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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : การขอขยายปริมาณในโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)  

ปี 2563 เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
การขยายปริมาณในโควตาการน าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2563 
เพิ่มเติม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดพันธุ์

หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)  
ปี 2561 - 2563 โดยเปิดตลาดหัวมันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูป ปริมาณในโควตา ปีละ 52,000 ตัน อัตราภาษีในโควตา
ร้อยละ 27 และนอกโควตาร้อยละ 125 

2. บริษัทน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เป๊ปซี่  - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ ากัด  
และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากัด ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายปริมาณในโควตา การน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป
ส าหรับปี 2563 เพิ่มเติมอีก จ านวน 6 ,400 ตัน เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้มันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป 
ประมาณ 150,000 - 200,000 ตัน/ปี ในขณะที่ภายในประเทศสามารถผลิตได้เฉลี่ย 100,000 - 120,000 ตัน/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการใช้ 

3. ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา (2558 - 2562) ความต้องการใช้มันฝรั่งโรงงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 6.32 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.45  ต่อปี  
ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้มาก ท้ังนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่ที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย เช่น อุณหภูมิสูง ปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ และเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น  
จึงจ าเป็นต้องน าเข้าผลผลิตบางส่วนจากต่างประเทศ 

4. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในประเทศ และสนับสนนุ
ให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีมติเห็นชอบการขอขยายปริมาณโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก 
(WTO) ปี 2563 เพิ่มเติม จ านวน 6,400 ตัน โดยการบริหารการน าเข้าให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขของคณะอนุกรรมการ
จัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ ง ทั้งนี้ การขยายปริมาณโควตาดังกล่าว  
จะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ เนื่องจากการน าเข้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าในช่วงการปลูก
มันฝรั่งนอกฤดู (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีการท าสัญญารับซื้อผลผลิตระหว่างผู้ประกอบการน าเข้ากับเกษตรกร โดยก าหนดราคารับซื้อขั้นต่ า
ตามทีค่ณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ก าหนด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณผลผลิตหัวมันฝรั่งสดภายในประเทศทดแทนการน าเข้า เช่น การส่งเสริม  
การเพาะปลูกมันฝรั่งสดทดแทนพืชชนิดอื่น และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อลดปริมาณการน าเข้า  
และให้มีผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้ก ากับดูแลไม่ให้เกิดกรณี
ผลผลิตหัวมันฝรั่งสดออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตและเกษตรกรผู้เพาะปลูกด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั้ง นายภัทระ ค าพิทักษ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ครม. มีมติ เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

องค์การสะพานปลา จ านวน 7 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  
17 มกราคม 2562 

2. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ กรรมการองค์การสะพานปลาได้มีหนังสือลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2562 ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการองค์การสะพานปลา ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา แทนกรรมการที่ขอลาออก องค์การสะพานปลา  
จึงมีค าสั่งท่ี 370/2562 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา 

3. คณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทาง 
การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งท่ี 2/2562 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
องค์การสะพานปลา แทนกรรมการที่ขอลาออก รวม 2 คน น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
พิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ท่ี กค 0824/ล 055 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
โดยเห็นชอบรายชื่อ นายภัทระ ค าพิทักษ์ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ. 1701.2/618 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) เสนอรายช่ือ นายภัทระ ค าพิทักษ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0824/ล 255 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบรายช่ือ นายภัทระ ค าพิทักษ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

5. องค์การสะพานปลาได้มีหนังสือ ที่ กษ. 1701.2/127 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ตรวจสอบประวัติ
อาชญากร นายภัทระ ค าพิทักษ์ ซึ่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้มีหนังสือ ที่ ตช 0032.34/0122 ลงวันที่  
17 มกราคม 2563 แจ้งผลการตรวจสอบประวัติด้วยช่ือและช่ือสกุล ปรากฏว่าไม่พบช่ือ – ช่ือสกุลของบุคคลดังกล่าว 
ในฐานข้อมูลประวัติผู้เคยถูกจับกุมและด าเนินคดีอาญาแต่อย่างใด 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ตามสาระส าคัญที่ 
นบขพ. มีมติให้ความเห็นชอบในข้างต้น ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปีการผลิต 2562 ภายใต้วงเงินงบประมาณจ านวน 313,983,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่  
ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายจากส านักงบประมาณเพิ่มเติมจ านวน 265,767,792.64 บาท 

2. ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล ในส่วนของงบประมาณ
เพิ่มเติม 625,767,792.64 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวก รอยละ 1 ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินรวม 
321,518,592 บาท 

3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ให้ได้ตาม
เป้าหมายและตามก าหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกร ท้ังในส่วนที่ 1 (Tier 1) และส่วนท่ี 2 (Tier 2) พร้อมทั้ง
ให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้ งให้ความรู้ด้านการป ระกันภัย 
แก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญของการประกันภัย 

4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหาย  
และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
(แบบ กษ 02 เพื่อการประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มีการปรับปรงุประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้อง
มากขึ้นพร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการฯ ที่ ต้องการ 
ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ้มครอง 
ตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ งฤดูการผลิตเพื่อลด
ผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณาก าหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกร
ที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

6. มอบหมายให้ส านักงาน คปภ. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามรูปแบบ  
และหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์
และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัย ในปีการผลิต 2563 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรี  
ได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 และด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปีการผลิต 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร  
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(ส านักงาน คปภ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตั้งแต่ปี 
การผลิต 2562 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัย
พิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณของภาครัฐ 

2. กระทรวงการคลัง ได้ เสนอหลักการและรายละเอียดการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปีการผลิต 2563 ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบ  
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ดังนี้ 

2.1 พ้ืนท่ีเป้าหมายเอาประกันภัย รวมจ านวนไม่เกิน 3 ล้านไร่ ประกอบด้วย 
2.1.1 พื้นทีเ่ป้าหมายเอาประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) จ านวนไม่เกิน 2.9 ล้านไร่ 

(1) ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 
ของ ธ.ก.ส. ทุกราย ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. จ านวนไม่เกิน 
2.8 ล้านไร่ 

(2) ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ 
2.1.1 (1) และเกษตรกรทั่วไป จ านวนไม่เกิน 1 แสนไร่ 
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2.1.2 พ้ืนที่เป้าหมายเอาประกันในส่วนที่ 2 (Tier 2) จ านวนไม่เกิน 1 แสนไร่ ส าหรับเกษตรกรในข้อ 
2.1.1 ที่ประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยเกษตรกรเป็นผู้รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนท่ี 2 (Tier 2) ทั้งหมด 

2.2 เง่ือนไขในการรับประกันภัย 
2.2.1 ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/64 
2.2.2 รูปแบบการเอาประกันภัย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563  
ของ ธ.ก.ส. ตามข้อ 2.1.1 (1) ข้างต้น ด าเนินการในรูปแบบการประกันภัยกลุ่ม โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้ถือกรรมธรรม์
ประกันภัย 

2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่ไม่ได้รับ  
การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ตามข้อ 2.1.1 (2) ข้างต้น ด าเนินการในรูปแบบการประกันภัยรายบุคคล 

3) กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 (Tier 2) จะรับภาระค่าใช้จ่าย
ในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัย อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเองตามข้อ 2.1.2 ข้างต้น ด าเนินการในรูปแบบ 
การประกันภัยรายบุคคล 

2.2.3 อัตราค่าเบี้ยประกันภัย มีรายละเอียด ดังน้ี 
(1) อัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยแบบอัตราเดียวที่ 

160 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นอัตรา 172.27 บาทต่อไร่ กรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกัน
ทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ 

(2) อัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนที่  2 (Tier 2) ซึ่งเป็นอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่มี เง่ือนไข 
ที่เกษตรกรสามารถขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมได้เมื่อเอาประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) แล้ว ทั้งนี้ ก าหนดอัตราค่าเบี้ย
ประกันภัยเป็น 3 อัตรา ตามระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(2.1) ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม 90 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นอัตรา 97.37 บาท
ต่อไร่ กรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ส าหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยในระดับต่ า จ านวน 685 อ าเภอ 

(2.2) ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสว่นเพ่ิม 100 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นอัตรา 97.37 บาท
ต่อไร่ กรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยในระดับปานกลาง จ านวน 110 
อ าเภอ 

(2.3) ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม 110 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นอัตรา 108.07 บาท
ต่อไร่ กรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ส าหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยในระดับสูง จ านวน 133 อ าเภอ 

2.2.4 วงเงินความคุ้มครอง มีรายละเอียด ดังน้ี 
(1) วงเงินความคุ้มครองส าหรับการเอาประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) 
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(1.1) ส าหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง  
ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพานยุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า จะได้รับ
วงเงินความคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่ 

(1.2) ส าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด จะได้รับวงเงินความคุ้มครอง 750 บาทต่อไร่ 
(2) วงเงินความคุ้มครองส าหรับการเอาประกันภัยในส่วนที่ 2 (Tier 2) หรือการประกันภัย

ส าหรับความคุ้มครองส่วนเพ่ิม 
(2.1) ส าหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง  

ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพานยุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า จะได้รับ
วงเงินคุ่มครองส่วนเพิ่ม 240 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ หากรวมวงเงินความคุ้มครองทั้งส่วนที่ 1 (Tier 1) และส่วนที่ 2 (Tier 2) 
แล้ว จะได้รับความคุ้มครอง 1,740 บาทต่อไร่ 

(2.2) ส าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด จะได้รับวงเงินความคุ้มครองส่วนเพิ่ม 120 บาท
ต่อไร่ ทั้งนี้ หากรวมวงเงินความคุ้มครองทั้งส่วนที่ 1 (Tier 1) และส่วนที่ 2 (Tier 2) แล้ว จะได้รับความคุ้มครอง 870 
บาทต่อไร่ 

3 งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ 
3.1 การด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 กระทรวงการคลังขออนุมัติวงเงิน 

ค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับพื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยที่จ านวนสูงสุด ในส่วนที่ 1 (Tier 1) จ านวน 2.9 ล้านไร่ คิดเป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น 313,983,000 บาท 

3.2 การด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 กระทรวงการคลังขอใช้เงิน
งบประมาณคงเหลือจ านวน 48,215,207.36 บาท จากที่ ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายจากส านักงบประมาณเพื่อด าเนิน
โครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว 73,584,792.64 บาท และของบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวน 
265,767,792.64 บาท เพื่อใช้ด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 โดยให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัยแทนรัฐบาลจ านวน 265,767,792.64 บาท และเบิกเงินชดเชย ตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราตน้ทุน
เงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวกร้อยละ 1 ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก .ส. ซึ่งคิดเป็น
จ านวนเงินรวม 321,518,592 บาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปีการผลิต 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเพื่อรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบ
เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ได้มีการปรับรูปแบบการ
ประกันภัยพื้นฐาน ส่วนที่ 1 (Tier 1) ในส่วนของลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. และได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันจาก ธ.ก.ส. 
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เป็นแบบการประกันภัยกลุ่ม โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้รายละเอียดของโครงการ เช่น คุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ รูปแบบการประกันภัย และระยะเวลา 
การจ าหน่ายกรมธรรม์ให้แก่เกษตรกรที่ต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มและเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ก าหนดวัน
สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีระยะเวลาจ ากัด เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้และเข้าร่วม
โครงการได้อย่างท่ัวถึง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ในการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีต่อไป ให้กระทรวงการคลังรับไปด าเนินการร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ให้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินโครงการฯ ท้ังในส่วนของการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) 
และการรับประกันภัยภาคสมัครใจ (Tier 2) รวมถึงการประเมินและศึกษาแนวทางของการปรับลดสัดส่วนการอุดหนุน
ภาครัฐในการจ่ายเบี้ยประกันภัยตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้พิจารณา
ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมและเป็นธรรมด้วย 

2.2 ให้เร่งด าเนินการน าเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับ 
การคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 

“โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus 
– Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support 
from the EU หรือ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ พณ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พณ. เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว 
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม

ในข้อ 2. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2562 สหภาพยุโรปเสนอความร่วมมือโดยการให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคภายใต้โครงการ ARISE Plus - Thailand ใน 3 ประเด็น ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางการค้าที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียน โดยสนับสนุนเงินทุนแก่ไทยประมาณ 3 ล้านยูโร  
ก าหนดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563 - 2565) 

2. ประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ โครงการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อการส่งออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการค้าและกรอบนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ของไทย
และประเทศอาเซียนที่ร่วมโครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อยกระดับ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อการ เส ริมสร้ างองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เกษตรอินทรีย์ 
และการพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหภาพยุ โรป 
และมาตรฐานโลก และเสริมสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรยี์
ของไทยไปยังต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ด้านเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) การสนับสนุน
เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย 
3. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อคัดเลือกสินค้าเป้าหมายและก าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  
การประชุมระหว่าง International Trade Center (ITC) ในฐานะผู้ด าเนินโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
(กรมปศุสัตว์  กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มกอช. และห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด)  
และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว และ มกอช.) ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบ ดังนี ้

1) สินค้าเป้าหมาย ก าหนดให้สินค้าข้าวและคัดเลือกผักผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออก 
(กรมวิชาการเกษตรเสนอ ผลมังคุด น้ าผลไม้อินทรีย์ (น้ ามังคุด)) เพื่อเป็นสินค้าเป้าหมายใช้ส าหรับด าเนินโครงการ 

2) การด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
- การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยรับรองเอกชน ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมกฎระเบียบ

เกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ (Regulation (EU) 2018/848) (2) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
ในการทบทวนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยและจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Certification Scheme) (3) การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้สามารถถ่ายทอดความรู้ (Train the Trainer) และเป็น
ที่ปรึกษา (Consultant) ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ และจัดท าคู่มือส าหรับวิทยากร
ฝึกอบรม และ (4) การฝึกอบรม ISO/IEC 17065 และหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน 

- การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมการผลิตสินค้าตาม
มาตรฐาน/กฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของไทยและสหภาพยโุรป (2) การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ และ 
(3) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้น าเข้าจากสหภาพยุโรป และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ของไทย 

- การสนับสนุนกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้างกลไกความร่วมมือและจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ระหว่างสหภาพยุโรป ไทย และประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ  

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้แจ้งข้อคิดเห็นต่อการจัดท าโครงการดังกล่าวให้กระทรวง
พาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักโครงการ ARISE Plus - Thailand ทราบแล้ว ตามหนังสือส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ด่วนท่ีสุด ที่ กษ 2302/205 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2563 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเผยแพร่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกให้แก่ผู้เกี่ยวข้องของไทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม
โครงการ อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาการผลิตให้สอดคล้อง 
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กับมาตรฐานสหภาพยุโรปและมาตรฐานโลก และเสริมสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยไปยัง
ต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของไทย จึงไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและไม่ขัดข้องต่อร่างความตกลงดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์และความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน 
(Financing Agreement) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ 
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์ 

(ฉบับท่ี ..) 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ..) เพื่อกระทรวงการคลังจะได้ด าเนินการออก
ประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (Thailand - Newzeland Closer 

Economic Partnership: TNZCEP) ลงนามเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2548  
2. ภายใต้ภาคผนวก 1.3 ของความตกลงฯ ก าหนดให้รายการสินค้าที่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate 

Quota: TRQ) จ านวน 5 รายการ ต้องยกเลิกโควตาภาษี ดังนี้ 
2.1 สินค้าจ านวน 2 รายการ ได้แก่ น้ านมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย จะถูกยกเลิกโควตา

ภาษีน าเข้าในปี 2568 
2.2 สินค้าจ านวน 3 รายการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง (สดและแช่เย็น)  

ถูกก าหนดอัตราอากรในโควตาและนอกโควตาตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ให้เป็นร้อยละ 0 และก าหนดปริมาณสินค้า 
(ตัน) เป็น “Free” (ไม่จ ากัดปริมาณน าเข้า) ดังนั้น ในปี 2563 สินค้าทั้ง 3 รายการดังกล่าว จะสามารถน าเข้าโดยมี
อัตราอากรเป็นร้อยละ 0 และไม่จ ากัดปริมาณการน าเข้า 

3. หลักเกณฑ์การบริหารการน าเข้าสินค้า 3 รายการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง  
(สดและแช่เย็น) 

3.1 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 41659 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
แจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแนวทางการบริหารการน าเข้าสินค้า  
3 รายการดังกล่าว ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย  - นิวซีแลนด์ (TNZCEP)  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ 
และเป็นการปฏิบัติตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงให้
นิวซีแลนด์เห็นถึงความจริงใจในการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 

3.2 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารการน าเข้า โดยผู้น าของเข้าต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ช าระภาษีท่ีออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นมาตรการบริหารในประเทศ ซึ่งก าหนดอยู่ในประกาศ/
ระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ จึงไม่จ าเป็นต้องระบุหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่ได้เป็นเงื่อนไข
ของการยกเว้นอากรตามความตกลงฯ 

4. กระทรวงการคลังจึงต้องแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังเพื่อยกเว้นอากร โดยไม่มีอัตราอากร ในโควตาและ
นอกโควตา ส าหรับสินค้า 3 รายการดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของความตกลง TNZCEP โดยก าหนดให้มีผลใช้
บังคับย้อนหลังไปวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นไปตามความตกลงฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร 

และลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับท่ี ..) เนื่องจากเป็นการออกประกาศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติตามข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทยตามความตกลง TNZCEP ซึ่งมีผลใช้บังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2548 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับ
ของที่มีถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับท่ี ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงบประมาณ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ : กสม. เสนอ ครม. ทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562  
และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานว่า 
2.1 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับสถานการณ์  ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ดั งนี้  (1 ) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
(สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การกระท าทรมานและการบังคับสูญหาย และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
และการชุมชนโดยสงบ และปราศจากอาวุธ) (2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สิทธิที่เกี่ยวกับการท างาน
และความคุ้มครองทางสังคม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) (3) ด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของบุคคล (สิทธิเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี และผู้มีปัญหาสถานะ) และ (4) ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความ
ห่วงใย (สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
และการค้ามนุษย์) 

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีภารกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (3) การช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยว  
กับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม (4) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กสม./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ในด้านต่างๆ และมีการทบทวนประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนา
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และ (5) การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 และรายงานผล  

การปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ กสม. เสนอในครั้งนี้ จัดอยู่ใน
ด้านการลดความเหลื่อมล้ า 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศไทย ปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในด้านต่างๆ 
และมีการทบทวนประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ 
มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภาคเกษตร
ของไทยอย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ในกลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และกลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 และรายงาน  
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสภาความมั่นคงแห่ง ชาติ  
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ส่งความเห็นของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120563 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งท่ี 5 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 5 
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง  

ครั้งที่ 5 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมและพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี ้

1. ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของจีนในการด าเนินความร่วมมือในอนาคต อาทิ (1) การส่งเสริมความเช่ือมโยง
ระหว่างระเบียงทางการค้าเช่ือมทางบกกับทางทะเลสายใหม่กับระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง  - ล้านช้าง  
โดยระยะแรก จะให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความเช่ือมโยงทางการค้า ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และกฎระเบียบ  
การอ านวยความสะดวก ด้านศุลกากรและการค้าข้ามพรมแดน (2) ทรัพยากรน้ า จีนพร้อมจะพิจารณาการแบ่งปันข้อมูล
ด้านน้ าตลอดทั้งปีแก่ประเทศสมาชิก (3) การเกษตร จีนพร้อมน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศลุ่มน้ าโขงมากขึ้น 

2. การเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจ าปี 2561  
ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก โดยให้ความส าคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ 

3. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร โดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี ว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร (ปี 2563-2565) ใช้ประโยชน์จากศูนย์ความร่วมมือด้านการเกษตร 
แม่โขง - ล้านช้าง และแพลตฟอร์มที่จะช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์การเกษตร ศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคง
และความปลอดภัยทางอาหาร และร่วมกันหาลู่ทางในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศสมาชิกและก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกและก่อให้เกิด  
การพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความร่วมมือ  
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 5 และมอบหมาย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการปะชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


