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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติบริเวณท่ีกรมปาไม

อนุมัติใหองคการสวนยางเขาทําประโยชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองสังข  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติบริเวณท่ีกรมปาไมอนุมัติใหองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) เขาทําประโยชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้ือท่ีประมาณ 
3,950 ไร สําหรับดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองสังขอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมชาติ [กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหความเห็นชอบในหลักการแลว] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1.  เน่ืองดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไดเสด็จพระราชดําเนิน

ทอดพระเนตร บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลองสังข เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๒๓ ไดมีพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณา
วางโครงการและกอสรางโครงการพัฒนาลุมแมนํ้าคลองสังข ในเขตทุงใหญ โดยเรงดวน เพ่ือบริหารจัดการนํ้าใหกับพ้ืนท่ี
เพาะปลูกในเขตอําเภอทุงใหญ ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก ๗๐,๐๐๐ ไร ใหสามารถเพาะปลูกไดตลอดป รวมท้ังการเลี้ยงสัตวดวย 
ในปท่ีฝนแลงหรือในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน การเพาะปลูกบริเวณดังกลาวจะเกิดการเสียหายเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทํานา 

2. โครงการอางเก็บนํ้าคลองสังขเปนโครงการชลประทานขนาดกลาง มีความจุของอางเก็บนํ้าท่ีสามารถเก็บกักนํ้า 
36.575 ลานลูกบาศกเมตร มีแผนงานโครงการ 5 ป ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –2565 วงเงินงบประมาณ 
880,000,000.00 บาท มีพ้ืนท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น 6,952-1-79 ไร ดังน้ี 

1) เปนพ้ืนท่ีเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 จํานวน 631-1-02 ไร 
2) เปนพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 4-01 ท่ีเกษตรกรครอบครอง จํานวน 2,266 ไร 
3) เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ โซน E จํานวน 4,055-0-77 ไร (กยท. ไดรับอนุมัติใหใชประโยชน 3,950 ไร) 

3. กรมชลประทาน ไดขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกรุงหยัน จํานวน 4,154 ไร เพ่ือกอสราง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและบรรเทาอุทกภัยในระดับตนๆ  
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการอางเก็บนํ้าคลองสังขอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ แตเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีดังกลาวสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2513 เห็นชอบใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ดําเนินการ ดังน้ันจึงจําเปนตองขอ
อนุญาตจาก กยท. รวมท้ังตองเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4. คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ไดประชุมครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบ
ใหกรมชลประทานใชพ้ืนท่ีของ กยท. เน้ือท่ีจํานวน 3,950 ไร เพ่ือกอสรางโครงการอางเก็บนํ้าคลองสังขอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน ไดเคยเสนอใหเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติฯ สําหรับดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองสังขอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จํานวน 2 ครั้ง มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

ครั้งท่ี 1 
- กษ. ไดเสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีฯ เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติบริเวณท่ีกรมปาไมอนุมัติ

ใหองคการสวนยางเขาทําประโยชน เน้ือท่ีประมาณ 3 ,950 ไร  ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2561 

- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงคืนเรื่อง เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีประเด็นวา เน้ือท่ี 
3,950 ไรท่ี กษ. เสนอ ไมสอดคลองกับความเห็นของคณะเจาหนาท่ีผูตรวจสภาพปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งแจงวา ใหใชพ้ืนท่ีเพียง 3,541-2-51 ไร สวนอีก 409 ไร เปนพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยขอใหกรม
ชลประทานปรับปรุงเน้ือท่ีใหสอดคลองกับความเห็นของคณะเจาหนาท่ีฯ 

ครั้งท่ี 2 
- กษ. ไดเสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีฯ เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติบริเวณท่ีกรมปาไมอนุมัติ

ใหองคการสวนยางเขาทําประโยชน เน้ือท่ี 3,950-2-51 ไร (3,541-2-51+409) ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 เน่ืองจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานักงานจัดการปาไม 
ท่ี 12 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดไปตรวจสอบพ้ืนท่ีตามท่ีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงไว พบวา เน้ือท่ีอีก 409 ไร ไดประกาศออกจากเขตพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินแลว และอยูในพ้ืนท่ี  
ของ กยท. 

- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงคืนเรื่อง เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นวา 
กษ. เสนอขอกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 3,950–2–51 ไร ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากท่ีคณะกรรมการการยางแหงชาติไดมีมติไว 
จํานวน 2 งาน 51 ตารางวา เปน จํานวน 3,950 –2–51 ไร โดยจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 2 งาน 51 ตารางวา  
ตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอน 

6. ตอมาคณะเจาหนาท่ีจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานัก
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จัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 15 สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช และ การยางแหงประเทศไทย รวมกันตรวจสอบเขตพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตใชประโยชน เพ่ือสรางโครงการ
อางเก็บนํ้าคลองสังขอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สรุปไดวา เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกรุงหยัน มีจํานวนเน้ือท่ี
ท้ังหมด 4,055-0-77 ไร ดังน้ี 

1) อยูในพ้ืนท่ี กยท. ซึ่งอนุญาตใหกรมชลประทานใชพ้ืนท่ี จํานวน 3,950 ไร 
2) อยูนอกเขตพ้ืนท่ี กยท. และนอกเขตปฏิรูปท่ีดิน จํานวน 105-0-77 ไร 

มติ ครม. : ๑. เห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ (เรื่อง ขอกันพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือใชใน
กิจการสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาทําประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีปาคลองกรุงหยัน 
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้ือท่ีจํานวน ๓ ,๙๕๐ ไร เพ่ือใชดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองสังขอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ  
ใหถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป 

๒. ใหกระรทวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือใหผูผลิต ผูสงออก และผูนําเขาสินคาเกษตรท่ีประสงคจะขอรับการตรวจสอบ  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรถือปฏิบัติตอไปไดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2553 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

2. ตอมาพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ถูกแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศ  
ท่ีออกตามมาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ท่ีใชบังคับอยูในวันกอน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีแตไมเกินสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

3. โดยท่ีกฎกระทรวงตามขอ 1. จะสิ้นสุดการใชบังคับในวันท่ี 27 มีนาคม 2564 โดยผลของกฎหมายตามขอ 2. 
กษ. จึงไดยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร  
พ.ศ. .... ข้ึน และไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียแลว ไมมีผูคัดคานรางกฎกระทรวงดังกลาว 

4. คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบแลว  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหผูผลิต ผูสงออก และผูนําเขาสินคาเกษตรท่ีประสงค  
จะขอรับการตรวจสอบเพ่ือขอรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรถือปฏิบัติ
ตอไปไดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : การเขารวมเปนสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบให ทส. โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เขารวมเปน
สมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) (เปนเครือขายหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการดูแลพ้ืนท่ี
คุมครองในภูมิภาคเอเชีย) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอเรื่อง การเขารวมเปนสมาชิก The Asia Protected 

Areas Partnership (APAP) เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เขารวมเปนสมาชิก The Asia Protected Areas 
Partnership (APAP) 

2. เอกสารการเขารวมเปนสมาชิก APAP เปนขอริเริ่มภาคสมัครใจแบบไมเปนทางการ มีจุดมุงหมายเพ่ือทําใหพ้ืน
คุมครองมีการอนุรักษท่ีดีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมแนวทางปฏิบัติท่ีดี และนวัตกรรม สําหรับพ้ืนท่ีคุมครอง  
ผานการแลกเปลี่ยนความรูและการเสริมสรางศักยภาพ สงเสริมความรวมมือขามพรมแดนและในระดับภูมิภาค เพ่ือความ
ตระหนักรูตอคุณคาของพ้ืนท่ีคุมครองท้ังในและนอกภูมิภาคเอเชีย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา การเขารวมเปนสมาชิก  The Asia Protected Areas 

Partnership (APAP) ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ถือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีในการอนุรักษ  
ใหแกประเทศไทย และถือเปนประโยชนในทางวิชาการดานการแบงปนประสบการณและความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะประโยชนในการสรางความเขมแข็งและเครือขายการอนุรักษสัตวปาสําคัญตามสนธิสัญญาไซเตส 
เพ่ือนําไปสูการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งเปนสิ่งท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญ
เชนกัน นอกจากน้ีจุดมุงหมายของ  The Asia Protected Areas Partnership (APAP) กับพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ของกรมประมงจึงมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

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

เพ่ือ ประโยชนในการสรางความเขมแข็งและเครือขาย  
การอนุรักษสัตวปาสําคัญตามสนธิสัญญาไซเตส เพ่ือนําไปสูการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก  และรักษาทรัพยากรสัตวนํ้าใหอยู  
ในภาวะท่ีเปนแหลงอาหารของมนุษยชาติอยางยั่งยืน และรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมใหดํารงอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ  
และมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับนับถือในระดับภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เดียวกัน กลาวคือเพ่ือรักษาทรัพยากรสัตวนํ้าใหอยูในภาวะท่ีเปนแหลงอาหารของมนุษยชาติอยางยั่งยืน และรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมใหดํารงอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ และมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับนับถือในระดับภูมิภาค  
ท้ังน้ี การเขารวมเปนสมาชิกฯ ไมมีคาใชจายใดๆ ไมมีขอผูกพันทางดานกฎหมาย และสามารถถอนตัวจากการเปนสมาชิก
เมื่อไรก็ไดโดยแจงความประสงคลวงหนา จึงไมขัดของตอการเขารวมเปนสมาชิกของ  The Asia Protected Areas 
Partnership (APAP) ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบการดําเนินงานกอสรางอาคารท่ีทําการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  และ

ขออนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณรายการคาจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางอาคารท่ีทําการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให สทนช. ดังน้ี 
1. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ

คากอสรางอาคารท่ีทําการ สทนช. จากเดิม  ตั้งอยูท่ีแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปน  ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยใชงบประมาณภายในวงเงิน 824.4126 ลานบาท 

2. กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ รายการคาจางท่ีปรึกษาควบคุมงานจางเหมากอสรางอาคารท่ีทําการ สทนช. 
ระยะเวลากอหน้ีผูกพัน 3 ป (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) โดยใชงบประมาณภายในวงเงิน 24.7324 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1.  เดิม สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) ซึ่งเปนสวนราชการใหมท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรี ไดวางแผนท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการถาวร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ชป.  
ไดอนุญาตให สทนช. ใชพ้ืนท่ีภายในกรมชลประทาน (สามเสน) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แลว 

2. ตอมากรมชลประทานไดแจงวา ในบริเวณท่ี สทนช. จะกอสรางภายในกรมชลประทาน (สามเสน) มีอาคาร
โบราณ (ตึกแขก) ท่ีกรมไดเคยเสนอขอข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน จึงขอให สทนช. ประสานกับกรมศิลปากรเพ่ือ
ตรวจสอบความคืบหนาการขอข้ึนทะเบียนดังกลาว 

3. กรมศิลปากรไดขอให สทนช. พิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดไววา หากมีความจําเปนตอง
ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับโบราณสถานตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรกอน 

4. สทนช. แจงวา 
1) ภายหลังจากเขาสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณกรมชลประทาน (สามเสน) ไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการ 

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

เพ่ือให สทนช. สามารถเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที  
และทําขอผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนท่ีวางไว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยไมสงผลกระทบตออาคารโบราณท่ีตั้งอยูได จึงจําเปนตองพิจารณาสถานท่ีกอสรางแหงใหม ซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ  
ท่ีอยูในความดูแลของกรมชลประทาน บริเวณตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน้ือท่ี 14 ไร 1 งาน  
เพ่ือเปนสถานท่ีกอสรางขางตน สทนช. จึงไดเสนอขออนุญาตเขาใชประโยชนตามข้ันตอนของระเบียบและขอกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของ ซึ่งกรมธนารักษและผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีไดอนุญาตให สทนช. ใชประโยชนท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว 
สทนช. จึงจําเปนตองยายสถานท่ีกอสรางอาคารท่ีทําการฯ จากเดิม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปน ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี 

2) สทนช. ไมมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะครบทุกดาน เชน ปฐพี โครงสราง ภูมิสถาปนิก เปนตน  
ตามคํานิยาม “อาคารสูง” ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงจําเปนตองจางท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมงาน
จางเหมากอสรางอาคารท่ีทําการ 

5. สํานักงบประมาณพิจารณาแลว เห็นควรท่ี สทนช. จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการกอสรางอาคารท่ีทําการ สํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ ตามนัยขอ 7 (3) ของระเบียบการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ภายใน
วงเงิน 824,412,600 บาท สําหรับรายการคาจางท่ีปรึกษาควบคุมงานจางเหมากอสรางอาคารท่ีทําการ สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เห็นควรดําเนินการภายในวงเงิน 24,732,400 บาท และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามนัยของมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 กอนจะดําเนินการตามระเบียบ  
และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการท่ีใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปลี่ยนแปลง

สถานท่ีกอสรางอาคารท่ีทําการ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ จากเดิม ตั้งอยูท่ี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เปน ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท้ังน้ี กรมชลประทานขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวา กรมชลประทานอยู
ระหวางหารือกับสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สําหรับการกอสรางอาคารท่ีทําการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม 
 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. รับทราบและพิจารณามาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาขอเสนอมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม เพ่ือกําหนดมาตรการแกไขปญหาออย

ไฟไหม ประกอบดวย 
1. รับทราบมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม ดังน้ี 

1) มาตรการทางกฎหมาย ออกระเบียบสําหรับฤดูการผลิต  
- ป 2562/2563 ใหโรงงานนํ้าตาลรับออยไฟไหมเขาหีบไดไมเกินรอยละ 30 ตอวัน 
- ป 2563/2564 ใหโรงงานนํ้าตาลรับออยไฟไหมเขาหีบไดไมเกินรอยละ 20 ตอวัน 
- ป 2564/2565 จะลดปริมาณออยไฟไหมเขาหีบเพียงรอยละ 5 ตอวัน ซึ่งจะทําใหออยไฟไหมหมด  

ในป 2565 
2) มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเสนอโครงการสงเสริมสินเช่ือ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจรป 2562 – 2564 ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเช่ือแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันชาวไรออย กลุมบุคคล และวิสาหกิจ
ชุมชน ปละ 2,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป รวมเปนเงิน 6,000 ลานบาท โดยอัตราดอกเบ้ียสําหรับ 1) เกษตรกร
รายบุคคล ดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป (MRR - 6) รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. รอยละ 4 ตอป และ ธ.ก.ส. รับภาระ
ดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอป 2) กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันชาวไรออย กลุมบุคคล และวิสาหกิจชุมชน 
ดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป (MLR - 4) รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. รอยละ 3 ตอป 

3) มาตรการขอความรวมมือดานการบริหารจัดการ เพ่ือเปนตนแบบการเก็บเก่ียวและการขนสงออย ใหโรงงาน 
ฤดูการผลิต 2562/2563 กําหนดพ้ืนท่ีปลอดการเผาออยในจังหวัดตนแบบ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
ชัยภูมิ เลย และอุตรดิตถ โดยลดการเผาออยรอบชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร และโรงงานนํ้าตาลรัศมี 10 กิโลเมตร รวมท้ังกําหนดคิวรับออย

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

เพ่ือชวยลดปญหามลพิษจากการเผาออย ตามขอเสนอของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



10 
 

สดและออยไฟไหม 
2. พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ดังน้ี 

1) ขยายโครงการสงเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจรป 2562 – 2564 
2) ใหรัฐบาลรับภาระดอกเบ้ียสวนเกิน โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูตาม โครงการแบงเปนกลุม  ดังน้ี 

(1) เกษตรกรรายบุคคล รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. รอยละ 4 ตอป และ (2) กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร 
สถาบันชาวไรออย กลุมบุคคล และวิสาหกิจชุมชน รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. รอยละ 3 ตอป 

3) ขยายระยะเวลารับคืนเงินกู ดังน้ี (1) เงินกูเพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในไรออย  
กําหนดชําระคืนเสร็จสิ้นไมเกิน 4 ป  (2) เงินกูเพ่ือซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเกา กําหนดชําระคืนเสร็จสิ้นไมเกิน 6 ป 
และ (3) เงินกูเพ่ือซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใหม กําหนดชําระคืนเสร็จสิ้นไมเกิน 8 ป 

4) ขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
เพ่ือชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการฯ ใหกับ ธ.ก.ส. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 79.66 ลานบาท และจะขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 147.03 ลานบาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 226.69 ลานบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม (มาตรการ  

ทางกฎหมาย มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และมาตรการขอความรวมมือ  
ดานการบริหารจัดการ) และไมขัดของในหลักการตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตรตามโครงการสงเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร ป 2562 – 2564 เพ่ือชวยลด
ปญหามลพิษจากการเผาออย ตามขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม 

มติ ครม. : 1. รับทราบมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมและเห็นชอบโครงการสงเสริมสินเช่ือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย
อยางครบวงจรป 2562 – 2564 สําหรับกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกูและอัตราดอกเบ้ียของโครงการฯ  
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณานําวงเงิน
สินเช่ือท่ีคงเหลือจากการดําเนินการในปกอน ไปใชดําเนินการในปตอๆ ไปดวย ท้ังน้ี ภายในกรอบวงเงินสินเช่ือ รวมท้ังสิ้น 
6,000 ลานบาท ระยะเวลาจายเงินกูไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2564 และใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดมาตรการ/โครงการเพ่ิมมูลคาหรือใช
ประโยชนจากใบออยท่ีเหลือจากการตัดออยสดใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการจูงใจใหเกษตรกรชาวไรออยลดการเผาออย  
กอนเก็บเก่ียวและเปนการเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรชาวไรออยอีกทางหน่ึงดวย 

 



11 
 

3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตางๆ ขางตน ใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด สอดคลองกับหลักการขององคการการคาโลก (World Trade 
Organization : WTO) และพันธกรณีระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังใหคํานึงถึงประโยชนของประเทศและ
ประชาชนเปนสําคัญดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : การปรับกฎเฉพาะรายสินคาจากพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ฉบับป 2012 เปนฉบับป 2017 ภายใตความ  

ตกลงการคาสินคาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับกฎเฉพาะรายสินคา ( PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบฮาร
โมไนซฉบับป 2012 (HS 2012) เปนฉบับป 2017  (HS 2017) ภายใตความตกลง  AKTIGA เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

จะไดดําเนินการใหบัญชี PSRs ในพิกัดศุลกากร HS 2017 ภายใตความตกลง AKTIGA มีผลบังคับใชภายในประเทศตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. รายงานวา ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีความตกลงการคาสินคาอาเซียน -สาธารณรัฐเกาหลี ( ASEAN-

Korea Trade in Good Agreement: AKTIGA) ซึ่งเปนความตกลงภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน -สาธารณรัฐ
เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) โดยไดลงนาม ในความตกลง AKTIGA เมื่อวันท่ี  27 
กุมภาพันธ 2552 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 โดยมีกฎเฉพาะรายสินคา ( Product Specific 
Rules: PSRs) ระบุไวในบัญชีแนบทาย 2 ของภาคผนวก 3 ของความตกลงเพ่ือใชเปนเกณฑพิจารณาถ่ินกําเนิดของสินคา
แตละรายการตามพิกัดศุลกากร HS 2012 

2. ท่ีผานมา อาเซียนและสาธารณรัฐ เกาหลไีดดําเนินการปรับ PSRs จาก HS 2002 เปน HS 2007 เมื่อป 2552 

และจาก HS 2007 เปน HS 2012 เมื่อป 2558 ซึ่งเปนไปตามการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซทุกๆ 5 ป  

ขององคการศุลกากรโลก 
3. การปรับ PSRs จากพิกัดศุลกากร HS 2012 เปน HS 2017 ไดรับการรับรองแลวในการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 17 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2562 
4. กรมศุลกากรในฐานะประธานรวมฝายอาเซียนและผูแทนไทยในการเจรจาจัดทํา PSRs แจงวา การปรับ PSRs 

จากพิกัด HS 2012 เปน HS 2017 ภายใตความตกลง AKTIGA มีจํานวนท้ังสิ้น 575 รายการ สามารถแบงเปน 3 กลุม 

ไดแก 

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

เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการใหบัญชี PSRs  
ในพิกัดศุลกากร HS 2017 ภายใตความตกลง AKTIGA มีผลบังคับใช

ภายในประเทศตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) สินคาท่ีไมมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร มีจํานวนท้ังสิ้น 515 รายการ 
(2) สินคาท่ีมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรแตไมเปลี่ยนเกณฑถ่ินกําเนิดสินคา จํานวน 56 รายการ 
(3) สินคาท่ีมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการเปลี่ยนเกณฑถ่ินกําเนิดสินคา มีจํานวน 4 รายการ ไดแก  

ไตรเอทานอลอะมีน กระเบ้ืองปูพ้ืน หลอดไดโอดเปลงแสง (แอลอีด)ี และวงจรรวมท่ีใชในทางอิเล็กทรอนิกส โดยการปรับ
ดังกลาวไมไดมีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีท่ีไทยผูกพันไวเดิมในดานการลดหรือยกเลิกภาษี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา การปรับโอนพิกัดศุลกากรเปนไปตามระบบฮารโมไนซทุกๆ  

5 ป และการปรับดังกลาวมิไดมีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีท่ีไทยผูกพันไวเดิมในดานการลดหรือยกเลิกภาษี จึงเห็นชอบ
ตามขอเสนอของกระทรวงพาณิชย ในการปรับกฎเฉพาะรายสินคา ( Product Specific Rules: PSRs) จากพิกัดศุลกากร
ระบบฮารโมไนซฉบับป 2012 (HS 2012) เปนฉบับป 2017 (HS 2017) ภายใตความตกลงการคาสินคาอาเซียน -

สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement: AKTIGA) เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการ
ใหบัญชี PSRs ในพิกัดศุลกากร HS 2017 ภายใตความตกลง AKTIGA มีผลบังคับใชภายในประเทศตอไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไมและ ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตร นานาชาติแหงประเทศญี่ปุน  

(Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และรางแผนปฏิบัติงานวนวัฒ
วิธีท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการปลูกสวนปาสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting 
teak plantation) 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไมและศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติ  

แหงประเทศญี่ปุน 1 (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) (รางบันทึก 
ความเขาใจฯ) และรางแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธี 2 ท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการปลูกสวนปาสัก (Work Plan Efficient 
silvicultural practices for promoting teak plantation) (รางแผนปฏิบัติงาน) 

2. อนุมัติใหอธิบดีกรมปาไม หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ และแผน
ปฏิบัติงานฯ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในบันทึกความเขาใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติงานฯ ในครั้งตอไป ขอให ทส.  
โดยกรมปาไมสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่องรางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไม 

และศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติแหงประเทศญี่ปุน (Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences: JIRCAS) และรางแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการปลูกสวนปาสัก  
(Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation) เพ่ือสงเสริมและประสานความ
รวมมือระหวางสองหนวยงานในการสงเสริมความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีดานการปาไม 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลวเห็นวา รางบันทึกความเขาใจ และรางแผนปฏิบัติ
งานขางตน เปนเรื่องท่ีเปนความสัมพันธระหวางประเทศ จึงเขาขายตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา 

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

เพ่ือเปนการสงเสริมและประสานความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกันระหวางสองหนวยงาน เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานการปาไมใหเกิด
การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) อีกท้ังไดมีการจัดตั้งงบประมาณ  
เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับประเทศไทยแลว จึงเห็นควรเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบและดําเนินกิจกรรมไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา รางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไมและศูนยวิจัย

วิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติแหงประเทศญี่ปุน และรางแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการปลูก
สวนปาสัก เปนการสงเสริมและประสานความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันระหวางสองหนวยงาน เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีดานการปาไมใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับนโยบายการรักษาความมั่นคง
ของทรัพยากร และสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนของรัฐบาลดวย จึงไมมีขอขัดของ  
ตอรางบันทึกความเขาใจ และรางแผนปฏิบัติการดังกลาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงานอัยการสูงสุด และขอสังเกตของ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจระหวางกรมปาไมและศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติ  
แหงประเทศญี่ปุน (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และรางแผนปฏิบัติ
งานวนวัฒวิธีท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการปลูกสวนปาสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for 
promoting teak plantation) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมท้ังให
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  
วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับชวงระยะเวลาดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติงาน
วนวัฒนวิธีท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการปลูกสวนปาสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting 
teak plantation) ใหเปนปจจุบันเพ่ือใหการดําเนินงานในแตละข้ันตอนเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการ ดังน้ี 

3.1 พิจารณากําหนดแนวทางในการบริหารจัดการองคความรูเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะองคความรูเก่ียวกับทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทย เพ่ือใหเกิดการบูรณาการฐานขอมูล ระหวางหนวยงาน
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ตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบครอบคลุมทุกมิติ 
3.2 พิจารณาความจําเปนและเหมาะสมในการจัดทํากฎหมายกลางท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใหการบริหารจัดการระหวางหนวยงานตางๆ เกิดการบูรณาการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการแบงปน ผลประโยชนใหแกชุมชนหรือประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรชีวภาพ ในกรณีท่ีประเทศอ่ืน
หรือบริษัทขามชาติจะนําองคความรูจากการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนไปใชประโยชนเพ่ือการคา  
หรือนําองคประกอบทางพันธุกรรมหรือทางชีวเคมีหรือการใชเทคโนโลยีชีวภาพตอทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยไปศึกษา 
วิจัย และนํามาผลิตเปนสินคาตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 24/2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

110662 

 
เรื่อง : รางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บเงินเขากองทุน

ออยและนํ้าตาลทรายเพ่ือใชในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บเงินเขากองทุนออยและนํ้าตาลทรายเพ่ือใชในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดวิธีการใหมในการจัดเก็บรายไดเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย  

โดยจัดเก็บจากระบบอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย และถือเปนรายจายของระบบสําหรับทุกตันออยท่ีสงเขา  
โรงงานนํ้าตาล โดยกําหนดอัตราเรียกเก็บเปนคาคงท่ีตอตันออยท่ีใชวิธีการเชนเดียวกับการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมวิจัย
ออยและนํ้าตาลทราย แทนการเก็บเงินรายไดจากการแยกภาษีมูลคาเพ่ิมเขากองทุนออยและนํ้าตาลทรายตามระเบียบ
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายนํ้าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายสีรําในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2543 
และระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนาย
นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายสีรําในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและนํ้าตาลทราย  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมท้ังกองทุนออยและนํ้าตาลทรายจะมีรายไดสําหรับ  
ใชในการบริหารอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเพ่ิมข้ึน โดยใหรางระเบียบฉบับน้ีมีผลบังคับใชยอนหลังตั้งแตวันท่ี  
15 มกราคม 2561 

2. รางระเบียบดังกลาวคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  
ไดมีมติเห็นชอบโดยใหเพ่ิมเติมกรณีใหคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายพิจารณาผอนผันระยะเวลาในการนําสงเงินเขา
กองทุนออยและนํ้าตาลทรายไวในระเบียบดังกลาว และกระทรวงการคลังมีความเห็นวาการกําหนดรางระเบียบดังกลาว
เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ตามนัยพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 

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

เพ่ือสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมท้ังกองทุนออย  
และนํ้าตาลทรายจะมีรายไดสําหรับใชในการบริหารอุตสาหกรรมออย  
และนํ้าตาลทรายเพ่ิมข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  ไมขัดของตอรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บเงินเขากองทุนออยและนํ้าตาลทรายเพ่ือใชในการดําเนินการ  
ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. .... เน่ืองจากเปนการสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมท้ัง
กองทุนออยและนํ้าตาลทรายจะมีรายไดสําหรับใชในการบริหารอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเพ่ิมข้ึน 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาล ทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การจัดเก็บเงินเขากองทุนออยและนํ้าตาลทรายเพ่ือใชในการดําเนินการตาม วัตถุประสงคของกองทุนออยและนํ้าตาลทราย 
พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 


