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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (จ านวน 16 ส่วนราชการ) (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง/กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบการคงอยู่ของคณะกรรมการและคณะท างานจ านวน 3 คณะ ตามข้อ 2.1 
และยกเลิกคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ตามข้อ 2.2 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จ านวน 12 คณะ และยกเลิกคณะกรรมการจ านวน 3 คณะ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไป
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นเหมาะสมในการขอให้คงอยู่ของคณะกรรมการฯ ที่ไม่มีการประชุมเลย  หรือที่มีการประชุม
เพียง ๑ – ๒ ครั้ง ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) อีกครั้งหนึ่ง และให้แจ้งยืนยันไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยด่วน เพื่อด าเนินการต่อไป 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว 
พบว่า มีคณะกรรมการและคณะท างานท่ีไม่มีการประชุมเลย หรือท่ีมีการประชุมเพียง ๑ – ๒ ครั้ง ในรอบ ๓ ปี ท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) จ านวน 5 คณะ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันให้คณะกรรมการและคณะท างานคงอยู่ จ านวน 
3 คณะ และขอยกเลิกคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการและคณะท างานที่ยืนยันการคงอยู่ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 
1) คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการ 

ฝายราษีไศล เนื่องจากยังมีภารกิจส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง 
2) คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และสนับสนุน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อแก้ ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในภาคการเกษตร  
ซึ่ งมี ความ เร่ งด่ วนและ เป็ นการด า เนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ 
ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การด าเนินการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามกรอบพระบรมราโชบาย
ต าราฝนหลวง 

3) คณะท างานฝ่ายไทยของคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้าน
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อท าหน้าที่ป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง  
ผิดกฎหมาย 

2.2 คณะกรรมการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอยกเลิก มีจ านวน 2 คณะ ได้แก ่
1) คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง  
ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2) คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมงจากการท าประมง  
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เนื่องจากกรมประมงจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 
เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุม
ช่วงเดือนธันวาคม 2562 

มติ ครม. : 1. รับทราบการยืนยันขอให้คงอยู่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบให้ยกเลิกคณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 คณะ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีขอให้ยึดหลักการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดประสิทธิผล เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ มีความรับผิดชอบโปร่งใสและสุจริตอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : ของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 

พ.ศ. 2527 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  ในทุกฤดูการผลิตเป็นการช่ัวคราวจนกว่าการแก้ไข
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 จะแล้วเสร็จตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเสนอ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 

2558/2559 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา ตันอ้อยละ 881.47 บาท ณ ระดับความหวานที่ 
10 ซี.ซี.เอส และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 52.89 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน  
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 377.77 บาทต่อตันอ้อย โดยให้หักเงินเข้ากองทุนอ้อย  
และน้ าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราตันอ้อยละ 11 บาท  
ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 1, 2 ,3 ,4 ,6 , 7, และ 9 (ในส่วนของชาวไร่อ้อย 7.70 บาทต่อตันอ้อย และในส่วนของ
โรงงานน้ าตาล 3.30 บาทต่อตันอ้อย) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ ในอัตราตันอ้อยละ 1,083.86 บาท ณ ระดับความหวานที ่
10 ซี.ซี .เอส และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 65.03 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี .เอส ต่อเมตริกตัน  
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 464.51 บาทต่อตันอ้อย โดยให้หักเงินเข้ากองทุนอ้อย  
และน้ าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราตันอ้อยละ 5 บาท  
(ในส่วนของชาวไร่อ้อย 3.50 บาทต่อตันอ้อย และในส่วนของโรงงานน้ าตาล 1.50 บาทต่อตันอ้อย) ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

3. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557  
ซึ่งเป็นประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554  

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

เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายอยู่แล้ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



4 

 

ได้ถอดอ้อยออกจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นแล้ว เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่มีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้ง มีกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายอยู่แล้ว ประกอบกับที่ผ่านมาอ้อยไม่เคยน าเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
มาใช้จ่าย อีกทั้ง ปัจจุบันอ้อยไม่สามารถน าเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาใช้จ่ายได้อีกแล้ว 

4. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดผลิตภัณฑ์อาหาร ลงวันที่ 
15 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 ได้ถอดอ้อยออกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว 

5. ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายได้มีหนังสือที่ 031/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผล
การเรียกเก็บเงินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
และฤดูการผลิตปี ๒๕๕9/๒๕60 ดังนี ้

5.1 ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จากโรงงานน้ าตาล จ านวน 51 บริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,031,677,939.62 บาท 
มีบริษัทโรงงานน้ าตาลน าเงินมาช าระ 50 บริษัท รวมเป็นเงิน จ านวน 1,016,597,835.52 บาท และค้างช าระ 1 บริษัท 
เป็นเงิน จ านวน 15,080,104.10 บาท 

5.2 ฤดูการผลิตปี ๒๕๕9/๒๕60 จากโรงงานน้ าตาล จ านวน 54 บริษัท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 464,754,075.72 บาท 
มีโรงงานน้ าตาลน าส่งครบทุกบริษัท  

6. สถานะทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,357,626,285.18 บาท 
โดยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายรวมโครงการต่างๆ จ านวน 1,359,631,968.44 บาท มีเงินสดคงเหลือปลอดภาระผูกพัน 
ที่สามารถใช้จ่ายได้ จ านวน 997,994,316.74 บาท และยังมีภาระหนี้ จ านวน 4,097,649,884.98 บาท เป็นเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี ๒๕58/๒๕๕9 ต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 2,085,161,465.67 บาท 
และเป็นลูกหนี้ส านักงาน 2,012,488,419.31 บาท ทั้งนี้ ยังมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ.2527 คืนให้กับโรงงานน้ าตาล  เนื่องจากราคาอ้อยขั้นสุดท้าย  
และผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต  
และการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 กรณีดังกล่าวจะท า
ให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย มีภาระหนี้เงินชดเชยที่จะต้องช าระคืนให้แก่โรงงานน้ าตาลไปจนถึงปีงบประมาณ 2566 
ซึ่งคาดว่ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายจ าเป็นต้องชดเชยประมาณ 22,799,224,633.55 บาท 

7. คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... ประเด็นการส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ยกเลิกบทบัญญัติ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนอ้อย  
และน้ าตาลทรายเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนื่องจากไม่ปรากฏว่า 
มีการน าส่งเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว ประกอบกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ าตาลทราย 

8. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม ๒๕63 ได้พิจารณา
การของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 
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พ.ศ. 2527 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ แล้วมีมติให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้  
งดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะอนุมัติ  

ของดการจัดสรรเงินส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 ในทุกฤดูการผลิตเป็นการช่ัวคราว จนกว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
จะแล้วเสร็จ ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเสนอ เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่มีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 
พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้งมีกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายอยู่แล้ว ประกอบกับที่ผ่านมาไม่เคยน าเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาใช้จ่าย 
และปัจจุบันไม่สามารถน าเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาใช้จ่ายได้อีก รวมทั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้ 
มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ าตาลทราย 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกต
ของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. 2556 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. 2558 และปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
และก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่ สศช. เสนอ และได้มีการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเสนอ  
ซึ่งเห็นชอบกลไกการบริหารจัดการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในระยะเริ่มต้นให้จัดท า “ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....” และให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กพศ.) โดยแก้ไขปรับปรุงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร  
การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีกลไกบริหารจัดการและขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษท้ังหมดอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และมอบหมายให้ สศช. จัดท าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าว 

3. สศช. เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  
มีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง – ภาคตะวันตก เพื่อเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยง

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

เพื่อให้มีกลไกทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหาร
จัดการ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการด า เนินงานการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งพื้นที่ที่ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน  
และพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพิ่มเติม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และมอบหมายให้ สศช. จัดท าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... โดยแก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ดังน้ันเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรฐัมนตฝี่ายเศรษฐกิจและมติคณะรฐัมนตรตีาม ข้อ 1 
และข้อ 2 สศช. จึงได้ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งร่างระเบียบในเรื่องนี้จะเป็นกลไกในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้การบริหารจัดการและขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดอย่างบูรณาการ  
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งพื้นที่ท่ีด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม จึงได้เสนอร่างระเบียบ
ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
เนื่องจากเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ให้สามารถกระจายความเจริญไปสู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างบูรณาการ ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพ  
และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม  
การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรพิจารณาเช่ือมโยงการลงทุนทางเศรษฐกิจให้สอดรับ 
การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ส าคัญของแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อให้นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว  
เป็นไปอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุกมิติ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ  
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนให้มีการลงทุนและการจ้างแรงงานในด้านการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยให้มีการประเมินผลการด าเนินการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามนโยบาย BCG Model 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืน

ภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนยกเว้นภาษี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. อนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
และสินค้าท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนยกเว้นภาษี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีหลักการเป็นการแก้ไขพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต ท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องด าเนินการออกกฎกระทรวง  
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกอบกับบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 โดยร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) แก้ไขการก าหนดคุณสมบัติของเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และน้ าพืชผักที่เติมสารอาหารหรือสารอื่น  
(3) ของประเภทที่ 02.03 จากเดิมที่ก าหนดว่า “(3) น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ าพืชผักตาม (2) ที่มีการเติม
สารอาหารหรือสารอื่นที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ทั้งนี้ การตรวจวัดประมาณน้ าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ที่อธิบดีประกาศก าหนด” โดยปรับแก้ไขเป็น “(3) น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ าพืชผักท่ีไม่ได้หมักและไม่ได้เติมสุรา 
ไม่ว่าจะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นที่ได้รับเลขสารบบอาหาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ทั้งนี้ การตรวจวัด
ปริมาณน้ าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด” โดยมิได้มีการปรับแก้ไขอัตราภาษี
ที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้าเครื่องดื่มใน (3) ของประเภทท่ี 02.03 แต่อย่างใด 

(2) ก าหนดประเภทย่อยในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้ารถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อ

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

เพื่ อ เยี ย ว ย าแ ล ะ ฟื้ น ฟู ภ าค ธุ ร กิ จ ที่ ได้ รั บ ผ ล ก ระ ท บ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงอ านวยความสะดวกในการส่งออก
สินค้าและการน าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แบบพลังงานไฟฟ้า ใน (ก) ของ (5) ของประเภทท่ี 06.01 และประเภทท่ี 06.02 รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่ง
ไม่เกิน 10 คน โดยแยกออกจากรถยนต์นั่งสามล้อประเภทอื่นๆ และก าหนดให้เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้ อยละ 2  
จากเดิมที่เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 4 

(3) ขยายเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีในปัจจุบันส าหรับบุหรี่ซิกาแรตออกไปอีก 1 ปี และเลื่อนเวลาการบังคับ
ใช้อัตราภาษีส าหรับบุหรี่ซิกาแรตที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
และขยายเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีในปัจจุบันส าหรับยาเส้นอื่น นอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือโดยผ่านผู้ค้าคนกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และเลื่อนเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีส าหรับยาเส้นอ่ืน นอกจากยาเส้น 
ที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือโดยผ่านผู้ค้าคนกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ที่จะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ออกไปวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

(4) การปรับอัตราภาษีของบริการ โดยก าหนดให้สถานบริการที่มีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 0 ของรายรับของบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการออกข้อก าหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ การปรับโครงสร้าง
ภาษีในครั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ส าหรับรายรับ
ของบริการ ดังต่อไปนี้ 

(4.1) ใน (1) และ (2) ประเภทที่ 17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทล เลาจน์ โดยให้หมายความรวมถึง
สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง  
ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 

(4.2) ใน (ก) ของ (1) ประเภทที่ 17.02 สถานอาบน้ าหรืออบตัว และนวด 
(4.3) ใน (1) และ (2) ประเภทท่ี 18.01 สนามแข่งม้า 
(4.4) ใน (1) และ (2) ประเภทท่ี 19.01 สนามกอล์ฟ 

2. ร่างกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอด
อากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 103 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีหลักการเป็นการแก้ไขการก าหนดระยะเวลาในการส่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกนอก
ราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และระยะเวลาในการแจ้งการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือการน าเข้าไป
ในเขตปลอดอากรพร้อมทั้งการส่งหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ในข้อ 7 วรรคหนึ่ง และข้อ 1 1 วรรคหนึ่ง  
ของกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้อธิบดี  
กรมสรรพสามิตมีอ านาจประกาศก าหนดระยะเวลาในการส่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้า
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ไปในเขตปลอดอากร และระยะเวลาในการแจ้งการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือการน าเข้าไปในเขตปลอดอากรพร้อม
ทั้งการส่งหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากร จากเดิมที่มีการก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อเป็น  
การอ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่ได้รบัการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ในการส่งออกสินค้าและการน าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรในทุกสถานการณ์ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการยกเว้น
หรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้ง ปี 2562/63 และการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 
 
สารัตถะ : สทนช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบผลการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน  

ปี 2563 เพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 2/2563 ท่ีประชุม

มีมติมอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2562/63 และเสนอมาตรการรองรับสถานการณ์ในฤดูฝน ปี 2563 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจึงขอรายงาน
สรุปผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้ง ปี 2562/63 และมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 
ดังนี ้

1. สรุปผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้ง ปี 2562/63 
สทนช. ได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยวิเคราะห์ปริมาณฝน

สะสมในช่วงที่ผ่านมา และประเมินปริมาณน้ าต้นทุนเพื่อวางแผนการจัดสรรน้ าให้เพียงพอในทุกกิจกรรม รวมถึงการคาดการณ์
และช้ีเป้าพื้นท่ีเฝ้าระวังขาดแคลนน้ าหากปริมาณน้ าต้นทุนมีไม่เพียงพอ 

2. การวางแผนการจัดสรรน้ าและการเพาะปลูกในฤดูฝน ปี 2563 ดังนี ้
2.1 การประเมินปริมาณน้ าต้นทุนทุกฤดูฝน ปี 2563 กองอ านวยการน้ าแห่งชาติได้ประเมิ นปริมาณน้ า

ต้นทุนของแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 38 แห่ง ในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2563 ภาพรวมทั้งประเทศมีปริมาณน้ ารวม 33,944  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นน้ าใช้การ 10,518 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.2 การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 35 แห่ง ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ทั้งประเทศปริมาณน้ า  
ใช้การรวม 10,307 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับการจัดสรรน้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในฤดูฝน ปี 2563 ซึ่งมีปริมาณน้อย
กว่าปี 2562 จ านวน 6,360 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรมชลประทานได้วางแผนการจัดสรรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 2563 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทั้งประเทศรวม 12,530 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2.3 กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ าร่วมกันด าเนินการประเมินความต้องการ

ใช้น้ ารายกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 83,085 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ 

กิจกรรมการใช้น้ า ในเขตชลประทาน  
(ล้าน ลบ.ม.)  

โดยกรมชลประทาน 

นอกเขตชลประทาน  
(ล้าน ลบ.ม.)  

โดยกรมทรัพยากรน้ า 

ความต้องการใช้น้ ารวม 
(ล้าน ลบ.ม.) 

(1) เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,725 928 3,653 

(2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ 5,626 5,870 11,496 

(3) เพื่อการเกษตรกรรม 22,634 44,532 67,166 
(4) เพื่อการอุตสาหกรรม 367 403 770 

รวมท้ังสิ้น 83,085 

2.4 อ่างเก็บน้ าท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ าในเขตชลประทาน ดังนี้ 
(1) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณน้ าใช้การน้อยกว่าร้อยละ 15 มีข้อจ ากัดในการจัดสรรน้ า  

โดยจัดสรรน้ าได้เฉพาะการอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ และการท าเกษตรต่อเนื่อง จ านวน 19 แห่ง 
(2) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ าใช้การน้อยกว่าร้อยละ 30 จ านวน 11 แห่ง สามารถจัดสรรน้ า

ได้เฉพาะการอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ การท าเกษตรฤดูฝน (บางพื้นที่) และอุตสาหกรรม 
(3) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ าใช้การน้อยกว่ารอ้ยละ 60 จ านวน 4 แห่ง สามารถจัดสรรน้ าได้

เฉพาะการอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ การท าเกษตรฤดูฝน (ตามศักยภาพ) และอุตสาหกรรม 
(4) อ่างเก็บน้ าขนาดกลางที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ รวม 182 แห่ง 

3. การเตรียมการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับในฤดูฝน ปี 2563 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการน้ าแห่งชาติร่วมกับหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 และได้เริ่มด าเนินการตามมาตรการแล้ว 
แบ่งเป็น 

3.1 การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (กรมชลประทาน/สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 
3.2 การปรับแผนการเพาะปลูกพืช (กรมชลประทาน/กรมส่งเสริมการเกษตร) 
3.3 การจัดท าเกณฑ์การบริหารจักการน้ า (คณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/กรมชลประทาน/สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)) 
3.4 การตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ า และสถานีโทรมาตร (กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ า/
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กรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
3.5 การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ า (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/การรถไฟแห่งประเทศไทย/กรมชลประทาน/

กรมส่งเสริมการปกคลองท้องถิ่น) 
3.6 การส ารวจแม่น้ าคูคลอง และด าเนินการขุดลอก ก าจัดผักตบชวา (กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมชลประทาน/ 

กรมเจ้าท่า/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร/ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)) 

3.7 การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

3.8 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ ์(ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ/กรมประชาสัมพันธ์) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้ง  

ปี 2562/63 และการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ  
โดยได้ด าเนินการและเตรียมความพร้อมตามมาตรการรองรับสถานการณ์ในฤดูฝน ปี 2563 ดังนี้ 

1. รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้ง ปี 2562/63 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง พบว่าทั้งประเทศมีการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง 
จ านวน 6.75 ล้านไร่ มากกว่าแผนร้อยละ 49 หรือเกินแผน 2.21 ล้านไร่โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา มีการปลูกข้าว 
จ านวน 3.41 ล้านไร่ มากกว่าแผนร้อยละ 225 หรือเกินแผน 2.09 ล้านไร่ซึ่งมีผลให้เกิดการใช้น้ าเกินแผนจึงควรมี 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการก าหนด
มาตรการร่วมกัน ดังนี ้

(1) มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติได้ตามแผน เช่น การมอบรางวัลด้านการใช้น้ า เป็นต้น 
(2) มาตรการทางกฎหมายส าหรับพ้ืนท่ีที่ไม่ปฏิบัติได้ตามแผน เป็นต้น 
(3) มาตรการอื่นๆ เช่น ไม่สนับสนุนค่าพลังงานสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่นอกแผนการ

เพาะปลูก เป็นต้น 
2. การเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทานได้ร่วมมือกับ

กรมการข้าว จัดท าแผนการปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน โดยมีแผนการเพาะปลูก  จ านวน 59.88 ล้านไร่ แบ่งเป็นในเขต
ชลประทาน 16.79 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 43.09 ล้านไร่ ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนการเพาะปลูกข้าวในเขต
ชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ าให้เพาะปลูกเร็วขึ้น เพื่อให้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วใช้เป็นพื้นที่รับน้ าหลาก ส่วนพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน และพื้นที่อ่ืน ๆ ให้ด าเนินการเพาะปลูกโดยให้พิจารณาจากสถานการณ์น้ าฝน ซึ่งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ ให้เกษตรกรทราบถึงสภาพภูมิอากาศล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างถูกต้อง 
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มติ ครม. : 1. รับทราบผลการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2563 ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ 

2. ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวม
ข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ าทั่วประเทศและแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณน้ าที่กักเก็บได้เพื่อเป็นข้อมูล  
ในการบริหารจัดการปริมาณน้ าต้นทุน และจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าในระยะยาวต่อไป 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้  
ในการก าหนดพื้นที่ป่าเป็นแหล่งซับน้ าฝน โดยมีการสร้างเขื่อนหรือฝายเพื่อกักกันหรือชะลอการไหลของน้ าในจุด  
ที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ าใต้ดินและเป็นประโยชน์ต่อการขุดเจาะน้ าบาดาลในระยะต่อไป 

4. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 (เรื่อง การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง  
และการบริหารจัดการน้ า) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เร่งรัดการด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ด าเนินการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า  
เป็นล าดับแรก น้ัน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขอความร่วมมือ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในการส ารวจและขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลในที่ดินของประชาชนเพื่อพัฒนาระบบการกระจาย 
ใช้น้ าบาดาล และให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคและมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

กระจายรายได้สู่ชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กระทบต่อการผลิตและการตลาดของผ้าไหมไทยอย่างมากเช่นกัน จากการส ารวจของกรมหม่อนไหม
ผ่านส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 - 6 พบว่า ตลาดเส้นไหมและผ้าไหมหยุดชะงักทั่วประเทศ โดยมีผ้า
ไหมพื้นและผ้าไหมส าเร็จรูปประมาณ 150,000 เมตร บางส่วนเป็นผ้าที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จ านวนประมาณ 123,000 เมตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งคงเก็บ
ไว้ในกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกษตรกรทั่วไปและ
ผู้ประกอบการ และไม่มีช่องทางออกสู่ตลาดในระยะนี้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเร่งด าเนินการมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้  

และสวมใส่ผ้าไทย เพราะสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) กระทบต่อการผลิตและการตลาด
ของผ้าไทยเป็นอย่างมาก จากรายงานการส ารวจของกรมหม่อมไหม พบว่า ตลาดเส้นไหมและผ้าไหมหยุดชะงัก 
ทั่วประเทศ โดยผ้าไหมไทยพื้นบ้านและผ้าไหมส าเร็จรูปประมาณ 150,000 เมตร บางส่วนเป็นผ้าที่ผ่านการตรวจ
ประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จ านวนประมาณ 123,000 เมตร คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เกษตรกรทั่วไปและผู้ประกอบการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหมเสนอให้น าผ้าไหม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (มม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า กระจายรายได้สู่ชุมชน 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชน มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภูมิภาค  
และท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เหล่านี้ประกอบการพิจารณาช่วยเหลือในโครงการดังกล่าว และยินดีให้ความร่วมมือด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการขับเคลื่อน
มาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ค านึงถึงมาตรฐาน  
การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจ าหน่ายและแข่งขันในตลาด
ไว้อย่างยั่งยืน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090663 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกและท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล 
รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการประกอบ
กิจการในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... ซึ่งผ่าน

กระบวนการยกร่างกฎหมายโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
(1) ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุมคณะท างานย่อยยกร่างกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ของกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 
(2) ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะท างานพิจารณากฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน

เชื้อเพลิง ของธุรกิจพลังงาน เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
(3) ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ร่วมแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎ
กระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

(4) ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

(5) ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

(1) ก าหนดให้ระบบการขนส่งกาซธรรมชาติทางท่อต้องได้รับการเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พน./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการท างาน 
ขอบเขตการบังคับใช้ที่ไม่ทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ และช่วยให้เกิดความ
รัดกุมและครอบคลุมในการควบคุมความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) ก าหนดสถานที่ที่มีระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ไม่ถือเป็นระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ตามกฎกระทรวงนี้ 

(3) ก าหนดรายการแผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้าง และรายงานการค านวณความมั่นคง
แข็งแรงและความปลอดภัย 

(4) ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง ติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ของระบบ  
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

(5) ก าหนดรายละเอียดการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบของระบบไฟฟ้า การต่อลงดิน ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริภัณฑ์ไฟฟ้า 

(6) ก าหนดมาตรการความปลอดภัยของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีต าแหน่งที่มีโอกาสรั่วไหล
ของก๊าซธรรมชาติ 

(7) ก าหนดบุคลากรที่ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้กล่าวถึง 
(8) ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดส่งแผนการบ ารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและให้ผู้รับ

ใบอนุญาตแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณีที่มีการแก้ไข 
(9) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อไม่เกินค่าความดันใช้งานสูงสุด  

ที่ยอมรับได้ตามที่ได้รับอนุญาต 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมี

วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ทดสอบและตรวจสอบการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการพักหรือหยุดใช้งานช่ัวคราวและการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  
ในปัจจุบัน และก าหนดการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้ครอบคลุมการประกอบกิจการทั้งท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกและท่อก๊าซธรรมชาติในทะเล รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 


