัดสรรโควตาตามสัดสวนผูประกอบการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การบริหารจัดการรมท้ังระบบ เน่ืองจากเปนการพิจารณาจัดสรรใหแกผูประกอบการตาม
ความจําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

2) มอบหมายใหคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเปนผูบริหารการจัดสรรโควตาในขอ 1) ใหผูประกอบการ
ตามความจําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต โดยตองนําเขาใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
และตองไมกระทบตอมาตรการและปริมาณการรับซ้ือนํ้านมโคจากเกษตรกร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก ( WTO) และความตกลงทางการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

(TAFTA) จําเปนตองเปดตลาดนําเขาสินคาเกษตร ซึ่งสินคาเกษตรท่ีมีผลกระทบใหสามารถกําหนดโควตาและอัตราภาษี
ในโควตาและนอกโควตาได  สําหรับนมผงขาดมันเนยเปนสินคาหน่ึงท่ีอยูในขอผูกพัน โดยตองเปดตลาดนําเขาสําหรับป 
๒๕๖๒ ตามขอตกลง WTO ไมนอยกวา ๕๕,๐๐๐ ตัน และ  TAFTA ไมนอยกวา ๓ ,๐๑๑.๕๘ ตัน โดยขอตกลง  TAFTA 
ตั้งแตป ๒๕๖๒ เปนตนไป จะมีการปรับเพ่ิมปริมาณโควตาเฉพาะ ( Specific Quota) อีกรอยละ ๑๐ ตามพิธีสาร  
เพ่ือแกไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย รวม TAFTA เพ่ิมเปน ๓,๓๑๒.๗๔ ตัน 
รวมเปนปริมาณท่ีตองเปดตลาดท้ังสิ้น ๕๘,๓๑๒.๗๔ ตัน โดยคิดอัตราภาษี ในโควตารอยละ ๒๐ (เก็บจริง รอยละ ๕) 
และอัตราภาษีนอกโควตา WTO รอยละ ๒๑๖ และ TAFTA รอยละ ๑๙๔.๔ กรณีการเปดตลาดมากกวาท่ีผูกพันจะตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

1. คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  มีมติเห็นชอบการบริหารโควตานําเขาสินคา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือทําใหการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจของผูประกอบการ 
ดําเนินการไดอยางตอเน่ืองไมหยุดชะงัก เน่ืองจากปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกษตรภายใตความตกลงองคการการคาโลก ตั้งแต ป ๒๕๔๘  เปนตนไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยสินคารายการใด
จําเปนตองเปดตลาดโดยมีปริมาณในโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตาแตกตางจากท่ีกําหนดใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบทุกรายการสินคาเปนแตละครั้งไป 

2. เน่ืองจากกรณีการเปดตลาดมากกวาท่ีผูกพัน จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกอน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  และการจัดสรรโควตาสวนเพ่ิมเติมครั้งน้ีจะจัดสรรใหแกผูประกอบการตามความ
จําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลติจึงตองขอยกเวนการจัดสรรโควตา ตามสัดสวนผูประกอบการ
กลุมนิติบุคคลท่ี ๑ (กลุมท่ีรับซื้อนํ้านมดิบ) กับกลุมนิติบุคคลท่ี ๒ (กลุมผูประกอบการท่ัวไป) ในอัตรา ๘๐:๒๐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและคณะกรรมการ  
โคนมและผลิตภัณฑนมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและขอสังเกตของ  
กระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

สําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย 
และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงลักษณะของ
เครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร โดยกําหนดเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานเพ่ือการรับรองเฉพาะดาน (Organic Thailand) เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานตามมาตรฐานสากล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2561 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ไดแกไขเพ่ิมเติมการกําหนด
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร  ในมาตรา 54 วรรคหน่ึง ใหสอดคลองกับการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสากล และรองรับการกําหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพ่ือการรับรองเฉพาะดาน (Organic Thailand) 
จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมายและการแสดงเครื่องรับรอง
มาตรฐานกับสินคาเกษตร พ.ศ. 2553 

2. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดจัดทํารางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย 
การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. .... นํารางกฎกระทรวงดังกลาว
มาดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมมารวย การเดน แลว  
ผลปรากฏวาไมมีผูแสดงความคิดเห็นคัดคานตอรางกฎกระทรวงดังกลาว 

3. คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดมีมติ
เห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวดวยแลว 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถกําหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  
เพ่ือการรับรองเฉพาะดาน โดยกําหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเพ่ิมเติมข้ึนเปนอีกเครื่องหมายหน่ึง เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานสากล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 เพ่ือปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ใหสอดคลองกับการ ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานและการดําเนินงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวงและการบูรณาการงานรวมกับหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 

ประกาศใชบังคับ 
2. กษ. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ไดเสนอผลการประชุม กปส. ครั้งท่ี 1/2561  

มาเพ่ือดําเนินการ 
3. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 

3.1 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุม กปส. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
3.2 เห็นชอบการปรับปรุงแกไของคประกอบ กปส. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงาน  

ท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 แลวใหดําเนินการตอไป 
4. กษ. เสนอวา โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ  

เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เปนผลใหมีการยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกําหนดใหมีกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แทนผูประกอบกับ กปส. เห็นชอบใหมีการปรับปรุงองคประกอบของ 
กปส. เพ่ิม 5 ตําแหนง โดยเพ่ิมตําแหนงท่ีปรึกษา 2 คนไดแก (1) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  
และ(2) ท่ีปรึกษาพิเศษของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง และเพ่ิมตําแหนงกรรมการ 3 คน ไดแก (1) ผูแทนสํานัก
พระราชวัง (2) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน  
และการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และการบูรณาการงาน
รวมกับหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และ (3) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนกรรมการ  รวมท้ังใหตัด “ราชเลขาธิการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ” 
ออกจากการเปนกรรมการ 

5. ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562  
และสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานและการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และการบูรณาการ
งานรวมกับหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 
จึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย  
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : แตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร จํานวน 7 คน ดังน้ี 

1. นายอัครา พรหมเผา     เปนกรรมการ  (ผูแทนสถาบันเกษตรกร) 
2. นายศุภฤกษ เอ่ียมลออ    เปนกรรมการ  (ผูแทนสถาบันเกษตรกร) 
3. นายมงคล ลีลาธรรม     เปนกรรมการ 

4. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา    เปนกรรมการ 

5. นายธนา ธรรมวิหาร     เปนกรรมการ 

6. พลตํารวจโท ภานุรัตน หลักบุญ   เปนกรรมการ 

7. พันตํารวจเอก อธิศวิส กมลรัตน   เปนกรรมการ  

ท้ังน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดแตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

จํานวน 6 คน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0806.1/9238 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ปแลว  
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 

2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. 2517 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2535 
มาตรา 12 วรรคหน่ึง กําหนดใหมีคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ และกรรมการ
อ่ืนอีกไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนน้ีใหมีผูแทนสถาบันเกษตรกรไมนอยกวาสองคน และมาตรา 
13 วรรคหน่ึง กําหนดวา กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

3. แนวทางการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 กําหนดข้ันตอนท่ี 4 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ต.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารงานขององคการตลาดเพ่ือเกษตรกรเปนไป
อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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“เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจใหความเห็นชอบรายช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว  ใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรี หรือดําเนินการ  
เพ่ือแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจตอไป” 

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ขอ 12 กําหนด
วา ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลตามขอ 10 (6) ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ  
และประสบการณท่ีเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจตอประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี  
เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจใหความเห็นชอบแลว ใหเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา  
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี หรือดําเนินการเพ่ือแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจน้ันตอไป 

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคําสั่งท่ี 2056/2562 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562 แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ตามแนวทางการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู  
ความเช่ียวชาญสอดคลองกับ Skill Matrix ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 แลว 

6. ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดใหความ
เห็นชอบรายช่ือบุคคลเพ่ือแตงแตงตั้งเปนกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ตามหนังสือ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลับ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0824/ล.1641 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีหนังสือเรียน ผูบังคับการกองทะเบียนประวัติและอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชา   
ขอทําการตรวจสอบประวัติอาชญากรของบุคคลท้ัง 7 คนดังกลาวขางตน ซึ่งฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 3  
ไดมีหนังสือ ท่ี ตช 0032.34/3017 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 แจงผลการตรวจสอบประวัติดวยช่ือและช่ือสกุล  
ของบุคคลท้ัง 7 คนแลว พบวาบุคคลท้ัง 7 คน ไมเคยตองโทษจําคุกมากอนแตอยางใด และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 
ตามระเบียบ 

มติ ครม. : อนุมัติแตงตั้งกรรมาการในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร จํานวน 7 คน ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ โดยใหแกไขช่ือและนามสกุล จํานวน 2 คน ไดแก ลําดับท่ี 2 นายศุภฤกษ เอ่ียมลออ เปน นายศุภฤกษ 
เอ่ียมลออ และลําดับท่ี 6 พลตํารวจโท ภานุรัตน หลักบุญ เปน พลตํารวจโท ภาณุรัตน หลักบุญ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : รายงานผลการใชยางพาราและความคืบหนา 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการใชยางพาราและความคืบหนาในการเพ่ิมการใชยางพาราของแตละกระทรวง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รัฐบาลไดมีมาตรการการเพ่ิมการใชยางพาราภายในประเทศ โครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 

เปนการเพ่ิมปริมาณการใชยางในหนวยงานภาครัฐ เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
เพ่ือลดผลกระทบปจจัยท่ีสงผลตอราคายางพาราในประเทศ โดยมีผลความคืบหนาการใชยางพารา ดังน้ี 

1. ปงบประมาณ 2562 มีเปาหมายการใชยางท้ังหมด 167 ,261.608 ตัน โดยมีผลการใชนํ้ายางสด 
129,291.11 ตัน คิดเปนรอยละ 77.30 ของเปาหมายท้ังหมด ตามโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 
ซึ่งจําแนกเปนรายกระทรวง ดังน้ี 

(1) กระทรวงคมนาคม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 33 ,957.68 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 
34,353.26 ตัน สําหรับทําถนนและอุปกรณอํานวยความปลอดภัย (จราจร) คิดเปนรอยละ 101.16 ของเปาหมาย 

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 33 ,658.02 ตัน โดยมีผลการใชยาง 
จํานวน 18,008.62 ตัน สําหรับทําถนน คิดเปนรอยละ 53.50 ของเปาหมาย 

(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 15.228 ตัน เพ่ือนําไปใช
ในการทําถนน แตยังไมมีการใชยางตามเปาหมาย 

(4) กระทรวงกลาโหม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 42 ,098.47 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 
1,759.54 ตัน สําหรับทําถนน ปนจําลอง รองเทา และท่ีนอน คิดเปนรอยละ 4.18 ของเปาหมาย 

(5) กระทรวงมหาดไทย มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 51 ,926.26 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 
65,370.90 ตัน สําหรับทําถนน สนามเด็กเลน และลานอเนกประสงค คิดเปนรอยละ 125.59 ของเปาหมาย 

(6) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 184.50 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทําลูว่ิง 
และลานกีฬา แตยังไมมีการใชยางตามเปาหมาย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เน่ืองจากโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ  
เปนการเพ่ิมปริมาณการใชยางในหนวยงานภาครัฐ เพ่ิมรายได  
ใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
เพ่ือลดผลกระทบปจจัยท่ีสงผลตอราคายางพาราภายในประเทศ  
ซึ่งการรายงานความกาวหนาการใชยางของกระทรวงตางๆ จะไดทราบถึง
ความกาวหนา ติดตามการดําเนินงานในการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
อยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 15.483 ตัน  
โดยมีผลการใชยาง จํานวน 0.20 ตัน สําหรับทําท่ีนอน หมอน ยางรถยนต ถุงมือ และรองเทา คิดเปนรอยละ 1.29  
ของเปาหมาย 

(8) กระทรวงยุติธรรม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 2 ,251.20 ตัน โดยมีผลการใชยาง 2 ,251.20 ตัน 
สําหรับทําท่ีนอน คิดเปนรอยละ 100.00 ของเปาหมาย 

(9) กระทรวงสาธารณสุข มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 2 ,988.767 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 
7,539.14 ตัน สําหรับทําท่ีนอน หมอน และถุงมือ คิดเปนรอยละ 252.25 ของเปาหมาย 

(10) กรุงเทพมหานคร มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 166 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 8.25 ตัน 
สําหรับทําถนน และงานอํานวยความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 4.97 ของเปาหมาย 

2. ปงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีเปาหมายการใชนํ้ายางสด 90,356.440 ตัน โดยจําแนกเปนรายกระทรวง ดังน้ี 
(1) กระทรวงคมนาคม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 52 ,368.04 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทําถนน  

และงานอํานวยความปลอดภัย 
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 6,176.00 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทําถนน 

ฝาย งานปูพ้ืนคอกปศุสัตว และโครงการสงเสริมการใชงานในหนวยงานภาครัฐ 
(3) กระทรวงกลาโหม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 982.70 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทํายางนอก  

ปนจําลอง รองเทาทรงสูง และหลอยาง 
(4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 1.16 ตัน  

เพ่ือนําไปใชในการทํารองเทาบูท ถุงมือ หมอน ท่ีนอน และยางรถยนต 
(5) กระทรวงยุติธรรม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 1,113.96 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทําท่ีนอน และพ้ืนสนาม 
(6) กระทรวงสาธารณสุข คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 29 ,714.58 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทําหมอน  

ท่ีนอน ถุงมือ สายยาง ถุงยางอนามัย และหุน 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
2. ใหทุกสวนราชการท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับการใชยางพารา เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เรงรัดจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการเพ่ิมการใชยางพารา
ภายในประเทศใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน แลวเสนอตอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาในภาพรวมตอไป 
 
  



13 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : การใหความเห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม ( Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรี

ดานการจัดการทรัพยากรนํ้า ครั้งท่ี 1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
 
สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม ( Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือ โตะกลมระดับรัฐมนตรี
ดานการจัดการทรัพยากรนํ้า ครั้งท่ี 1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงถอยคําในรางถอยแถลงการณรวมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย  
ขอให สทนช. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในถอย
แถลงการณรวมฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เอกสารผลลัพธของการประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรนํ้าครั้งท่ี 1 ภายใตกรอบ

ความรวมมือแมโขง - ลานชางท่ีจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2562 ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. รับทราบความคืบหนาของความรวมมือดานการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือฯ 
เชน ความรวมมือตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรนํ้าแมโขง  - ลานชางระยะ 5 ป พ.ศ. 2561  - 2565  
การจัดตั้งคณะทํางานรวมดานทรัพยากรนํ้าภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง เปนตน 

2. รับทราบความสําคัญของการบริหารจัดการนํ้าของประเทศสมาชิก เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การปองกันอุทกภัย และผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.  สิ่งท่ีตองดําเนินงานตอไป เชน รวมกันนําผลการประชุมระดับผูนําไปปฏิบัติ สนับสนุนความรวมมือ  
ตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรนํ้าแมโขง  - ลานชาง ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 รวมกันเสริมสราง
ศักยภาพของประเทศสมาชิกในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและเพ่ิมความรวมมือดานการแบงปนขอมูล เปนตน 

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

เพ่ือสนับสนุนกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ตอประเด็น
ความสําคัญการใชทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับแมนํ้าโขง รวมท้ังความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามความตกลงของกรอบความรวมมือฯ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน  
รางถอยแถลงการณรวม (Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการ ทรัพยากรนํ้า 
ครั้งท่ี 1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใน โครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง - ลานชาง ระหวางสํานักงาน

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย 
 
สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือสําหรับโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง 
ระหวาง สทนช. กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมชาสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย 
ขอให สทนช. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความ
เขาใจดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศไดแจงเรื่องท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน (กองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง) อนุมัติโครงการ  

การวิจัยรวมเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าขามพรหมแดน ดานอุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าสาย  - นํ้ารวก ระหวาง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยประสงคให สทนช.  ซึ่งเปนหนวยงานเจาของโครงการวิจัยรวมฯ  
ท่ีไดรับการอนุมัติดังกลาว ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง  - ลานชาง 
รวมกับสถานเอกอัครราชทูต  สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในโอกาสแรก เพ่ือสาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือกองทุนฯ จะไดสงมอบเงินงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการการวิจัยรวมฯ จํานวน 2.45 ลานหยวน  
(ประมาณ 10 ลานบาท) ไดแก หนวยงานท่ีเก่ียวของและจะไดดําเนินโครงการฯ ตอไปโดยเริ่มดําเนินการภายใน  
เดือนธันวาคม 2562 

2. โครงการวิจัยรวมฯ มีระยะเวลา 1 ป ( พ.ศ. 2562  - 2563 หรือ ค.ศ. 2019  - 2020 ) มีวัตถุประสงค  
เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาท่ีของท้ังสองประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารวมกันระหวาง
ประเทศไทย – สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา รวมถึงหารือแนวทางแกไขปญหาการกักเก็บนํ้าในฤดูแลงและระบายนํ้า

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

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีของท้ังสอง
ประเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารวมกันระหวางประเทศไทย – 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา รวมถึงหารือแนวทางแกไขปญหา  
การกักเก็บนํ้าในฤดูแลงและระบายนํ้าในแมนํ้าสาย – แมนํ้ารวก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในแมนํ้าสาย  - แมนํ้ารวก โดยมีการดําเนินการ เชน การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาและในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพ่ือจัดทําแบบจําลองสําหรับใชประเมินดานนํ้าทวมและนํ้าแลง เพ่ือการบริการ
จัดการทรัพยากรนํ้าขามพรมแดนของท้ังสองประเทศ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานเทคนิค และสรางองคความรูดานเทคนิคและวิชาการใหแกเจาหนาท่ีท้ังสองฝาย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง ระหวางสํานักงานทรัพยากร
นํ้าแหงชาติ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562 /63 (คูขนานโครงการประกันรายไดเกษตรกร  

ผูปลูกขาว) 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกัน

รายไดเกษตรกรผูปลูกขาว)  ไดแก (1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือก กรณีคาฝากเก็บและคารักษาคุณภาพ
ขาวเปลือก วงเงิน 1,500.00 ลานบาท (2) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 562.50 ลานบาท 
และ (3) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก วงเงิน 510 ลานบาท เพ่ือดูดซับปริมาณ
ขาวเปลือกในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 6.5 ลานตันขาวเปลือก วงเงิน 2,572.5 ลานบาท จากกองทุน
รวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) 

2. เห็นชอบการอนุมัติจัดสรรวงเงิน โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก (เพ่ิมเติม)  โดยให ธ.ก.ส.  
ขอจัดสรรวงเงินจากงบประมาณ ป 2564 และปถัดๆ ไป วงเงินรวมท้ังสิ้น 1,370.72 ลานบาท จําแนกเปนคาชดเชย
ดอกเบ้ีย ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. (ปจจุบันรอยละ 1.4 ตอป) บวก 1 เทากับ 2.40 ตอป 
ซึ่งเปนอัตราท่ีกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ทําความตกลงในการชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส.  
และกระทรวงการคลัง ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบแลว เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และคาบริหารโครงการฯ  
ในอัตรารอยละ 2 ตอประยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงิน 340.00 ลานบาท และคาใชจายกรณีท่ีมีการระบาย ไดแก  
คาขนยายขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และสวนตางภาระขาดทุนจากการระบายนํ้า วงเงิน 1,030.72 ลานบาท 
ตามขอ 3. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกร  

ผูปลูกขาว ป 2562/63 รอบท่ี 1 ภายในกรอบวงเงิน 21,495.74 ลานบาท และในการดําเนินโครงการดังกลาว  
ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรควบคูไปดวย เชน มาตรการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต เพ่ือใหสามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวไดอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และหนวยงานท่ีเก่ียวของวางแผนการดําเนินงานและกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ใหรอบคอบ รัดกุม และโปรงใส 
เพ่ือปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง ควรกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรควบคูไปดวย  
เชน มาตรการสนับสนุนปจจัยการผลิต เพ่ือใหสามารถชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

2. คณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) มีมติเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 
2.1. รับทราบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกัน

รายไดเกษตรกรผูปลูกขาว) เพ่ือดูดซับปริมาณขาวเปลือกในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 6.5 ลานตันขาวเปลือก 
โดยขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปนเงินจายขาดเพ่ือดําเนินโครงการ  
วงเงิน 2,572.5 ลานบาท ดังน้ี 

1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (โดย ธ.ก.ส.) 
1.1) วงเงินสินเชื่อ ปริมาณ และราคาขาวเปลือกในการจายเงินกู วงเงินสินเช่ือ 10,000 ลานบาท 

โดยกําหนดวงเงินสินเช่ือตอตันขาวเปลือกท่ีความช้ืนไมเกินรอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกินรอยละ 2 และกําหนดเปาหมาย 
ปริมาณ 1 ลานตันขาวเปลือก ราคาขาวเปลือกในการใหสินเช่ือตอตันในอัตรารอยละ 80 ของราคาตลาดขาวเปลือกเฉลี่ย
ในชวง 3 ปท่ีผานมา (เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) ดังน้ี ขาวเปลือกหอมมะลิชนิด 36 กรัมข้ึนไป  
ในเขตพ้ืนท่ี 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม  
และพะเยา) ตันละ 11,000 บาท ขาวเปลือกหอมมะลิชนิด 36 กรัมข้ึนไปท่ีปลูกนอกพ้ืนท่ี 23 จังหวัด ตันละ 9,900 บาท 
และขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 8,700 บาท 

1.2) คาฝากเก็บและรักษาคุณภาพขาวเปลือก (ตองเก็บไวอยางนอย 1 เดือน ระยะเวลาไถถอน 
5 เดือน) เกษตรกรท่ีเก็บไวในยุงฉาง ตันละ 1,500 บาท สําหรับสถาบันเกษตรกรไดรับ ตันละ 1,500 บาท  
(จําแนกเปนสถาบันเกษตรกร ไดรับ ตันละ 1,000 บาท และใหเกษตรกรท่ีนําขาวมาฝากเก็บกับสถาบันเกษตรกร  
ตันละ 500 บาท) 

1.3) วงเงินสินเชื่อ เกษตรกร รายละไมเกิน 300,000 บาท สหกรณการเกษตร ไมเกินสหกรณละ 
300 ลานบาท กลุมเกษตรกร ไมเกินกลุมละ 20 ลานบาท วิสาหกิจชุมชน (รวมถึงศูนยขาวชุมชน) ไมเกินแหงละ 5 ลานบาท 

1.4) ระยะเวลาจัดทําสัญญาเงินกู  ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563  
และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1.5) การระบายขาวเปลือกโครงการ  กรณีราคาขาวในตลาดต่ํากวาราคาใหสินเช่ือใหขยาย
ระยะเวลาชําระคืนเงินกูออกไปอีกไมเกิน 3 คราว คราวละ 1 เดือน หากราคาขาวเปลือกยังไมสูงข้ึนใหคณะอนุกรรมการ
ติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด ดําเนินการระบายขาวเปลือกตามโครงการ 

2) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต 2562/63 (โดย ธ.ก.ส.) 
สนับสนุนสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกร ประกอบดวย สหกรณการเกษตร (ไมรวมชุมนุมสหกรณทุกประเภท) 

กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพ่ือรวบรวมขาวเปลือกเพ่ือจําหนาย และ/หรือเพ่ือการแปรรูป 
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เปาหมาย 1.5 ลานตันขาวเปลือก วงเงินสินเช่ือเปาหมาย 15,000 ลานบาท และจํานวนสินเช่ือคงเหลือภายใน
ระยะเวลาโครงการฯ ไมเกิน วงเงินสินเช่ือเปาหมาย โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย ในอัตรา MLR -1 ตอป เทากับรอยละ 4 ตอป 
(ปจจุบัน MLR รอยละ 5 ตอป) โดยมีผูรับผิดชอบ ดังน้ี (1) สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป และ (2) คชก. 
รับภาระชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาจายเงินกูตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 
ระยะเวลาชําระหน้ีไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และระยะเวลาโครงการตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 
วงเงินงบประมาณ 562.50 ลานบาท 

3) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ปการผลิต 2562/63  
(โดยกรมการคาภายใน) 

ใหผูประกอบการคาขาวท่ีเขารวมโครงการเก็บสต็อก ในรูปขาวเปลือกและขาวสาร เพ่ือดูดซับ
ผลผลิตในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมายดูดซับ  4 ลานตันขาวเปลือก โดยซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร/  
ผูรวบรวม ในราคาตลาดตามการคาปกติ เก็บสต็อกอยางนอย 60 – 180 วัน (2 – 6 เดือน) นับแตวันท่ีรับซื้อ โดย
ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต 20 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563 (ภาคใต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) 
และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 20 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2564 โดยรัฐชดเชยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3 
วงเงิน 510 ลานบาท 

3. เห็นชอบการจัดสรรวงเงิน โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก (เพ่ิมเติม)  โดยให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรวงเงิน 
จากงบประมาณ ป 2564 และปถัดๆ ไป วงเงินรวมท้ังสิ้น 1,370.72 ลานบาท ตามท่ี ธ.ก.ส. เสนอ เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยขอใหรัฐบาลรับภาระเงินชดเชยดอกเบ้ียให  
ธ.ก.ส. จากการใหสินเชื่อเกษตรกร/สถาบันเกษตรตามโครงการฯ ในอัตรารอยละ2.4 0 ตอป รวมถึงภาระคาใชจาย
กรณีท่ีมีการระบายขาว ไดแก คาขนยายขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และสวนตางภาระขาดทุนจากการระบาย
ขาวรอยละ 10 ของวงเงินสินเช่ือ โดยจําแนกเปน 

1) คาชดเชยดอกเบ้ีย ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. (ปจจุบันรอยละ 1.4 ตอป) 
บวก 1 เทากับ 2.40 ตอป ซึ่งเปนอัตราท่ีกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และธ.ก.ส. ทําความตกลงในการชดเชย
ตนทุนเงินให ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบแลว เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
และคาบริหารโครงการฯ ในอัตรารอยละ 2 ตอประยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงิน 340.00 ลานบาท 

2) คาใชจายกรณีท่ีมีการระบาย ไดแก คาขนยายขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และสวนตางภาระ
ขาดทุนจากการระบายขาว วงเงิน 1,030.72 ลานบาท 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รายงานวา ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 วงเงินท่ีรัฐบาลสามารถรับภาระ
ชดเชยคาใชจายหรือสูญเสียรายไดในการดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐไดประกาศกําหนดไว 
ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ยังเหลือเพียงพอตอการดําเนินโครงการ
สินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 ของกระทรวงพาณิชย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา 
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1. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอ 
2. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : รางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย 

สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วาดวย การกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับ 
การนําเขาขาวมายังสาธารรณรัฐเกาหลี 

 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การกําหนดปริมาณ
โควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี และเสนอรัฐสภาใหความเห็นชอบ 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางความตกลง
ระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี 
ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคําของรางความตกลงดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ขอใหกระทรวง
พาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติใหกระทรวงพาณิชยถอนคําคัดคานของไทยตอการเปลี่ยนระบบการนําเขาขาวและผลิตภัณฑ  
ของสาธารณรัฐเกาหลีภายหลังจากท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย 
การกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี 

4. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยหรือผูแทนลงนามในรางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การกําหนดปริมาณ
โควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี 

 

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

เพ่ือจะชวยขยายโอกาสทางการคาขาวของไทยในสาธารณรัฐ
เกาหลีใหขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ราง AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF AUSTRALIA, THE PEOPLES’S REPUBLIC OF 

CHINA, THE REPUBLIC OF KOREA, THE KINGDOM OF THAILAND, THE UNITED STATES OF AMERICA, AND 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. โควตาภาษีสินคาขาวของสาธารณรัฐเกาหลีภายใตองคการการคาโลก ปริมาณรวมท้ังสิ้น 408,700 ตัน  
จะถูกนําไปจัดสรรปริมาณ เปน 1) โควตารายประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย 15,595 ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
157,195 ตัน ไทย 28,494 ตัน สหรัฐอเมริกา 132,304 ตัน และเวียดนาม 55,112 ตัน และ 2) โควตาท่ัวไป
สําหรับสมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศ ประมาณ 20,000 ตัน 

2. สาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนใหการประมูลการนําเขาขาวภายใตโควตารายประเทศเปนไปอยางสอดคลอง  
กับแนวปฏิบัติสากล โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประมูลขาวของสาธารณรัฐเกาหลีจะสงวนสิทธ์ิในการประมูลใหม 
หากราคาท่ียื่นเสนอในการประมูลมีราคาสูงอยางไมมีเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขาวในตลาดโลกสําหรับชนิด  
และคุณภาพของขาวท่ีเทียบเคียงกันได ท้ังน้ี หากไมสามารถหาขอสรุปการประมูลภายใตโควตารายประเทศไดภายใน  
3 ครั้ง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการการประมูลอาจนําโควตารายประเทศน้ันมาเปดการประมูลใหมภายโควตาท่ัวไป
ซึ่งจะเปนโควตารายป 

3. ภาคีท้ัง 5 ประเทศภายใตรางขอตกลงน้ี อาจขอหารือกับสาธารณรัฐเกาหลีเก่ียวกับโควตาภาษีสินคาขาวได 
โดยใหมีการหารือภายใน 30 วันหลังจากมีการยื่นคําขอ หรือโดยเร็วท่ีสุดหลังครบกําหนดเวลา 30 วันดังกลาว ในกรณีท่ี
มีเหตุลาชาซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

4. ในปท่ี 10 หลังจากความตกลงฉบับน้ีมีผลใชบังคับ สาธารณรัฐเกาหลีอาจทบทวนปริมาณการจัดสรรโควตา
รายประเทศตามท่ีระบุไวในความตกลงน้ี โดยพิจารณาจากความตองการในประเทศและสถานการณการคาขาวโลก 
อยางไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีจะไมปรับปริมาณโควตารายประเทศ หากภาคีท้ัง 5 ไมยินยอม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหเสนอรัฐสภา
พิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนเรื่องดวน 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยเปนผูลงนามในรางความตกลงดังกลาว เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบรางความตกลงดังกลาวแลว ท้ังน้ี หากมีการ
แกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญ และไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ) 

3. อนุมัติใหกระทรวงพาณิชยถอนคําคัดคานของไทยตอการเปลี่ยนระบบการนําเขาขาวและผลิตภัณฑ  
ของสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบรางความตกลงดังกลาวแลว 
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4. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามในรางความตกลงฯ 

5. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณามติคณะกรรมการ นบขพ. ดังน้ี 
1. อนุมัติโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 วงเงินรวมท้ังสิ้น 

923,332,332.80 บาท (เการอยยี่สิบสามลานสามแสนสามหมื่นสองพันสามรอยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค)  
ตามขอ 2.1 

2. อนุมัติมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 ตามขอ 2.2.5 วงเงิน 45,000,000 บาท  
(สี่สิบหาลานบาท) 

3. รับทราบมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 ตามขอ 2.2.1 – 2.2.4 และ 3.2.6 
4. เห็นชอบเพ่ิมผูแทนกรมศุลกากรเปนกรรมการในองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายและบริหาร

จัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กําหนดใหมีการประกันรายไดสินคา

เกษตร 5 ชนิด ประกอบดวย ขาว ปาลมนํ้ามัน ยางพารา มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งคระรัฐมนตรี  
ไดเห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไปแลว 3 ชนิด คือ ขาว ปาลมนํ้ามัน และมันสําปะหลัง 

2. จากการหารือผูท่ีเก่ียวของท้ังภาคเอกชน เกษตรกร และภาครัฐ และมติคณะกรรมการ นบขพ. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี 

2.1 โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 
2.1.1 ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวและพ้ืนท่ีดําเนินการ ประกันรายไดขาวโพดเลี้ยงสัตวความช้ืน 14.5 %  

ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ัวประเทศ 
2.1.2  ราคาและปริมาณประกันรายได  กําหนดราคาและปริมาณประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ณ ความช้ืน 14.5% กก.ละ 8.50 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 30 ไร 

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

เพ่ือฟนฟูหรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือ  
เพ่ือชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการกอ
วินาศกรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1.3  เกษตรกรผูมีสิทธิไดรับเงินสวนตาง  ไดแก เกษตรกรทุกรายท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกและแจง
ระยะเวลาเก็บเก่ียวกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.1.4 เง่ือนไขการใชสิทธิ์ เกษตรกร ๑ ครัวเรือน ใชสิทธ์ิไดไมเกิน 30 ไร 
2.1.5  การชดเชยสวนตาง  ธ.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมายกับราคาเกณฑ

กลางอางอิงเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง  
2.1.6 ระยะเวลาดําเนินการ 

(1) ชวงเวลาเพาะปลูก ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
(2) ระยะเวลาใชสิทธิ ใชสิทธิไดในชวงการเก็บเก่ียวท่ีระบุไวในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาล  

จะจายเงินสวนตางครั้งแรกในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 สําหรับเกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2562 
ใหมีสิทธิรับเงินชดเชยในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และจายตอไปทุกวันท่ี 20 ของเดือนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับ
สิทธิชดเชยตามโครงการฯ 31 ตุลาคม 2563 

(3) ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 
2.1.7 งบประมาณ  วงเงิน 923,332,332.80 บาท จําแนกเปนคาชดเชยสวนตางระหวางราคา

เปาหมายกับราคาอางอิง โดยใชแหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงิน 899,484,700 บาท  และคาใชจายในการดําเนินการ
ของ ธ.ก.ส. วงเงิน 23,847,632.80 บาท โดยเปนการชดเชยตนทุนเงินในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. 
บวก 1 หรือคิดเปนรอยละ 2.40 ตอป เปนเงิน 21,587,632.80 บาท และคาบริหารจัดการรายละ 5 บาท เปนเงิน 
2,260,000 บาท 

2.2 มาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 
2.2.1 การบริหารจัดการการนําเขา  โดยกําหนดชวงเวลาการนําเขาใหนําเขาเฉพาะชวงกุมภาพันธ – 

สิงหาคม ของทุกป ยกเวน อคส. หากมีนโยบายใหนําเขาการควบคุมการขนยายในพ้ืนท่ีติดชายแดนเพ่ือนบาน   
กําหนดสัดสวนการนําเขาขาวสาลีตอการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว 1 : 3 การตรวจสอบการลักลอบการนําเขาขาวโพด  
เลี้ยงสัตวจากประเทศเพ่ือนบาน  โดยกรมศุลกากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการทํางานรวมกันระหวางฝาย  
ความมั่นคงและสวนราชการท่ีเก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกําหนดมาตรการปองกันและสกัดก้ันการลักลอบ
นําเขา เพ่ิมความเขมการตรวจคนของดานตรวจความมั่นคง จัดชุดเขาตรวจตามชองทางผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมี
การลักลอบขนยาย และใหมีคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการลักลอบการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพ่ือนบาน 
โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน เพ่ือศึกษาและนําเสนอมาตรการแกไขปญหา รวมท้ังพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ วิธีการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีลักลอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของเกษตรกรและระบบการคา  
ในประเทศเปนสําคัญ 

2.2.2  การดูแลความเปนธรรมในการซ้ือขายขาวโพดเลี้ยงสัตว  กําหนดใหผูรับซื้อแสดงราคา  
ณ จุดรับซื้อท่ีความช้ืน 14.5 % และ 30 % พรอมแสดงตารางการเพ่ิม – ลด ราคาตามเปอรเซ็นตความช้ืน   
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และกําหนดใหใชเครื่องช่ังนํ้าหนัก/เครื่องวัดความช้ืนท่ีมีมาตรฐาน 
2.2.3 การดูแลความสมดุล โดยแจงปริมาณการครอบครอง การนําเขา สถานท่ีเก็บ การตรวจสอบสตอก 
2.2.4 การเพ่ิมชองทางการจําหนาย โดยเช่ือมโยงผลผลิตกับผูรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว 
2.2.5  โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตร  

ป 2562/63 ให ธ.ก.ส. จัดสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ/หรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรผูข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562/63 กับกรมสงเสริม
การเกษตร เพ่ือจําหนายตอ แปรรูป เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือชวยดูดซับปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงท่ีผลผลิต
ออกมาก โดย ธ.ก.ส. จัดสินเช่ือ วงเงิน 1 ,500 ลานบาท คิดดอกเบ้ียเงินกูในอัตรา MLR-1 หรือรอยละ 4 ตอป  
โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน วงเงินชดเชย  45,000,000 บาท 
โดย ธ.ก.ส. ประสานขอเบิกจายจากงบประมาณประจําปของกระทรวงการคลัง 

2.2.6  สนับสนุนใหผูประกอบการคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเก็บสตอกผลผลิต โดยสนับสนุนสินเช่ือ  
แกผูประกอบการคาขาวโพดเลี้ยงสัตว และ/หรือใชวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ใหสามารถรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว  
จากเกษตรกรโดยไมตองเรงระบายผลผลิตและเก็บสตอกไวในรูปแบบชนิดเมล็ด เพ่ือดึงผลผลิตสวนเกินออกจากตลาด  
โดยไมแทรกแซงกลไกตลาด วงเงินสินเช่ือ 1,500 ลานบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหกับผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการฯ ตามมูลคาขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีเก็บสตอกไวอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลาเก็บสตอก 60 – 120 วัน  
วงเงินชดเชย 15,000,000 ลานบาท โดยใชงบประมาณกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รายงานวา ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 วงเงินท่ีรัฐบาลสามารถรับภาระ
ชดเชยคาใชจายหรือสูญเสียรายไดในการดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐไดประกาศกําหนดไว 
ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ยังเหลือเพียงพอตอการดําเนินโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63  
ของกระทรวงพาณิชย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา 

1. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอ 
2. รับทราบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว เมื่อวันท่ี  

4 ธันวาคม 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ การออกใบแทน  

การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต  
การตออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของ
ผูชํานาญการ การสั่งพักและเพิกถอนใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาตของผูมีสิทธิทํารายงาน
เก่ียวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงตามขอ 1. ไดภายในเกาสิบวันนับแต
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ใชบังคับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ  การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... เน่ืองจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2518 ไมมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการขอตออายุใบอนุญาตไว 

2. ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต 
การอนุญาต การตออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เชน การเปดโอกาสใหบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
ท่ีเปนบริษัทมหาชนเขามาขอรับใบอนุญาต เปนตน 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เห็นชอบรางกฎกระทรวงฯ และใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

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

เพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
มีความถูกตองและเปนไปตามหลักวิชาการ รวมท้ังการดําเนินการ  
ของผูรับจัดทํารายงานจะตองอยูภายใตกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีดี  
ในการประกอบวิชาชีพดวย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว  เห็นดวยในหลักการ ของรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ...  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  
เน่ืองจาก เปนการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกลาวเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งดําเนินการ  
ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ท่ีกําหนดใหมีการทบทวน ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายทุกๆ 5 ป ประกอบกับมีการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ 
การออกใบแทน  การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงดังกลาวไดภายในเกาสิบวันนับแต
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ใชบังคับตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 21/2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

111262 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง  ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีตําบลวัดเกต 
ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง  ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี  
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง  
ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมดังกลาวออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. เสนอวา ไดดําเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ีใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 44 และมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนด
เขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยออกเปนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 
ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 17 มีนาคม 2558 เปนระยะเวลา 5 ป และจะสิ้นสุดอายุการ
ใชบังคับในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

2. เน่ืองจากการจัดทําประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมทองท่ีตามขอ 1. ฉบับใหมอยูในระหวางการดําเนินการแกไขปรับปรุงการกําหนดพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่ง ทส. จําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการอีกระยะหน่ึง ทําใหไมสามารถดําเนินการใหมีผลใช

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

เพ่ือควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บังคับไดทันภายในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาวออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 
ท้ังน้ี หากไมสามารถดําเนินการขยายระยะเวลาการใชบังคับไดทัน จะทําใหการใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ตามประกาศกระทรวงฯ เกิดชองวางของการใชบังคับกฎหมาย ซึ่งสงผลเสียหายตอการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมดังกลาว 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562  
ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการบังคับใช ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดังกลาว ออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
จึงไดเสนอรางประกาศดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางประกาศดังกลาว เน่ืองจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมีความจําเปนตองใชมาตรฐานคุมครองตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย  
อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558 เพ่ือควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดมีมติเห็นชอบดวยแลว 

มติ ครม.  : อนุมัติในหลักการ รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง  ขยายระยะเวลาการใช
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558  ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ  
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 


