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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนาป 2561/62 โดยหลักเกณฑเง่ือนไข  

ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตร กษ. กําหนด 
2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงินรวมท้ังสิ้น 7,433.11 ลานบาท ท้ังน้ี จํานวนเกษตรกรเปาหมายและรายละเอียดคาใชจายอาจ
มีการปรับเปลี่ยนภายใตกรอบวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติ 

3. มอบหมายคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และคณะทํางานตรวจสอบสิทธ์ิ
ระดับตําบล ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด 

4. ให กษ. ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดยุทธศาสตรสินคาเกษตรโดยใชหลักคิด “ตลาดนําการผลิต หรือผลิต

สินคาใหตรงกับความตองการของตลาด” เพ่ือปองกันผลกระทบตอเกษตรกรในเรื่องของราคาและปริมาณผลผลิต  
ท่ีจะออกสูตลาด อันจะสงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกร โดยเฉพาะการปลูกขาวในประเทศไทยตองมีการวางแผน  
การผลิตใหมีความสมดุลท้ังอุปสงคและอุปทาน ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) กําหนด ท้ังน้ี 
ในชวงฤดูแลงหลังนา ป 2561/62 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังและพืชฤดูแลง  
ท่ีสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุน โดยไดกําหนดแผนการเพาะปลูกท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลูกพืชฤดูแลงได จํานวน 16.08 ลานไร 
แยกเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง จํานวน 11.21 ลานไร และพืชไร พืชผัก จํานวน 4.87 ลานไร ซึ่งพ้ืนท่ีปลูกพืชหลัง
ฤดูกาลทํานาดังกลาว เกษตรกรตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก คาสูบนํ้า (คาไฟฟาและคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงสําหรับเครื่องสูบนํ้า) และการบริหารจัดการศัตรูพืชสูงกวาฤดูกาลปกติ สงผลใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอตอ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา  
อยางเรงดวน ใหไดรับคาครองชีพสําหรับเปนคาใชจายในครัวเรือน  
และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การดํารงชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นวามีความจําเปนตองมีการเสริมมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืช
หลังนา ป 2561/62 ใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  และเปนการลดภาระคาครองชีพควบคูไปกับการสรางความ
เขมแขงใหกับเกษตรกรใหสามารถรักษาศักยภาพการผลิตใหตอเน่ือง จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเยียวยาความ
เดือดรอนดังกลาว ท่ีจะสงผลใหคุณภาพชีวิตเกษตรกรมีความมั่นคงเขมแข็งในการประกอบอาชีพตอไป 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 
2.1 วัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือคาครองชีพเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 ทําใหเกษตรกรสามารถ

รักษาศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางตอเน่ือง 
2.2 เปาหมาย พ้ืนท่ีรวม 16.08 ลานไร เกษตรกรจํานวน  1,100,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร 

2.2.1 เกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 ในพ้ืนท่ีลุมต่ํา 13 ทุง ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 – 31 มีนาคม 2562 

2.2.2 เกษตรกรท่ีทําการเพาะปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 ยกเวนภาคใต และพ้ืนท่ีลุมต่ํา 13 ทุง 
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 

2.2.3 เกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 ในพ้ืนท่ีภาคใต ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2562 
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 7 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม - กันยายน 2562 
2.4 งบประมาณ จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงินรวมท้ังสิ้น 7,433,110,000 บาท แบงเปน 
1) งบประมาณท่ีจายใหเกษตรกรผูปลูกพืชหลังนา ป 2561/62 วงเงิน 7,400,000,000 บาท 
2) งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการและคาธรรมเนียมโอนเงินของ ธ.ก.ส. วงเงิน 11,000,000 บาท 
3) งบบริหารโครงการฯ วงเงิน 22,110,000 บาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย 

2. การดําเนินโครงการดานการเกษตรในระยะตอไป ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของวางแผนการจัดการดานเกษตรกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based) และแผนท่ีเกษตร  
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันดําเนินการในลักษณะกลุมพ้ืนท่ีเฉพาะ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป เพ่ือนําไปชําระใหแกผูรองตามคําพิพากษาศาลฎีกา (กรณีตนกลา
ยางชําถุง) 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 
2562 แลว เปนเงินท้ังสิ้น 123,070,281.71 บาท เพ่ือนําไปชําระใหแกผูรองตามคําพิพากษาศาลฎีกา (กรณีตนกลา
ยางชําถุง) ใหครบถวนโดยเบิกจายในงบรายจายอ่ืน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการ  

ปลูกยางเพ่ือยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมระยะท่ี ๑ (ป ๒๕๔๗-๔๙) พ้ืนท่ี ๓๖ จังหวัด 
จํานวน ๑ ลานไร แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ แสนไร และภาคเหนือ ๓ แสนไร ระยะดําเนินการ ๓ ป  
ไดรับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) จํานวน 1,440 ลานบาท 
ผลิตตนกลายาง 90 ลานตน และใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ปจจุบันยุบรวมอยูภายใตการยางแหงประเทศไทย) 
ใชรายไดจากคาธรรมเนียมสงออกยาง (cess) ชําระเงินคืน คชก. ในระยะเวลา 10 ป 

๒. วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กรมวิชาการเกษตรไดทําสัญญาจางเหมาผลิตตนกลายางชําถุง จํานวน 90 ลานตน 
กับบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด วงเงิน ๑ ,๓๙๗.7 ลานบาท โดยแบงการสงมอบ ๓ ป คือ ป ๒๕๔๗ จํานวน 
๑๘ ลานตน ป ๒๕๔๘ จํานวน ๒๗ ลานตน และป ๒๕๔๙ จํานวน ๔๕ ลานตน ท้ังน้ี บริษัทกําหนดสงมอบตนกลายางชําถุง
เปน 12 งวด โดยกรมวิชาการเกษตรจะจายเงินคาจาง เมื่อบริษัทสงมอบตนกลายางชําถุง และคณะกรรมการตรวจ  
รับไดตรวจรับเรียบรอยแลวในแตละงวด กําหนดสงมอบตนกลายางชําถุงงวดแรกภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2547 
และงวดท่ี 12 ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2549 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือนําไปชําระหน้ีเต็มจํานวนใหแกผูรองตามคําพิพากษา  
ศาลฎีกา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓. วันท่ี 20 เมษายน 2550 กรมวิชาการเกษตรมีหนังสือบอกเลิกสัญญา เน่ืองจากภายหลังทําสัญญาจางบริษัท 
เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด สงมอบตนกลายางชําถุงใหแกกรมวิชาการเกษตร จนถึงงวดท่ี 11 มีการสงมอบเพียง
บางสวน จํานวน 6,355,611 ตน ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจรับและคิดเปนคาจาง 107,298,369.59 บาท โดยยังมิได
เบิกจายเงินให ตอมาบริษัทไดแจงวาไมสามารถผลิตตนกลายางชําถุงท่ีเหลือในงวดท่ี 11 จํานวน 11,644,389 ตน 
และงวดท่ี 12 จํานวน 4,500,000 ตน และสงมอบไดภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2549 เน่ืองจากเกิดอุทกภัย  
และวาตภัยอันเปนเหตุสุดวิสัย บริษัทไดสงหนังสือแจงเหตุขัดของมายังกรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอเลื่อนการสงมอบ  
ตนกลายางชําถุงสวนท่ีเหลือ โดยขอสงมอบวันท่ี 16 เมษายน 2550 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 255๐ ซึ่งท้ังสองฝายไดมี
ขอโตแยงประเด็นการขยายเวลา  

๔. การฟองรองและคําพิพากษาของศาล :  
1) วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด ยื่นฟองคดีตอศาลแพง คดีหมายเลขดํา

ท่ี ๓๐๐๙/๒๕๕๐ ระหวางบริษัท โจทก กับ กรมวิชาการเกษตร จําเลยท่ี 1 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จําเลยท่ี 2 และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําเลยท่ี 3 เรื่อง จางทําของ เรียกคาเสียหาย ตอมากรมวิชาการเกษตร สงเรื่องใหพนักงาน
อัยการ สํานักงานคดีแพง โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดแกตางใหจําเลยท้ังสาม  

2) วันท่ี 23 มิถุนายน 2553 กรมวิชาการเกษตรไดยื่นฟองคดีตอศาลแพง คดีหมายเลขดําท่ี 2261/๒๕๕3 
ระหวางกรมวิชาการเกษตร โจทก กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด จําเลยท่ี 1 และธนาคารทหารไทย  
จํากัด (มหาชน) จําเลยท่ี 2 เรื่อง จางทําของ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย 

3) วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ศาลช้ันตนมีคําพิพากษาอนุญาตใหรวมการพิจารณาท้ังสองคดีเขาดวยกัน 
เน่ืองจากเปนคดีท่ีมีคูความรายเดียวกันและมูลคดีเก่ียวเน่ืองกัน อันเปนการเริ่มตนสูกระบวนการพิจารณาของศาลช้ันตน
โดยศาลแพง 

4) วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 ศาลฎีกามีคําพิพากษาดังน้ี 
(1) ใหกรมวิชาการเกษตรชําระเงินคาเสียหายกรณีไมรับมอบตนกลายางงวดท่ี 11 และ 12 ใหแกบริษัท 

เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด จํานวน ๑๒๗,๘๕๑,๕๑๑.6๐ บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟอง
สํานวนแรก (วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐) จนกวาจะชําระเสร็จ 

(2) ใหกรมวิชาการเกษตรชําระเงินคาจางผลิตตนกลายางชําถุงท่ีไดสงมอบแลวบางสวนในงวดท่ี 11 
ใหแกธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โจทกรวม จํานวน ๘๓,๘๙๗,๒๔๓.๐๑ บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับแตวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนกวาจะชําระเสร็จ ดอกเบ้ียถึงวันฟองสํานวนแรกตองไมเกิน ๖,๘๑๗,๙๑๗.๒๔ บาท  

(3) ใหกรมวิชาการเกษตร ใชคาทนายความในช้ันฎีกาแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด โจทก 
รวมเปนเงิน 100,000 บาท และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โจทกรวม รวมเปนเงิน 5๐,๐๐๐ บาท และใหกรมวิชาการเกษตร
คืนเงินหนังสือค้ําประกันฉบับลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และหนังสือค้ําประกัน  ฉบับลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
แกบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 
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๕. การดําเนินงานของกรมวิชาการเกษตรภายหลังศาลฎีกามีคําพิพากษา :  
1) วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 สํานักงานคดีแพง สํานักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือตอบเก่ียวกับแนวทาง 

หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติภายหลังศาลไดมีคําพิพากษาใหชําระหน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการตั้งงบประมาณชําระหน้ี
ตามคําพิพากษา โดยสรุปใหกรมวิชาการเกษตรชําระหน้ีใหแกโจทกและโจทกรวม ตามกําหนด ท้ังน้ี โจทกและโจทกรวม
มีสิทธิคิดดอกเบ้ียตามคําพิพากษาตลอดเรื่อยไปจนกวากรมวิชาการเกษตร จะชําระหน้ีตามคําพิพากษาศาลฎีกาโดยตรง
หรือโดยวิธีการวางเงินตอศาลแพงเพ่ือชําระหน้ีแกโจทกและโจทกรวมอันจะมีผลทําใหหน้ีตามคําพิพากษาศาลฎีกาเปนอัน
ระงับสิ้นไป 

2) วันท่ี 25 มกราคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีคําสั่งท่ี 89/2561 แตงตั้งคณะทํางานเจรจา
เพ่ือขอประนีประนอมลดหยอนหน้ีตามคําพิพากษา และไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีมติ ดังน้ี 

(1) สรุปขอเสนอการเจรจาลดหน้ี 
(1.1) คาเสียหายตนกลายางชําถุงตามคําพิพากษาท่ีตองจายใหบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ 

จํากัด โจทก จํานวน 127,851,511.60 บาท ขอลดเหลือเปนเงิน 111,384,409.60 บาท และของดดอกเบ้ีย
ท้ังหมด 

(1.2) คาเสียหายตนกลายางชําถุงท่ีไดรับไวบางสวนตามคําพิพากษาท่ีตองจายใหธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) โจทกรวม จํานวน 83,897,243.01 บาท เห็นควรชําระตามยอดแตของดดอกเบ้ียหลังฟองท้ังหมด 
ยกเวนดอกเบ้ียกอนฟองสํานวนแรกตองไมเกิน 6,817,917.24 บาท ยังคงยึดถือตามคําพิพากษาของศาล 

(1.3) คาทนายความช้ันฎีกาแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด โจทย จํานวน 100,000 บาท 
และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โจทยรวม จํานวน 50,000 บาท ของดชําระท้ังหมด 

(1.4) ขอใหคิดดอกเบ้ียจนถึงวันท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษา (5 ตุลาคม 2560) 
(2) ขอยุติการเจรจาลดหน้ี 

(2.1) วันท่ี 26 กันยายน 2561 บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด และธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน)  แจงวาไมสามารถลดยอดเงินตนและคาฤชาธรรมเนียมไดแตใหดอกเบ้ียสะดุดหยุดลง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
รวมเปนเงินท่ีจะตองชําระท้ังสิ้น 377,515,981.71 บาท 

(2.2) รายการเงินชําระหน้ีคิดเปนเงินตนตามคําพิพากษาศาลฎีกาและดอกเบ้ียคิดคํานวณสะดุดหยุด
ลง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี 

(2.2.1) บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด โจทก เงินตน 127,851,511.60 บาท 
ดอกเบ้ีย 100,591,117.38 บาท รวมท้ังสิ้น 228,442,628.98  บาท  

(2.2.2) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โจทกรวม เงินตน 83,897,243.01 บาท 
ดอกเบ้ีย 65,026,109.72 บาท รวมท้ังสิ้น 148,923,352.73 บาท 

(2.2.3) คาทนายความช้ันฎีกา 150,000 บาท (แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 
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โจทก 100,000 บาท แทนธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โจทกรวม 50,000 บาท) 
รวม (2.2.1) – (2.2.3) เปนเงินท้ังสิ้น 377,515,981.71 บาท 

(3) ภายหลังไดรับอนุมัติงบกลางกรมวิชาการเกษตรจะนําเงินไปชําระใหแกโจทกและโจทกรวมตอไป  
และคดีถือเปนท่ีสิ้นสุด 

3) วันท่ี 8 มีนาคม 2561 โดยความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการเกษตรไดมีคําสั่ง
ท่ี 394/2561 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในเบ้ืองตนเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน  
และพิจารณาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกกรมวิชาการเกษตรตามคําพิพากษาศาลฎีกา   

๖. จํานวนเงินท่ีตองชําระ :  
สรุปจํานวนเงินท่ีกรมวิชาการเกษตรขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงิน

สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปถึงวันทําการสุดทายของ  
เดือนมีนาคม 2562 แลว เปนเงินท้ังสิ้น 123,070,281.71 บาท เพ่ือนําไปชําระใหแกผูรองตามคําพิพากษาศาลฎีกา 
(กรณีตนกลายางชําถุง) ใหครบถวนโดยเบิกจายในงบรายจายอ่ืน 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร)  
รับความเห็นของสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0718/5208 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562) 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ดวนท่ีสุด ท่ี นร 114/140 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562) และสํานักงานอัยการสูงสุด (หนังสือสํานักงานคดีแพง 
สํานักงานอัยการสูงสุด ดวนท่ีสุด ท่ี อส 0021.4/608 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2560) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
โดยใหยึดประโยชนสูงสุดของทางราชการ และดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมง
พาณิชย พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต  
และการโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เพ่ือใหมีการจัดสรรปริมาณสัตวนํ้าใหสอดคลองกับขีดความสามารถ  
ในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตวนํ้าท่ีสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืนตามท่ีกําหนดไวในแผน
บริหารจัดการการประมง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา เดิมไดมีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย พ.ศ. 2561  

ใชบังคับ แตเน่ืองจากกฎกระทรวงดังกลาวมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองหรือไมครอบคลุมขอเท็จจริงบางประการ เชน 
หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย กรณีการแกไขรายการใบอนุญาต หรือกรณีการโอน
ใบอนุญาตจึงจําเปนตองยกเลิกกฎกระทรวงดังกลาว ประกอบกับการทําประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยยังมีปญหา
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงจําเปนตองเรงดําเนินการยกรางกฎกระทรวงข้ึนใหม เพ่ือใหครอบคลุม  
การจัดสรรปริมาณสัตวนํ้าใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตสูงสุดของสัตวนํ้า  
ท่ีสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน ตามท่ีกําหนดไวในแผนบริหารจัดการการประมง รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหา  
การทําประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมโดยเร็ว จึงไดเสนอ
รางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

2. ใหยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย พ.ศ. 2561 
3. กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองมีกรรมสิทธ์ิในเรือประมงท่ีจะทําการประมงและในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาต

เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในเรือประมงหลายลํา ไมวาจะเปนเรือประมงไทยหรือมิใชเรือประมงไทย ตองแจงช่ือเรือประมง
ดังกลาวทุกลํา พรอมท้ังหลักฐานแสดงกรรมสิทธในเรือประมงลําน้ัน สวนเรือประมงท่ียังไมจดทะเบียนเปนเรือไทย  
ตามกฎหมายวาดวยเรือไทยตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนเรือประมงจากกรมประมง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย  
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตสามารถยื่นคําแกไขรายการในใบอนุญาตได 5 กรณี ไดแก (1) แกไขรายการ  
ใหสอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ (2) แกไขรายการกรณีนําเรือประมง  
ลําอ่ืนมาทะแทนเรือท่ีมีใบอนุญาตทําการประมง (3) แกไขรายการเก่ียวกับเครื่องมือทําการประมง (4) แกไขรายการ
เก่ียวกับพ้ืนท่ีทําการประมง และ (5) แกไขรายการกรณียกสิทธิของปริมาณสัตวนํ้าท่ีไดรับการจัดสรรในรอบปการปะมง 
ท้ังน้ี การแกไขรายการในใบอนุญาตตาม (2) (3) และ (4) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การประมงแหงชาติเห็นชอบ 

5. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวนํ้า เน่ืองจากผูรับใบอนุญาต
สามารถนําปริมาณสัตวนํ้าของตนไปควบรวมกับปริมาณสัตวนํ้าของใบอนุญาตอ่ืนไดและหากมีปริมาณสัตวนํ้าคงเหลือจาก
การควบรวมดังกลาว ผูรับโอนใบอนุญาตสามารถนําเอาปริมาณสัตวนํ้าคงเหลือไปควบรวมกับเรือประมงลําอ่ืนไดอีก  
ท้ังน้ี หลักเกณฑการพิจารณาดังกลาวใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทําการประมง พ้ืนท่ีทําการประมง  
และปริมาณสัตวนํ้าของใบอนุญาตฉบับเดิม และใบอนุญาตท่ีจะนํามาครบรวมปริมาณสัตวนํ้า 

6. กรณีผูรับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวนํ้า ตองดําเนินการกับเรือลําเดิมหรือเรือท่ีนํามาควบรวม 
แลวแตกรณี ตามท่ีไดแจงความประสงคไวในคําขอ หากผูขอรับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวนํ้า  
ไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหผอนผัน ใหถือวาการขอโอน
ใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตวนํ้าดังกลาวเปนอันสิ้นผล เสมือนหน่ึงวาไมเคยมีการโอนใบอนุญาตในลักษณะ
ควบรวมปริมาณสัตวนํ้ามากอน และไมมีสิทธิไดรับคืนใบอนุญาตฉบับเดิม และใหเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกใหใหม  
จากการควบรวมปริมาณสัตวนํ้าน้ัน ยกเวนใบอนุญาตของบุคคลท่ีรับโอนเฉพาะปริมาณสัตวนํ้าคงเหลือใหแกไขหวงเวลา
ทําการประมงตามปริมาณสัตวนํ้าท่ีไดรับจัดสรรตามใบอนุญาตฉบับเดิม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและ การอนุญาตใหทําการประมงพาณิชย  พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 
 

เรื่อง : ขอถอนรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
จํานวน 10 ฉบับ 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทาน
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว แตไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได เน่ืองจากสภาพแนวเขตการปกครองเปลี่ยนแปลง อันสงผลใหตองแกไขแผนท่ีทายรางกฎกระทรวงฯ 
จํานวน 10 ฉบับ ดังน้ี 

1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนนเรศวร เปนทาง
นํ้าชลประทานท่ีจําเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานฝายบานเลิศอรุณ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจําเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานลําตะคอง เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

4. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลําตะคอง เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจําเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

5. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานลําตะคอง เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

6. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวาของเข่ือนระบายนํ้าโพธ์ิเตี้ย  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

7. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานลํานํ้ามูล เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
8. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย 1 ซาย ของคลองนครหลวง เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
9. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางเลน เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใช
นํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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10. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปตตานี เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

พ.ศ. .... รวม 10 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2551 17 เมษายน 2552 15 กันยายน 2552 22 กันยายน 2552 
20 กรกฎาคม 2553 20 กันยายน 2554 และ 8 ตุลาคม 2556 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ 
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. แจงวาไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาวจํานวน 10 ฉบับเสร็จแลว แตยังไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จได เน่ืองจากรอการแกไขแผนท่ีทายรางกฎกระทรวงฯ จากกรมชลประทาน ซึ่ง สคก. ไดติดตาม
เรงรดมาเปนระยะ ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ตอมากรมชลประทานไดมีหนังสือถึง 
สคก. สรุปความวา กรมชลประทานไดตรวจสอบพบวาสภาพปจจุบันมีแนวเขตการปกครองเปลี่ยนแปลงสงผลให
ขอมูลแผนท่ีเขตทางนํ้าเดิมคาดเคลื่อนเปนอยางมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับขอเท็จจริง จึงจําเปนตองทบทวน แกไข  
และตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตามท่ีปรากฏในปจจุบัน จึงถอนรางกฎกระทรวง จํานวน 10 ฉบับดังกลาว  
จากการตรวจพิจารณาของ สคก. และโดยท่ีระยะเวลาดําเนินการไดลวงเลยมาเปนเวลาพอสมควรแลว แต สคก. ยังไมได
รับแจงเรื่องการถอนรางกฎกระทรวงท้ัง 10 ฉบับดังกลาวแตอยางใด สคก. จึงขอยุติการตรวจพิจารณาและสงคืน  
รางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

4. สลค. ไดแจงให กษ. พิจารณาขอถอนรางกฎกระทรวง จํานวน 10 ฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
5. กษ. เสนอวา ไดมอบหมายใหกรมชลประทานตรวจสอบรายละเอียดและแผนท่ีทายกฎกระทรวงฯ ตามท่ี สคก. 

มีขอสังเกต โดยใหกรมชลประทานตรวจสอบและยืนยันแนวเขตการปกครองทองท่ีแลว ปรากฏวาแนวเขตการปกครอง
ของรางกฎกระทรวงดังกลาว จํานวน 10 ฉบับ มีความคาดเคลื่อนเปนอยางมาก สงผลใหการระบุทองท่ีแนวเขต  
การปกครองไมสอดคลองตรงตามขอเท็จจริงในปจจุบัน ดังน้ัน จะตองดําเนินการยกเลิกทางนํ้าชลประทานในประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พระพุทธศักราช 2485 พรอมท้ังดําเนินการประกาศกําหนดทางนํ้าชลประทานใหมใหถูกตองตามสภาพความเปนจริง  
ในปจจุบัน จึงขอถอนรางกฎกระทรวงฯ จํานวน 10 ฉบับ ตามขอ 3. ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว แตไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงดังกลาว จํานวน 10 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : การใหสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการคาท่ีมีการใชหนังสือรับรองถ่ินกํา เนิดสินคาสําหรับการสงสินคา

จากประเทศสมาชิกท่ีเปนคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน  (Back–to-Back Certificate of Origin) ควบคูกับ
การใชใบกํากับราคาสินคาของประเทศท่ีสาม (Third Country Invoicing) 

 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
๑. ใหความเห็นชอบใหไทยดําเนินการใหสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการคาท่ีมีการใชหนังสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสินคาสําหรับการสงสินคาจากประเทศสมาชิกท่ีเปนคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน ( Back-to-Back 
Certificate of Origin) ควบคูกับการใชใบกํากับราคาสินคาของประเทศท่ีสาม (Third Country Inviocing) 

๒. มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และกระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) ดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ( ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) มีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 โดยมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา  (Operational Certification 
Procedure: OCP) ซึ่งเปนรายละเอียดทางเทคนิคเก่ียวกับวิธีการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ีผูประกอบการตองปฏิบัติ 
ลาสุด สมาชิกอาเซียนทุกประเทศเห็นพองในหลักการวา อาเซียนควรไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการคา
ท่ีมีการใชหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาแบบ Back-to-Back ควบคูกับการใชใบกํากับราคาสินคาของประเทศท่ีสาม  
และสมาชิกอาเซียน ยกเวนไทย ไดเริ่มใหสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการคาในรูปแบบดังกลาวแลว เน่ืองจาก
กรมศุลกากรเห็นวาจําเปนตองมีคําสั่งจากระดับนโยบาย จึงจะดําเนินการออกกฎระเบียบภายในเพ่ือใหสิทธิพิเศษ  
ทางภาษีในกรณีดังกลาวได 

2. เรื่องท่ีเสนอดังกลาวน้ี เขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดในพระรากฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา 4(7) เรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับ
องคกรระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป 

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

เพ่ือจะชวยอํานวยความสะดวกทางการคาภายในภูมิภาค
อาเซียน และสงผลใหการคาระหวางประเทศสมาชิกมีความคลองตัวมาก
ยิ่งข้ึน รวมถึงสอดคลองกับรูปแบบการคาระหวางประเทศในปจจุบัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมมีขอขัดของในการใหสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการคา

ท่ีมีการใชหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาแบบ Back-to-Back ควบคูกับการใชใบกํากับราคาสินคาของประเทศท่ีสาม  
และขอเสนอท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอตอคณะรัฐมนตรหีากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู 
เน่ืองจากจะทําใหผูประกอบการไทยท่ีมีการคาในรูปแบบดังกลาวสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในกรอบอาเซียน  
ท้ังกับการสงออกและนําเขา ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกทางการคาภายในภูมิภาคอาเซียน และสงผลใหการคาระหวาง
ประเทศสมาชิกมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน รวมถึงสอดคลองกับรูปแบบการคาระหวางประเทศในปจจุบัน 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท ปรินดา จํากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
 

สารัตถะ :  กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้า ช้ันท่ี 1 บี 
เพ่ือทําเหมืองแร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตร ท่ี 3-4/2553  
ของบริษัท ปรินดา จํากัด (มหาชน) มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอเรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี  1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท 

ปรินดา จํากัด  (มหาชน) ท่ีจังหวัดเพชรบุรี ท่ีบริษัทฯ ไดรับโอนประทานบัตรมาจาก บริษัท เพชรบุรีฟูดส จํากัด  
จํานวน 2 แปลง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 กําหนดใหพ้ืนท่ีเขาอีบิด อยูใน พ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี  
1 บี ของลุมนํ้าภาคตะวันตก ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2540 เห็นชอบและอนุมัติใหใชประโยชน
พ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือกิจการเหมืองหินเปนแหลงหินอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศกําหนดพ้ืนท่ี
ดังกลาวเปนเขตแหลงหินอุตสาหกรรม ตามประกาศฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2540 บริษัทฯไดรับอนุญาตใหเพ่ิมชนิดแร
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางลงในประทานบัตรอีกชนิดหน่ึง เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2542  
และบริษัทฯ ไดยื่นคําขอประทานบัตร ท่ี 3-4/2553 รวม 2 แปลง ชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
กอสราง ในพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมของบริษัทฯ ท่ี 17791/14113 และท่ี 17792/14114 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว ไมขัดของกับขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี ขอผอนผัน  

การใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี  1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท ปริ นดา จํากัด  (มหาชน) ท่ีจังหวัดเพชรบุรีดังกลาว  
โดยมีขอเสนอเพ่ิมเติมวาขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบอยางเครงครัดดวย 

 
 

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

เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
กอสราง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการดวย 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) กํากับใหบริษัท ปรินดา จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : การตออายุบันทึกความตกลงวาดวยการซื้อขายขาวระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟลิปปนส 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติการตออายุบันทึกความตกลงวาดวยการซื้อขายขาวระหวางรัฐบาลไทยและรั ฐบาลฟลิปปนส ไปอีก  

2 ป คือ ระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือ (Exchange of Notes) 
ระหวางรัฐบาลของท้ังสองประเทศ โดยใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) มีหนังสือถึง กต. ฟลิปปนสเสนอการตออายุ
บันทึกความตกลงฯ 2 ปดังกลาว ตามขอเสนอของฝายฟลิปปนส 

2. มอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
มอบหมายใหเปนผูลงนามในหนังสือถึง กต. ฟลิปปนส เสนอการตออายุบันทึกความตกลงฯ 2 ป ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศมอบหมายผูแทนเปนผูลงนามในหนังสือดังกลาว มอบหมายให กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full Powers) ดวย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. รายงานวา รัฐบาลฟลิปปนสกําหนดใหประเทศท่ีสามารถเขารวมประมูลขายขาวแบบรัฐบาลตอรัฐบาล 

(G to G) กับรัฐบาลฟลิปปนสไดจะตองจัดทําบันทึกความตกลงวาดวยการซื้อขายขาวกับรัฐบาลฟลิปปนสแลวเทาน้ัน  
ซึ่งรัฐบาลไทยไดเริ่มทําบันทึกความตกลงฯ กับรัฐบาลฟลิปปนสมาตั้งแตป 2554 และไดตออายุบันทึกความตกลงฯ  
มาโดยตลอด โดยมีสาระสําคัญของรางบันทึกความตกลงฯ เปนการกําหนดปริมาณการซ้ือขายขาวระหวางกันไมเกิน  
1 ลานตันตอป โดยมีเง่ือนไขขึ้นอยูกับอุปสงคของตลาด สถานการณการผลิตและปริมาณขาวของแตละประเทศ  
และราคาระหวางประเทศท่ีมีการซ้ือขายจริงในขณะน้ัน  ตอมาฟลิปปนสไดเสนอการตออายุบันทึกความตกลงฯ  
โดยทําหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ไปอีก 2 ป ตั้งแต 31 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 

2. บันทึกความตกลงฯ มีผลบังคับใชจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยท้ังสองฝายไมขัดของในการตออายุ
บันทึกความตกลงฯ ออกไปอีก 2 ป ระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 ผานการแลกเปลี่ยน
หนังสือ Exchange of Notes ระหวางรัฐบาลท้ังสองประเทศ โดยให กต. ของไทยมีหนังสือถึง กต. ฟลิปปนสเสนอ  

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

เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสของรัฐบาลไทยในการเขารวมเสนอราคา
ขายขาวแบบ G to G หากรัฐบาลฟลิปปนสเปดประมูลนําเขาขาวในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การตออายุบันทึกความตกลงฯ เพ่ือใหไทยสามารถเขารวมการประชุมประมูลขายขาวแบบ G to G กับรัฐบาลฟลิปปนส
เพ่ือไมใหรัฐบาลไทยเสียโอกาสในการเขารวมการเสนอราคาขายขาวแบบ G to G หากรัฐบาลฟลิปปนสเปดประมูล  
นําเขาขาวในอนาคต โดยการขอตออายุดังกลาวเปนรูปแบบเดียวกับการตออายุบันทึกความตกลงฯ ลาสุดท่ีไดหมดอายุ
เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ความเห็นของ กษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหความเห็นชอบการตออายุบันทึกความตกลงวาดวย

การซื้อขายขาวระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟลิปปนส ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ เน่ืองจากฟลิปปนสเปนประเทศ  
ผูนําเขาขาวท่ีสําคัญของไทย ซึ่งการจัดทําบันทึกความตกลงวาดวยการซื้อขายขาวกับรัฐบาลฟลิปปนส จะทําใหรัฐบาลไทย
สามารถเขารวมประมูลขายขาวแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ใหหนวยงาน National Food Authority (NFA)  
ตามกฎระเบียบของฟลิปปนส รวมท้ังเปนการเพ่ิมโอกาสของรัฐบาลไทยในการเขารวมเสนอราคาขายขาวแบบ G to G 
หากรัฐบาลฟลิปปนสเปดประมูลนําเขาขาวในอนาคต 

มติ ครม. : อนุมัติการตออายุบันทึกความตกลงวาดวยการซื้อขายขาวระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟลิปปนสไปอีก 2 ป 
คือ ระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 และใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามความเห็น  
ของกระทรวงการตางประเทศตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : รางเอกสารผลลัพธของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การปองกันการลักลอบคาสัตวปา และพืชปา

ผิดกฎหมาย 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการของรางแถลงการณรัฐมนตรีอาเซียนฯ และรางถอยแถลงขาวรวม 
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย 

รวมรับรองรางแถลงการณรัฐมนตรีอาเซียนฯ และรางถอยแถลงขาวรวม 
3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรัฐมนตรีอาเซียนฯ และรางถอยแถลงขาวรวม  

ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางแถลงการณรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ  

ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุและการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสัตวปาและพืชปาวาดวยการคาสัตวปาและพืช
ปาผิดกฎหมาย (Statement of ASEAN Ministers Responsible for CITES and Wildlife Enforcement on Illegal 
Wildlife Trade) และรางถอยแถลงขาวรวม (Joint Press Statement) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและมุงเนนความ
รวมมือในการแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายอยางมีแบบแผนและมีทิศทางท่ีแนนอน 

1. การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายการคาสัตวปาและพืชปาในระดับภูมิภาคและระดับโลก (Global and 
Regional Wildlife Trade Policy) โดยในระดับโลก (Global Level) คือ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 15.7 วาดวยการปฏิบัติอยางเรงดวนเพ่ือยุติการลาและการลักลอบคา  
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปา และแกไขปญหาดานอุปสงคและอุปทานท่ีมีตอผลิตภัณฑสัตวปาและพืชปาท่ีผิดกฎหมาย  
และ 15.c วาดวยการเพ่ิมการสนับสนุนในระดับโลกสําหรับความพยายามในการตอตานการลาและการลักลอบคา  

ซึ่งชนิดพันธุคุมครอง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินใหดํารงชีวิตอยูกับแหลงทรัพยากรอยางยั่งยืน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./วก./ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีสําคัญในการตอตานการคาสัตวปา
และพืชปาผิดกฎหมายในภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และอนุสัญญา CITES สวนในระดับภูมิภาค (Regional Level) มีกรอบแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาคือ 
แผนปฏิบัติการความรวมมือของอาเซียนวาดวยสัญญา CITES และการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสัตวปาและพืชปา  
(Plan of Action for ASEAN Cooperation on CITES and Wildlife Enforcement (2016-2020)) และไดจัดทํา

แผนการดําเนินงานของคณะทํางานดานการลักลอบคาสัตวปาและพืชปาท่ีผิดกฎหมาย (Work Programme of SOMTC 
Working Group on Illicit Trafficking of Wildlife and Timber (2019-2021)) 

2. การลดความตองการบริโภค (Demand Reduction) โดยรวมมือกันรณรงคเพ่ือลดความตองการบริโภค  
ในชนิดสัตวปาและพืชปา เสริมสรางความตระหนักรูและความรูดานกฎหมายใหแกชุมชนทองถ่ิน รวมถึงการศึกษาวิจัย
การขับเคลื่อนของตลาดสําหรับชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาหรือผลิตภัณฑ 

3. การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาการไหลเวียนของเงินตรา  
ท่ีผิดกฎหมาย ตอตานการทุจริตคอรัปช่ันและการฟอกเงิน โดยการปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายภายในประเทศใหดีข้ึน 
การรวมมือโดยผานเครือขายการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสัตวปาและพืชปา (WENs) และการจัดทําแนวทางของอาเซียน
ในการสืบคนและตอตานการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมาย 

4. การตอตานอาชญากรรมคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายทางอินเตอรเน็ต (Wildlife Cybercrime) โดยมีการดําเนินคดี
กับผูกระทําผิดดานสัตวปาและพืชปาท่ีอยูในสื่อสังคมออนไลนและจัดตั้งคณะทํางานระหวางประเทศเพ่ือปราบปราม
การคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายทางอินเตอรเน็ตพรอมท้ังสนับสนุนใหสมาชิกอาเซียนจัดตั้งหรือเพ่ิมชุดปฏิบัติ  
การเฉพาะในระดับชาติ เพ่ือติดตามการคาสัตวปาและพืชปาผิดกฎหมายทางอินเตอรเน็ต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอ  ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางแถลงการณรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปา
และพืชปาท่ีใกลสูญพันธุและการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสัตวปาและพืชปาวาดวยการคาสัตวปาผิดกฎหมาย  
และรางถอยแถลงขาวรวม ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังให
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

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

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ครั้งท่ี 4 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง ครั้งท่ี ๔ และ
พิจารณามอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามตารางติดตาม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง –ลานชาง ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 

ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ดังน้ี 

1. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง –ลานชาง ครั้งท่ี ๔ เปนการติดตามความคืบหนา
และพิจารณาแนวทางการ ดําเนินการ ในอนาคตของกรอบความรวมมือ  โดยท่ีประชุมฯ ไดรับรองแถลงการณรวมตอ
สื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง –ลานชาง ครั้งท่ี ๔ ซึ่งเปนเอกสารท่ีสะทอน  
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนและความคิดเห็นระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิกตอการ ดําเนินความรวมมือ
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง และรับทราบ ความสําเร็จและความคืบหนาในการ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การระยะ ๕ ป ของกรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง ในชวง ๑ ปท่ีผานมา ซึ่งปรากฏในเอกสาร “Progress Report of 
the Year 2018 on Implementing the Five-Year Plan of Action on Mekong-Lancang Cooperation, 
2018-2022” 

2. ขอเสนอของจีนในการดําเนินความรวมมือ MLC ในอนาคต ท่ีประชุมฯ ไดรับทราบขอเสนอของจีนในการดําเนิน
ความรวมมือ MLC ในอนาคต 6 ประเด็น ไดแก (๑) การจัดตั้งระเบียง การพัฒนาเศรษฐกิจแมโขง–ลานชาง (๒) การสงเสริม
ความรวมมือดานศักยภาพการผลิต โดยอาศัยความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของแตละประเทศสมาชิกและการสนับสนุน
การมีสวนรวมของภาคเอกชน (๓) การสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรม โดยจีนพรอมแลกเปลี่ยนองคความรูกับ
ประเทศสมาชิกลุมนํ้าโขง (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๕) ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (๖) การสงเสริมการมี  
สวนรวมของภาคสวนตางๆ โดยจีนประสงคจะขยายความรวมมือไปสูสาขาอ่ืน ๆ รวมท้ังไดกลาวถึงการเชิญญี่ปุน 

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

เพ่ือสงเสริมและกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน การพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และการลดความ
เหลื่อมล้ําในการพัฒนา โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของประเทศ
สมาชิก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาลุมนํ้าโขง รวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงาน
และชุมชนทองถ่ินในการดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใต MLC มากข้ึน 

3. ประเด็นท่ีประเทศสมาชิกให ความสําคัญ  รัฐมนตรีตางประเทศจากประเทศสมาชิกลุมนํ้าโขงช่ืนชมบทบาท  
ของจีนในการผลักดันให MLC มีความคืบหนาไปมาก รวมท้ังการสนับสนุนการ ดําเนินโครงการตางๆ ผานกองทุนพิเศษ
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง –ลานชาง (MLC Special Fund) และแสดงความพรอมท่ีจะรวมมือกับจีนในการ ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ MLC ระยะ ๕ ป โดยประเทศไทยไดเนนย้ําเรื่องการสนับสนุนการ ดําเนิน ความรวมมือ MLC  
ตามหลักการพ้ืนฐานของปฏิญญาซานยาของการประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง ครั้งท่ี ๑ ไดแก ความพรอม 
ความสมัครใจตามหลักฉันทามติ การเคารพกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกและกฎหมายระหวางประเทศ และเห็นวา
ขอเสนอของจีน 6 ขอตามขอ 2 สอดคลองกับความพยายามของประเทศสมาชิกท่ีจะสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
การพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยรับท่ีจะนําขอเสนอเหลาน้ีไปพิจารณาตอไป 

4. การดําเนินการตามผลการประชุมฯ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งไดรับการอนุมัติโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง 

จํานวน 5 โครงการ ไดแก 
1) Development of Rice Pest and Natural Disasters Monitoring, Forecasting and Warning 

Center for Sustainable Rice Production under Climate Change in Mekong-Lanchang Sub-Region ระหวาง
ป ค.ศ. 2019-2021 จํานวน 3,500,000 หยวน เสนอโดยกรมการขาว 

2) Development and Implementation of Common Rice Products Standard in Mekong-
Lanchang Countries ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑9–๒๐๒1 จํานวน 2,970,000 หยวน เสนอโดยกรมการขาว 

3) Promoting Integrated and Sustainable Agricultural System in Lancang-Mekong Countries 
ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๘–๒๐๒๑ จํานวน 370,000 หยวน เสนอโดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

4) Expansion and Development of Forage Seed Trade Cooperation ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๘–๒๐๒๑ 
จํานวน 950,000 หยวน เสนอโดยกรมปศุสัตว 

5) Climate Change Adaptation and Food Security for Small Farmers ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๙–๒๐๒๑ 
จํานวน 750,000 หยวน เสนอโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตอง ดําเนินการตามข้ันตอน ไดแก 
การจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย และเริ่มดําเนิน
โครงการท่ีไดรับอนุมัติภายหลังการลงนาม รวมท้ังเริ่มการหารือเพ่ือรวมกันจัดตั้งระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจแมโขง-ลาน
ชาง ใหมีผลเปนรูปธรรม 

ความเห็นของ กษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือ

แมโขง –ลานชาง ครั้งท่ี 4  ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย 
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ในการสงเสริมและกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน การพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
และการลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 4 (The Fourth 
Mekong – Lancang Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) และมอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี 7 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี 7 
และพิจารณามอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี

ไทย – รัสเซีย ครั้งท่ี 7 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 โดยมีนายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวง  
การตางประเทศ (รมว.กต.) เปนประธานรวมฝายไทย และนายเดนิส แมนทูรอฟ  (รมว.อต.) สหพันธรัฐรัสเซีย  
เปนประธานรวมฝายรัสเซีย และในวันเดียวกัน นายเดนิส แมนทูรอฟ ไดเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและพบปะหารือ
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมดวย 

2. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย –รัสเซีย ครั้งท่ี 7 ดําเนินไปอยางฉันมิตร  
โดยท่ีประชุมไดรวมกันทบทวนผลการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งท่ี 6  
เมื่อป 2558 ตลอดจนผลักดันความรวมมือในสาขาตางๆ ท่ีอยูในความสนใจและเปนผลประโยชนรวมกันในอนาคต 
รวมถึงดานเศรษฐกิจในสาขาเกษตรกรรม 

3. ความรวมมือภาพรวมดานเศรษฐกิจ ท้ังสองฝายใหความสําคัญของการกระชับความรวมมือดานการคาและ
เศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชนและความเจริญรุงเรืองระหวางกัน จากขอมูลตามสถิติการคาระหวางกันของท้ังสองประเทศ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 29–30 หรืออยูในชวงประมาณ 2,000 กวาลานเหรียญสหรัฐ โดยท้ังสองฝายจะพยายาม
ผลักดันการคาระหวางกันเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 10 พันลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2563 

4. ความรวมมือดานการเกษตรระหวางไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย 
1) ดานการคาสินคาเกษตร : ท้ังสองฝายไดดําเนินความสัมพันธในทุก ภาคสวนประกอบดวย ดานพืช  

ดานประมง และดานปศุสัตว โดยประเทศไทยประสงคสงออกผลิตภัณฑดานเกษตรกรรมและอาหาร อาทิ ยางพารา ขาว 
ผัก ผลไม เน้ือสุกร ผลิตภัณฑจากอาหารทะเลและปลา ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑสมุนไพรไทย ไปยัง

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

เพ่ือสงเสริมและผลักดันความรวมมือดานการเกษตรระหวาง
ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียท้ังในดานการคาสินคาเกษตร การสงเสริม  
การสงออกผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังความรวมมือทางวิชาการ/
เทคนิคการเกษตร อยางเปนรูปธรรมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหพันธรัฐรัสเซีย 
2) ดานการสงเสริมการสงออกผลผลิตการเกษตร : ท้ังสองฝายเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบบริษัท  

ท่ีสงออกผลิตภัณฑจากเน้ือวัว เน้ือสุกร และประมง ในป 2562 หรือเร็วกวาน้ัน โดยฝายรัสเซียจะจัดการตรวจสอบ
โรงงานท่ีผลิตสินคาประมงของไทยท่ีประสงคจะสงออกไปยังรัสเซีย และฝายไทยจะจัดการตรวจสอบโรงงานท่ีผลิต
ผลิตภัณฑจากเน้ือวัวและเน้ือสุกรของรัสเซียท่ีจะนําเขามายังประเทศไทย 

3) ดานความรวมมือทางวิชาการ/เทคนิคการเกษตร : ท้ังสองฝายเห็นชอบใหพัฒนาความรวมมือดาน  
การแลกเปลี่ยนองคความรูดานการเกษตร ผูเช่ียวชาญ นักวิจัย เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีของรัฐและเกษตรกร รวมถึง
การสงเสริมปฏิสัมพันธทางตรงระหวางภาครัฐ บริษัทเอกชน และองคกรตางๆของท้ังสองประเทศ รวมถึงดําเนินโครงการ
ความรวมมือดานการเกษตร ซึ่งเปนผลจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวาดวยความรวมมือดานการเกษตร ครั้งท่ี 3 
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม รวมท้ังสานตอโครงการความรวมมือ จํานวน 3 โครงการ ซึ่งเปนผลจากการประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ครั้งท่ี 2 

5. ภายหลังการประชุมฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร ไดลงนามความตกลงในพิธีสาร
ระหวางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับสํานักงานเฝาระวังสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชและสัตวแหงสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยขอกําหนดความปลอดภัย คุณภาพ และสุขอนามัยพืชสําหรับการจัดสง
ธัญพืชและผลิตภัณฑธัญพืชของท้ังสองฝาย 

6. การเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและการหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยฝายไทยไดหยิบยกประเด็นการขยายมูลคาการคาเปน 10 พันลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 
2563 และขอใหฝายรัสเซียเปดตลาดนําเขาสินคาเกษตรจากไทยเพ่ิมข้ึน 

7. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เห็นชอบตอรางเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย–รัสเซีย ครั้งท่ี 7 และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรวมรับรอง
เอกสารฯ กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ในการประชุมคณะกรรมาธิการรวม
วาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย–รัสเซีย ครั้งท่ี 7 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงการตางประเทศ (ไมมีการลงนาม) 

ความเห็นของ กษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว  เห็นชอบตอผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย  

ความรวมมือทวิภาคีไทย–รัสเซีย ครั้งท่ี 7 ดังกลาว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสงเสริมและผลักดันความรวมมือ
ดานการเกษตรระหวางไทยและสหพันธรัฐรัสเซียท้ังในดานการคาสินคาเกษตร การสงเสริมการสงออกผลผลิต  
ทางการเกษตร รวมท้ังความรวมมือทางวิชาการ/เทคนิคการเกษตร อยางเปนรูปธรรมตอไป ซึ่งเปนไปตามผลการประชุม
คณะกรรมาธิการฯ ครั้งท่ี 7 
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มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย (Minutes of the 
Meeting of the Seventh Session of the Joint Russian – Thai Commission on Bilateral Cooperation)  
ครั้งท่ี 7 และพิจารณามอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตามและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักขาวกรองแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดิน  
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ตามโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 อนุมัติใหดําเนินโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม 

เพ่ือเปนศูนยใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) สามารถดําเนินพิธีการท่ีเก่ียวกับการนําเขาและสงออก  
ไดในจุดเดียว โดยใหเอกชนรวมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost และอนุมัติกรอบวงเงินรวมสําหรับคางานท่ีเก่ียวของ  
กับคากอสรางโครงการพ้ืนฐานสวนกลางและอาคารท่ีภาครัฐใชประโยชน คาควบคุมงานกอสราง จํานวน 738.56 ลานบาท  

2. กรมการขนสงทางบกไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
กอสรางศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น  
ของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว 

ความเห็นของ กษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวาการขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เปนไปเพ่ือใหมีกฎหมาย

รองรับใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  
ท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมมีความจําเปนตองกอสรางศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม 
ในทองท่ีตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการขนสง  
อันเปนกิจการสาธารณูปโภค จึงเห็นดวยกับ หลักการรางพระราชกฤษฎีกา ฉบับน้ี โดย ขอให กระทรวงคมนาคม 
ใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการ ระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้า  

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการขนสงอันเปน
กิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลอาจสามารถ 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2562 
 

สารัตถะ :  คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอ ครม. เพ่ือรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอเรื่องสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  

ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมติท่ีประชุมมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. การบริหารจัดการสินคามะพราวผลแหงภายใตกรอบ AFTA ป 2562  

เห็นชอบใหชะลอการนําเขามะพราวผลแหงภายใตกรอบ AFTA ป 2562 โดยขอใหผูประกอบการ  
รับซื้อผลผลิตมะพราวผลแหงภายในประเทศกอน เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร   

2. แนวทางการดําเนินงานตามขอเรียกรองของเกษตรกรผูปลูกมะพราวจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562 
เห็นชอบใหการปองกันการลักลอบนําเขามะพราวผลแหงผิดกฎหมาย อยูในการกํากับดูแลของคณะทํางาน

การแกไขปญหาการนําเขานํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑนํ้ามันปาลม ภายใตคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ 

ความเห็นของ กษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว เห็นควรรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและ

นํ้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ตามท่ีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 

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

เพ่ือบริหารจัดการสินคามะพราวผลแหงภายใตกรอบ AFTA ป 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

190362 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 
 

สารัตถะ :  คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ เสนอ ครม. พิจารณารับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาราคาผลปาลมนํ้ามันและ
นํ้ามันปาลมตกต่ํา และท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
1.1 เห็นชอบการเพ่ิมเปาหมายเกษตรกรในโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 

จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เปน 249,918 ครัวเรือน (เพ่ิมเปาหมาย 99,918 ครัวเรือน) เน่ืองจากมีเกษตรกร  
ผูปลูกปาลมนํ้ามันท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ เขามาปรับปรุงทะเบียนเพ่ิมเติมภายในกรอบเวลา
ท่ีกําหนด โดยคาใชจายในการบริหารจัดการการดําเนินงาน คาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรของธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และชดเชยตนทุนเงิน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองอันเกิดจาก  
ผลของการเพ่ิมเปาหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน ใหเปนไปตามลักษณะวิธีการท่ีไดดําเนินการมาแลวในโครงการฯ 
หรือเพ่ิมเติมได แตใหอยูภายในกรอบวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวแลวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
(3,457,756,250) บาท 

1.2 มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย กรมสงเสริมการเกษตร นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 
และให ธ.ก.ส. ดําเนินการโอนเงินใหเกษตรกรได นับแตวันถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว 

2. มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
2.1 เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟา ตามมาตรการ  

ปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือเปนการลดภาระคาครองชีพ ควบคูไปกับการสรางความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน ใหสามารถรักษาศักยภาพ  
การผลิตอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 525 ลานบาท ออกไป จากเดิมสิ้นสุดเดือน
พฤษภาคม 2562 เปนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562  ใหสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินมาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบ  
ในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะรับมอบนํ้ามันปาลมดิบจากผูทําสัญญาซื้อขาย
นํ้ามันปาลมดิบ และชําระเงินคานํ้ามันปาลมดิบแลวเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 หรือพฤศจิกายน 2562  
และเพ่ือใหสามารถเบิกจายเงินชดเชยสวนตางระหวางตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชนํ้ามันปาลมดิบ 160,000 ตัน 
เปนเช้ือเพลิงกับรายไดจากการขายกระแสไฟฟาใหแก กฟผ. ในวงเงิน 525 ลานบาท ซึ่งสามารถดําเนินการได  
ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 56 ใหงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเภทงบกลาง เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ียังมิไดกอหน้ีผูกพัน แตไดมีการกันเงินและขอขยายเวลา  
ขอเบิกเงินจากคลังไวตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

2.2 มอบหมายใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาภายใน นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 
3. มาตรการเรงรัดการใชนํ้ามันปาลมดิบ 

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอกรอบแนวทางและวิธีการเพ่ิมการใชนํ้ามันปาลมดิบ เพ่ือลดสต็อก
ภายในประเทศ ดังน้ี 

3.1 กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. เพ่ิมอัตราการใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟาตามมาตรการปรับ
สมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ เพ่ิมจากเดิม 1,000 ตัน/วัน เปน 1,500 ตัน/วัน เพ่ือเรงดูดซับสต็อกนํ้ามันปาลมดิบ 
จํานวน 160,000 ตัน ใหเร็วข้ึน 

3.2 กฟผ. จัดหาสถานท่ีรับมอบนํ้ามันปาลมดิบตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ ท่ีคลังรับฝาก
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับมอบนํ้ามันปาลมดิบตามสัญญาสวนท่ีเหลือท้ังหมดจัดเก็บท่ีคลัง
ดังกลาวโดยเร็ว โดยให กฟผ. ชําระเงินคานํ้ามันปาลมดิบใหแกผูขายหลังจากท่ีผูขายไดนํานํ้ามันปาลมดิบเขาจัดเก็บ  
ในคลังรับฝากท่ี กฟผ. จัดหาเรียบรอยแลว ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท หักคาขนสงนํ้ามันปาลมดิบจากคลังรับฝาก  
ถึงโรงไฟฟาบางปะกงท่ีผูขายนํ้ามันปาลมดิบตองเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด สําหรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากสต็อก
และการรักษาคุณภาพ ใหกระทรวงพลังงานพิจารณาจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือดําเนินการตอไป โดยกระทรวงพาณิชยเปน
ผูชวยบริหารจัดการ Supply Chain 

3.3 มอบหมายบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สนับสนุนมาตรการเรงรัดการใชนํ้ามันปาลมดิบและลดสต็อก
นํ้ามันปาลมดิบสวนเกินท่ีมีอยูภายในประเทศ โดยรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบจํานวน 100,000 ตัน เพ่ือนําไปผลิตเปน  
บี 100 บี 20 หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีสามารถระบายออกนอกระบบไดโดยเร็ว และให ปตท. รับผิดชอบดําเนินการโดย
เรงดวนตอไป 

มติ ครม. : รับทราบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาตเิสนอ 
 


