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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100363 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน จํานวน 2 ฉบับ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบราง กฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานยางมณี เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าและใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอ 

1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานยางมณี เปนทางนํ้าชลประทาน
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
จํานวน 2 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าและใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2553 และวันท่ี 23 เมษายน 2556 อนุมัติหลักการ  
รางกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ตามขอ 1.1 และขอ 1.2 ตามลําดับ ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แลวดําเนินการตอไปได 
3. สคก. แจงวาไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ตามขอ 2. เสร็จแลว โดยมีการแกไขเล็กนอย 

(ตามแบบการรางกฎหมาย) 
4. ตอมาไดมีพระบรมราช โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดสงรางกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ตามขอ 3. ให กษ. พิจารณายืนยันอีกครั้งหน่ึง 
5. กษ. พิจารณาแลวยืนยันใหดําเนินการรางกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว ตามขอ 4. ตอไป 

จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับดังกลาวมาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหดําเนินการตอไปได 
 
  



3 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100363 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 3 ฉบับ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดอนเจดีย เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และ 
3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองสียัด เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

คาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้า
ชลประทานในทองท่ีตามรางกฎกระทรวง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใช  
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า  
และใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอ 

1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสามชุก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และ 

1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองสียัด เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในทองท่ีตามรางกฎกระทรวง  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจกรรมอ่ืน
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2562 23 กุมภาพันธ 2553 และ 23 มีนาคม 2553  
อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1.1 – 1.3 ตามลําดับ ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 3 ฉบับเสร็จแลว โดยมีการแกไขชื่อทางนํ้า
ชลประทานตามขอ 1.2 เปน “ทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดอนเจดีย ” เพ่ือใหสอดคลอง
กับการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบภายในของกรมชลประทาน สวนรางกฎกระทรวงตามขอ 1.1 และขอ 1.3 มีการแกไขเล็กนอย  
(ตามแบบการรางกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ไดใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 3 ฉบับแลว 

4. โดยท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดสงรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 3 ฉบับ ตามขอ 3. ให กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง 

5. กษ. พิจารณาแลว เห็นควรดําเนินการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 3 ฉบับ ตามขอ 4. ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตอไป 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ี รวม 3 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
รวม 3 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหดําเนินการตอไปได 
 
  



5 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100363 

 
เรื่อง : การจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการไดมา

และการจําหนายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และการเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสงขลา ในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยน 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบใหรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนถือครองท่ีดินเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1) ใหรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อท่ีดินจากภาคเอกชนเพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักเจาหนาท่ี  
สถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ จังหวัดขอนแกน  อีก 9 ไร 3 งาน 73.4 ตารางวา  และจังหวัดเชียงใหม   
อีก 12 ไร 76 ตารางวา  โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลัง  (กรมธนารักษ ) เปนผูถือครองกรรมสิทธ์ิแทนรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนทําสัญญาเชาท่ีดินตอ จากรัฐบาลไทยในอัตราคาเชาปละ 1 บาท 
ซึ่งเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐบาลไทยเคยดําเนินการกรณีการจัดท่ีดินใหสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจําประเทศไทย 

2) ใหรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเชาท่ีดินราชพัสดุจังหวัดสงขลา  หมายเลข  สข 1100 (บางสวน ) 
ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เน้ือท่ี 5 ไร 65.8 ตารางวา เพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา โดยใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดินราชพัสดุ 

2. เห็นชอบรางหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใหม  โดยกําหนดระยะเวลาการเชาท่ีดินแตละแปลงรวมกันไมเกิน
แปลงละ  70 ป (30 ป + 30 ป + 10 ป) และกําหนดใหฝายจีนชําระคาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือใชเปนท่ีทําการ  
และท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ จังหวัดขอนแกน  และจังหวัดเชียงใหม  และรับผิดชอบ
คาใชจายในการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ภายหลังสิ้นสุดการเชา โดยยกเวนคาอากรและคาธรรมเนียมการโอน  ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของท้ังสองฝาย ท้ังน้ี โดยนําหลักประติบัติตางตอบแทนมากําหนดเปนเง่ือนไขในการเชาท่ีดินท้ังสองกรณี 

3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฝายไทย 

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

เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถานกงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท้ังสามจังหวัด  รวมท้ังสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศไดเสนอเรื่อง การจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการไดมาและการจําหนายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และการเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ี  
ทําการและท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสงขลา 
ในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยน โดยเปนการเชาระยะเวลารวมกันไมเกิน 70 ป รวมท้ังไดรับการยกเวนคาอากร  
และคาธรรมเนียมการโอน ตลอดจนภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามหลักปฏิบัติตางตอบแทน มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
โดยสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

1. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงคจะซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากภาคเอกชนในจังหวัดขอนแกน  
และจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนท่ีดินท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเชาจากภาคเอกชนในปจจุบัน เพ่ือปรับปรุงและขยาย
พ้ืนท่ีใชสอย เน่ืองจากสถานกงสุลใหญท้ังสองแหงมีภารกิจและปริมาณงาน ท่ีเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงมีแผนขยายโครงสรางบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ท่ีทําการสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเชาจากภาคเอกชนในปจจุบันมีพ้ืนท่ีแคบ ไมรองรับภารกิจ
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีความจําเปนตองขอเชาท่ีดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ
เพ่ือสรางท่ีทําการสถานกงสุลแหงใหม 

2. เมื่อป 2523 รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเคยจัดทําความตกลงในรูปแบบหนังสือ
แลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) วาดวยการไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักสําหรับสถานเอกอัครราชทูต  
แตละฝาย โดยไดรับการยกเวนจากภาษี อากร และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ (หนังสือแลกเปลี่ยนฉบับท่ี 0605/26377 
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2523) ซึ่งหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับดังกลาว ระบุเฉพาะเรื่องท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพัก
สําหรับเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตในแตละฝาย จึงมีความจําเปน ตองจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใหมใหครอบคลุม
การไดมาซึ่งท่ีดินของรัฐบาลท้ังสองฝายเพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักสําหรับสถานกงสุลใหญของแตละฝาย โดยระบุ
เง่ือนไขตางๆ ใหสอดคลองกับแนวทางท่ีไทยไดรับการปฏิบัติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามหลักปฏิบัติตางตอบแทน 

3. รางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีสาระสําคัญในการกําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดท่ีดินใหสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีนใน 3 จังหวัด 
ซึ่งมีถอยคําและบริบทท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ดังน้ัน  
รางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ท้ังสองฉบับจึงประกอบกันเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และเปนหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
กอนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันแตไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีจะตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2501 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับจํานวนเน้ือท่ีดินท่ีรัฐบาล
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ตางประเทศสามารถซื้อเปนท่ีทําการและท่ีพํานักของเจาหนาท่ีการทูตเปนเน้ือท่ีไมเกิน 15 ไร โดยจะเปนแปลงเดียวกัน
หรือมากกวาก็ตาม โดยเมื่อรัฐบาลตางประเทศหน่ึงใดขอซื้อท่ีดินเพ่ือความประสงคดังกลาว กระทรวงการตางประเทศ
สามารถอนุมัติได แตหากรัฐบาลตางประเทศประสงคจะซื้อท่ีดินเกินกวาหลักเกณฑท่ีไดวางไว ก็ใหเสนอคณะรัฐมนตรี  
เปนรายๆ ไป และโดยท่ีปจจุบัน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนถือครองท่ีดินในประเทศไทย จํานวน 18 ไร 2 งาน 
61.2 ตารางวา จึงอยูในขายท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีตาม พระราชกฤษฎีกา  วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา 4 (13) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวไมขัดของตอการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการไดมาและการจําหนายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  และการเชาท่ีดิน  
เพ่ือใชเปนท่ีทําการและท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ จังหวัดขอนแกน  จังหวัดเชียงใหม   
และจังหวัดสงขลา ในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยน หากหนวยงานเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม  สอดคลองกับ
นโยบายและผลประโยชนของไทย  และสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  กฎระเบียบและขอบังคับ  
ท่ีมีอยูในปจจุบัน  ซึ่งการจัดทําความตกลงดังกลาวจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถานกงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท้ังสามจังหวัด  รวมท้ังสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หนังสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0220.2/356 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0220.2/628 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563) กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกาไปดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการไดมาและจําหนายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและการเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ี
ทําการและท่ีพักเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญจีน ณ จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสงขลา ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได  
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100363 

 
เรื่อง : มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ชุดท่ี 1 

 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID - 19) ชุดท่ี 1  

และตอมาไดอนุมัติใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจกอนนําเสนอ ครม. ตอไป น้ัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ไดพิจารณา

เรื่องดังกลาวแลวมีมติ ดังน้ี 
1. มอบหมายใหกระทรวงการคลังรับความเห็นจากท่ีประชุมและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาปรับปรุง

มาตรการฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ รวมท้ังใหจัดทําขอมูล รายละเอียดของมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป ท้ังน้ี สําหรับมาตรการทางภาษีท่ีกอใหเกิดการสูญเสียรายไดของหนวยงานรัฐ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ไปพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมของมาตรการ และดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรับ พ.ศ. 2561 รวมท้ังใหดําเนินการตามข้ันตอน กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของใหครบถวน  
กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2. สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

มอบหมายใหกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณารูปแบบการเตรียม
วงเงินเพ่ือใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ท้ังน้ี ใหดําเนินการอยาง รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือใหเปนตามกฎระเบียบ 
และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหถูกตอง และครบถวน ในกรณีท่ีเห็นวาการออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน  
ทดรองราชการสามารถดําเนินการได ขอใหพิจารณากําหนดวงเงินทดรองราชการท่ีเหมาะสม รวมท้ังกําหนดวัตถุประสงค
และกรอบการใชเงินใหชัดเจน 

3. สําหรับมาตรการสรางความเช่ือมั่นในระบบตลาดทุน มอบหมายใหกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร  
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมพิจารณากรอบวงเงินท่ีเหมาะสมสําหรับวงเงิน  

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

เพ่ือการรองรับผลกระทบในดานอ่ืนๆ เชน ภัยแลง ควบคูไปดวย 
และเพ่ือการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ
ครอบคลุมสถานการณปญหาทุกดาน ซึ่งจะสงผลใหการแกไขปญหาตางๆ 
มีความยั่งยืนตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติมตามมาตรการสรางความเช่ือมั่น  
ในระบบตลาดทุน 

4. มอบหมายใหทุกสวนราชการสรางการรับรูและความเขาใจแกสาธารณชนใหถูกตองเก่ียวกับการดําเนิน
มาตรการเรงดวนของรัฐบาลในการดูแลเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID – 19 

ในขณะเดียวกันใหทุกหนวยงานพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานตามภารกิจ แผนการใชงบประมาณรายจายประจําป 
เพ่ือการรองรับผลกระทบในดานอ่ืนๆ เชน ภัยแลง ควบคูไปดวย เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความครอบคลุมสถานการณปญหาทุกดาน ซึ่งจะสงผลใหการแกไขปญหาตางๆ มีความยั่งยืนตอไป 

มติ ครม. : นายกรัฐมนตรีเสนอวา เพ่ือใหมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID - 19) มีความ

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและสามารถสื่อสารกับสาธารณชนไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึนดวย จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนช่ือมาตรการ  
จากเดิม “มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID - 19) ชุดท่ี 1” เปน “มาตรการดูแลและเยียวย

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 1” 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอขอปรับถอยคําของมาตรการบรรเทาภาระจายคานํ้า คาไฟ  

ภายใตมาตรการชวยเหลืออ่ืน ๆ จากเดิม “คืนคาประกันมิเตอร” เปน “คืนเงินประกันการใชไฟฟา” 
1. เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
2. รับทราบและเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตอเศรษฐกิจไทย

ท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 1 ดังน้ี 
2.1 มาตรการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 

เห็นชอบในหลักการใหมีการจัดเตรียมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในวงเงิน 20,000 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายใน  
การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยใหกระทรวงการคลังดําเนินการ  
ใหเปนไปตามข้ันตอนของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 [เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณภัยแลง ] ตอไป 

ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
2.2 มาตรการดานภาษี 

2.2.1 เห็นชอบในหลักการมาตรการดานภาษี จํานวน 4 มาตรการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
๒.๒.๒ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความ ในประมวลรัษฎากร  

วาดวยภาษีเงินได จํานวน ๑ ฉบับ (มาตรการคืนสภาพคลองใหแกผูประกอบการในประเทศ ) และรางพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือลด
ภาระดอกเบ้ียจายของผูประกอบการ และมาตรการสงเสริมเสถียรภาพของการจางงานในสถานการณการระบาดของโรค
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ติดเช้ือไวรัส COVID - 19) รวม ๓ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาเปนเรื่องเรงดวนแลวดําเนินการตอไปได 
๒.๓ มาตรการดานการเงิน 

๒.๓.๑ เห็นชอบมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางออมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ โดยใหธนาคาร

ออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ําวงเงินรวม ๑๕๐ ,000 ลานบาท ใหแกสถาบันการเงิน และสํานักงานธนานุเคราะห 
โดยคิดดอกเบ้ียอัตรารอยละ 0.01 ตอป และใหสถาบันการเงินใหสินเช่ือ แกผูประกอบการในอัตรารอยละ ๒ ตอป 
ระยะเวลา ๒ ป วงเงินสินเช่ือสูงสุดตอรายไมเกิน ๒๐ ลานบาท และรัฐบาลชดเชยตนเงินทุนแกธนาคารออมสินในอัตรา
รอยละ ๒ .๕ ตอป ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรวม ๗ ,๕๐๐ ลานบาท ท้ังน้ี ใหธนาคารออมสินจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔  
และปตอๆ ไป ตามผลการดําเนินงานจริง โดยใหยกเวนการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม  25๖๒ 
(เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔) และใหถือเปน
สวนหน่ึงของคําของบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของธนาคารออมสินดวย ตามความเห็นของ  
สํานักงบประมาณ 

๒.๓.๒ รับทราบมาตรการดานการเงิน จํานวน ๓ มาตรการ ไดแก (๑) มาตรการสินเช่ือเพ่ือสงเสริม
การจางงานของสํานักงานประกันสังคม (๒) มาตรการพักตนเงิน ลดดอกเบ้ียและขยายระยะเวลาชําระหน้ีแกลูกหน้ี  
ท่ีไดรับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ (๓) มาตรการใหความชวยเหลือ

ลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ ท่ีสงผลตอเศรษฐกิจไทย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
๒.๓.๓ ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน

ของกฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ังรับความเห็นของ สํานักงบประมาณ  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของดวย 

๒.๔ มาตรการบรรเทาคาครองชีพแกประชาชนจากผลกระทบของการแพรระบาด ของเชื้อไวรัส 
COVID - 19 

ใหถอนมาตรการดังกลาวออกไปกอน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
๒.๕ มาตรการสรางความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน 

๒.๕.๑ เห็นชอบในหลักการมาตรการสรางความเช่ือมั่นในระบบตลาดทุน โดยใหประชาชนท่ัวไป
สามารถหักลดหยอนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Saving Fund หรือ SSF) ท่ีมีนโยบาย  
การลงทุนในหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวารอยละ ๖๕ ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
(Net Asset Value หรือ NAV) ไดตามท่ีจายจริง แตไมเกิน ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยแยกตางหากจากวงเงินหักลดหยอน  
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คาซื้อหนวยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไมอยูภายใตเพดานวงเงิน หักลดหยอนรวมของเงินสะสม เงินสมทบหรือคาซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุท้ังหมด ท้ังน้ี ผูใชสิทธิหักลดหยอนตามมาตรการน้ีจะตองซื้อหนวยลงทุนใน 
SSF ระหวางวันท่ี 9 เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และตองถือหนวยลงทุนไวไมนอยกวา ๑๐ ป  
และตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

๒.๕.๒ ใหกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร ) เรงรัดการจัดทํารางกฎกระทรวง ฉบับท่ี.. (พ.ศ. ....) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการสรางความเช่ือมั่น ในระบบตลาดทุน )  
เสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาโดยดวนตอไป 

๒.๖ มาตรการชวยเหลืออ่ืนๆ 
รับทราบมาตรการชวยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ี กระทรวงการคลัง เสนอ และให กระทรวงการคลัง และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ังรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

๒.๗ การจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียนของกระทรวงการคลัง 
รับทราบการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนของกระทรวงการคลัง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

๓. ใหกระทรวงการคลัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอสังเกตของ สํานักงบประมาณ และความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมและธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ตอไปดวย 

๔. ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานเจาของโครงการท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการประชาสัมพันธ รายละเอียด
การดําเนินการในแตละมาตรการใหกลุมเปาหมาย รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับทราบอยางถูกตอง และท่ัวถึงดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100363 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย - บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5  
และพิจารณามอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวเพ่ือใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทยและบังกลาเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. รายงานวา ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา ( Joint Trade Committee: 

JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 7 – 8 มกราคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเวทีการประชุมหารือ
ระดับรัฐมนตรีการคาเพ่ือกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับภูฏาน และจัดแนวทาง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพรวมกันหรือเอ้ือประโยชนตอกัน 

2. บังกลาเทศเปนคูคาอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต ซึ่งการคาระหวางไทยกับบังกลาเทศระหวาง  
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 มีมูลคารวม 980.4 ลานเหรียญสหรัฐ แบงเปนการสงออกจากจากไทย 905.1 
ลานเหรียญสหรัฐ และการนําเขาจากบังกลาเทศ 75.3 ลานเหรียญสหรัฐ โดยท้ังสองฝายประสงคหาแนวทางสงเสริม
การคาและการลงทุน เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันเปน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐภายในป 2564 

3. บังกลาเทศอยูระหวางดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับสูประเทศท่ีมีรายไดระดับกลางภายในป 2564 
และประเทศพัฒนาแลวภายในป 2584 จึงแสวงหาตลาดการคา ขยายการผลิตในประเทศ โดยเนนดึงดูดการลงทุน  
จากตางประเทศ และเรงพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศเพ่ือรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ บังกลาเทศ  
จึงเปนตลาดศักยภาพใหมท่ีเปดกวางใหกับการคาและการลงทุนของไทย 

4. บังกลาเทศยินดีเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานรวมดานการลงทุน ครั้งท่ี 2 ณ บังกลาเทศ เพ่ือสงเสริม
ใหผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนในบังกลาเทศมากยิ่งข้ึนในดานการผลิตสินคา อาทิ สาขาอาหารและเครื่องดื่ม  
และสาขาประมง ท้ังน้ี ปจจุบันการลงทุนของไทยในบังกลาเทศมีมูลคารวมกวา 1,500 ลานเหรียญสหรัฐ ในสาขาตางๆ 
อาทิ เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร 

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

เพ่ือใหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยและบังกลาเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. ท่ีประชุมเรงรัดใหมีการประชุมคณะทํางานรวมดานการเกษตร ครั้งท่ี 1 เพ่ือหารือประเด็นความรวมมือ  
ดานการเกษตรระหวางไทยและบังกลาเทศ โดยฝายไทยไดเสนอเปนเจาภาพการประชุมดังกลาวในป 2563 

6. ท่ีประชุมเรงรัดใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการประมงและปศุสัตวระหวางไทย
และบังกลาเทศ 

7. ฝายไทยยินดีใหความรวมมือและความชวยเหลือทางวิชาการในสาขาท่ีบังกลาเทศอาจมีความสนใจ เชน 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับสินคาเกษตร และการแปรรูปอาหารและผลไม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดพิจารณา  เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา ( JTC) 

ไทย - บังกลาเทศ  ครั้งท่ี 5 และเห็นชอบตอผลการประชุมดังกลาว เน่ืองจากเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวก  
ทางการคาและการลงทุนระหวางกัน และกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจในดานท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพ รวมถึง  
ดานเกษตรดวย ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณจะประสานงานกับหนวยงานของฝายบังกลาเทศเพ่ือดําเนินการตามผล
การประชุมฯ ท่ีเก่ียวของตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 รวมท้ังมอบหมาย  
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวใหมีผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 11/2563 วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

100363 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียว กับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 และชนิดท่ี 3 
เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อก. เสนอวา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 

ไดแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนําผานวัตถุอันตราย โดยเพ่ิมบทนิยาม คําวา “นําผาน” เพ่ือใหการควบคุมและกํากับ
ดูแลการนําผานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหวัตถุอันตรายท่ีจะนําผานราชอาณาจักรได คือ วัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 1 เชน นํ้ามันตะไครหอม [(citronella oil) ในผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีนํามาใชเพ่ือประโยชนแก
การระงับ ปองกัน คาบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอ่ืน ] แคลเซียมไฮโปรคลอไรต  [(calcium hypochlorite)  
ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย 
ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน ] วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 เชน ฟอรมัลดีไฮด  [(formaldehyde) ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด เช้ือจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน ]  
แนฟทาลีน [(naphthalene) ในผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีนํามาใชเพ่ือประโยชนแกการระงับ 
ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอ่ืน หรือเพ่ือประโยชนในการดับกลิ่น] และวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 เชน กรดอะซีติก 
[(acetic acid) ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด 
เช้ือจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน ] กรด [(acid) ในผลิตภัณฑท่ีใชในโรงงานผลิตอาหาร ฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว  
และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวท่ีใชเพ่ือประโยชนในการฆาเช้ือโรคทําความสะอาดหรือการแกไขการอุดตันของทอ  
หรือทางระบายสิ่งปฏิกูล ] เทาน้ัน และหามนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 เชน พาราควอตไดคลอไรด  (paraquat 
dichloride) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โดยการนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือชนิดท่ี 2 ในแตละครั้ง ตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาท่ีทราบกอน เมื่อรับแจงแลว จะออกใบนําผานใหเปนหลักฐานการรับแจง สําหรับการนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 

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

เพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตราย
แตละชนิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในแตละครั้ง ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีกอน เมื่ออนุญาตแลว จะออกใบนําผานใหเปนหลักฐานการอนุญาต 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบภายใตกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย ประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปสุสัตว และกรมธุรกิจพลังงาน ไดประชุม
หรือหารือรวมกันเพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบนําผานวัตถุอันตรายแตละชนิด โดย ท่ีประชุมเห็นชอบ  
ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือชนิดท่ี 2 ในอันตราคาธรรมเนียมเทากัน
สําหรับใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 คิดคาธรรมเนียมเปนสองเทาของวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือชนิดท่ี 2 

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ีข้ึนและไดนํารางกฎกระทรวงดังกลาวไปรับฟง  
ความคิดเห็นผานระบบสารสนเทศของหนวยงานผูรับผิดชอบตามขอ 2. ดวยแลว 

4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย  ในคราวประชุม ครั้งท่ี 39-7/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจาณาแลว เห็นชอบตอรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เน่ืองจากการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบนําผานสําหรับวัตถุอันตรายแตละชนิดมีความเหมาะสม  
ในการดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


