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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210763 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก าหนดยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือลดภาระและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโนนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงก้าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น  

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในท่ีจับสัตว์น้้าซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินจากผู้ประสงค์
จะท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาดเพิ่งเกิดขึ้นใหม่และได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ 

2. ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ ได้รับผลกระทบ  
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรก าหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า
ซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่ผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาศัยอ้านาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
ที่บัญญัติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดยกเว้นค่าอากร  
และค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตราท้ายพระราชก้าหนดฯ 

3. กษ. ได้รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ท้ าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อให้
หน่วยงานสามารถด้าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ว่า ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามกฎกระทรวงก้าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 เป็นเงินจ้านวน 
41,290747.16 บาท รวมกับข้อมูลการประมาณการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในทุกจังหวัดที่อยู่ระหว่างด้าเนินการออก
ใบอนุญาตเป็นเงิน 18,203,505.11 บาท รวมเป็นเงินท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐ เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นเงิน 
59,494,252.11 บาท แต่อย่างไรก็ดี การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวเป็นไปเพ่ือลดภาระและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินต้ังแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้รับยกเว้นหนึ่งรอบใบอนุญาต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210763 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อการตอบรับค้าเชิญผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของ

ข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการตอบรับค้าเชิญผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council  
ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี (การยอมรับร่วมของข้อมูลฯ) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเข้า

ร่วมเป็นภาคีช่ัวคราวในระบบการยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมีขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนา
เศรษฐกิจ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และจากรายงานการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องค้างพิจารณา ข้อ 4.1 มีมติเห็นชอบกับการเข้า
ร่วมเป็นภาคีในระบบการยอมรับร่วมข้อมูลการประเมินสารเคมีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาการ  
ทางเศรษฐกิจ (OECD) ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ OECD แจ้งยืนยันการเข้าร่วมเป็นภาคีช่ัวคราวในการยอมรับข้อมูล 
การประเมินสารเคมีตามบทบัญญัติคณะรัฐมนตรี OECD เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ขยายการเป็นภาคีช่ัวคราว 
ของประเทศไทย 2 ครั้ง โดยประเทศไทยได้ด้าเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในภาคผนวก Decision of the 
council หัวข้อ Procedure for Adherence of Non-Member Countries to the Council Acts Related to the 
Mutual Accpetance of Data in the Assessment of Chemical ซึ่งก้าหนดให้ประเทศไทยตกลงท่ีจะผูกพันต่อกรรม
สารของ OECD Council เป็นการชั่วคราว (Provisionally adhere) และยอมรับข้อมูลการทดสอบสารเคมี OECD Test 
Guideline และ OECD Principles of Good Laboratory Practice ก่อน และเมื่อสามารถปฏิบัติตามกรรมสารของ 
OECD Council ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะได้รับเชิญจาก OECD Council ให้พิจารณาผูกพันต่อกรรมสารของ OECD 
Council และเข้าร่วม OECD Chemical Program เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับสมาชิก 
โดยสมบูรณ์ (Full member) ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563 

2. ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ในการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ เกิดประโยชน์และอ้านวยความสะดวกต่อการค้า 
และหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประชุมครั้งที่ 8-1/2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีมติมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ใน ฐานะหน่วยตรวจสอบ 
ขึ้นทะเบียนแห่งชาติ National Compliance Monitoring Authority (National CMA) รับผิดชอบก้ากับดูแลการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice : GLP) ขององค์การ 
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : 
OECD) หรือท่ีเรียกว่า OECD GLP ซึ่งจากการได้รับการมอบหมายดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงเป็นหน่วยงาน
ที่ รับผิดชอบในการเป็นหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่ งชาติ  National Compliance Monitoring Authority 
(National CMA) ตามข้อก้าหนดของ OECD ต้องด้าเนินงานตามระบบการยอมรับข้อมูลของประเทศสมาชิก OECD ที่มี
สมาชิกทั้งสิ้น 36 ประเทศ รวมทั้งประเทศท่ีประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบอีกกว่า 10 ประเทศ โดย National CMA 
ของแต่ละประเทศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก้าหนด รวมทั้งต้องได้รับการตรวจประเมิน Mutual Joint Visit (MJV) 
จะผู้ตรวจประเมินของภาคเีครือข่าย OECD เพื่อให้มั่นใจว่า National CMA มีการด้าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน
ก่อนท่ีจะมีการยอมรับร่วมในข้อมูลอย่างเป็นทางการ และรายงานการตรวจประเมินดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจาก 
1 ) OECD GLP Meeting of the Working Group 2 ) Joint Meeting of Chemical Committee and Working 
Party on Chemicals, Pesticdes and Biotechnology และ 3) OECD Council 

3. OECD มีหนังสือลงวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข 
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เชิญประเทศไทยเข้าร่วมผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วม 
ของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมีเข้าเป็นสมาชิกสมทบในคณะท้างานและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

4. การผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council คือ การที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก OECD  
และต้องด้ าเนินการตามมติของสภาบริหารเกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูล เรื่องการประเมินสารเคมี  
และหลักปฏิบัติการที่ดีทางห้องปฏิบัติการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศไทย  
ตอบรับค้าเชิญการผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี 
จากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ คือ 

4.1 การมีสิทธิและพันธกิจเช่นเดียวกับภาคีเต็มรูปแบบ (Full member) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและได้รับ 
การยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมี หรือที่เรียกว่า Mutual Acceptance of Data (MAD) จากประเทศภาคี
สมาชิกของ OECD กล่าวคือ การที่ผู้ประกอบการน้าสารทดสอบ (Test item) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มาทดสอบศึกษาความ
ปลอดภัยจากหน่วยงานทดสอบ (Test Facility) (บริษัทเอกชน/ส่วนราชการ) ท่ีด้าเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD 
GLP และได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (National CMA) ผู้ประกอบการสามารถน้าข้อมูล 
การประเมินสารเคมีไปขึ้นทะเบียนกับประเทศสมาชิกของ OECD ก็จะได้รับการยอมรับข้อมูล โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบซ้้า 
ส่งผลให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร ลดการกีดกันทางการค้า ช่วยส่งเสริมการคุ้มครองสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
ได้ยิ่งขึ้น 

4.2 การเป็นสมาชิกสมทบของ OECD สามารถเข้าประชุมที่เกี่ยวข้อง OECD ได้แก่ 1) Joint Meeting of 



5 

 

the Chemical Committee and Working Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology 2) Working 
Group on Good Laboratory Practice แ ล ะ  3 ) Working Group on National Co-ordinators of the Test 
Guidelines 

ทั้งนี้ การผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council ประเทศไทยต้องด้าเนินการดังนี้ 
1. ประเทศไทยต้องด้าเนินการตามที่ก้าหนดไว้ในกรรมสารของ OECD Council จ้านวน 2 ฉบับ คือ 1) 

Decision of the Council concerning the Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals 
[OECD/LEGAL/0194] และ 2) Decision-Recommendation of the Council on Compliance with Principles 
of Good Laboratory Practice [OECD/LEGAL/0252] 

2. ประเทศไทยจะต้องช้าระค่าบ้ารุงปีละ 5,900 ยูโร ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญจาก OECD 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยต่อการตอบรับค้าเชิญผูกพันต่อกรรมสารของ OECD 

Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี  เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทดสอบ ประเมินสารเคมีของประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล  
และสามารถน้าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ร่วมกันและยอมรับข้อมูลจากกลุ่มประเทศ OECD ได้ในอนาคต ทั้งนี ้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของประเทศไทยควรพิจารณาประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบในปัจจุบัน ว่าสามารถด้าเนินการและยอมรับข้อมูลร่วมจาก
ประเทศภาคี OECD มาใช้ในประเทศได้หรือไม่ รวมทั้งความน่าเช่ือถือของการทดสอบและข้อมูล เช่น การตั้งสมมติฐาน 
วิธีการทดสอบข้อมูลในการทดสอบ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และอ้านวยความสะดวกต่อการค้าและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เร่งจัดท้าแผนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง
การค้าส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดลองในคนตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการของ 
OECD และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติทราบตามมติคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ  
ในการประชุมครั้งที่ 8-1/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (ตามหนังสือส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่ อก 0714/31429 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561) เพื่อรองรับการเข้าร่วมผูกพันต่อกรรมสารของ OECD Council 
ของประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210763 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่น และหากมีความ
จ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวง
พาณิชย์ด้าเนินการได้ โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างเอกสาร
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นเอกสารความร่วมมือระหว่างอาเซียน 

กับญี่ปุ่นในการตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจต่างๆ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 3 
ข้อ โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ข้อ 1 การรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น  เน้นย้้าถึงความส้าคัญ 
ของการรักษาตลาดที่เปิดกว้างส้าหรับการค้าและการลงทุน และหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีที่ไม่จ้าเป็นที่อาจ
ก่อให้เกิดการจ้ากัดการส่งออกและการน้าเข้าสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าจ้าเป็น อาทิ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ อาหาร และสิ่งจ้าเป็นอื่น ๆ หรืออาจท้าให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค 

ข้อ 2 การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อ้านวยความสะดวก 
การเคลื่อนย้ายสินค้าจ้าเป็น รวมทั้งสินค้าอาหารและเกษตร เพื่อสนับสนุนความอยู่รอดและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่
อุปทาน และส่งเสริมให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมถึงทางการเงินส้าหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ข้อ 3 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ก้าหนดกรอบความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อห่วงโซ่อุปทานในภาวะฉุกเฉิน และพิจารณาจัดท้าข้อริเริ่มความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในสาขายุทธศาสตร์ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19  
อย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับสุขภาพ และพลังงาน 
2. นอกจากนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ก้าหนดมาตรการทางยุทธศาสตร์ (strategic measures) และแนวทาง 

การด้าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นผู้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้แก่ ข้อ 1 
การเร่งลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามก้าหนด  
การส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีภัณฑ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ด้านอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อปกป้องธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ข้อ 2 การจัดสัมมนาและบริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเปลี่ยน 
ผ่านไปสู่ดิจิทัลในเอเชีย และการส้ารวจความต้องการดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลของ MSMEs เป็นต้น และข้อ 3 การเสริมสรา้ง
ศักยภาพการบริหารจัดการโรงงานด้วยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ( loT) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุ
กฎระเบียบของอาเซียนที่จ้าเป็นใน “ความปกติใหม”่ และโครงการการเสรมิสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) เป็นต้น 

ทั้งนี้ อาเซียนและญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายที่จะให้การรับรองร่างแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ  
อาเซียน-ญี่ปุ่น ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AEM-METI) สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแผนปฏิบัติ
การด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี 
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210763 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญาเรื่องการอ้านวยความสะดวก

ทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมีความจ้าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญา 
เรื่องการอ้านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลือ่นย้ายสนิค้าท่ีมีความจ้าเป็นโดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค โดยหากมีความ
จ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวง
พาณิชย์ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์การประชุม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญาเรื่องอ้านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ้าเป็น  
โดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระส้าคัญ ดังนี้ 1) ยืนยันความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบ

จากโรคโควิด-19 และน้าภูมิภาคเอเปคไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ครอบคลุม กลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  
และตระหนักถึงความพยายามของเอเปคในการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อน้าไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกัน  
ในอนาคต 2) ยินดีที่เอเปคมีการด้าเนินการในการน้าแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือโควิด-19 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความคืบหน้าในการด้าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ  
การรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในรูปแบบออนไลน์  3 ) ตระหนักถึงความส้าคัญ 
ของการช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม รวมถึงสตรี ชนกลุ่มน้อย ผู้สูงอายุ และMSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
โดยยินดีกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการรับมือกับโรคติดเช้ือโควิด -19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเปค 4) เน้นย้้าถึงข้อผูกพันที่ให้ความส้าคัญกับการอ้านวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ อาหาร สินค้าเกษตร เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 โดยยินดีกับการมีปฏิญญาการอ้านวยความสะดวก
ทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ้าเป็น ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นต่อกติกาทางการค้าที่สอดคล้องกับองค์การ

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

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการมี
บทบาทส้าคัญของเอเปคที่มีส่วนร่วมมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การค้าโลก 5) ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส คาดการณ์ได้ 
และมีเสถียรภาพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับทราบถึงการด้าเนินของเอเปคเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
6) ยินดีกับการรายงานของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค และรับทราบถึงข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนเพื่อสนับสนุน 
MSMEs และยกระดับการเช่ือมโยงด้านดิจิทัล และ 7) ช้ีแนะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคให้เร่งการด้าเนินการเพื่ อน้าไปสู่ 
การจัดท้าวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2020 ให้ส้าเร็จลุล่วง บนพื้นฐานของระบบการค้าพหุภาคี และเสริมสร้างเป้าหมาย  
โบเกอร์ โดยรวมถึงการลดผลกระทบของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบให้เป็นการเร่งบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล  
ซึ่งวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2020 จะต้องสะท้อนเป้าหมายที่จะท้าให้ภูมิภาคเอเปคฟื้นตัว มีความยั่งยืน ครอบคลุม  
เพื่อน้าไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกัน 

2. ร่างปฏิญญาเรื่องการอ้านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ้าเป็นโดยรัฐมนตรี
การค้าเอเปค มีสาระส้าคัญ ดังนี้ 1) ตระหนักถึงความส้าคัญและมุ่งมั่นที่จะท้างานร่วมกันเพื่อช่วยการไหลเวียน  
ทางการค้าในช่วงการแพร่ระบาดฯ 2) ตระหนักว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อเปิดเส้นทางการค้า ซึ่งรวมถึงเส้นทาง  
การบิน ทางบกและทางทะเล 3) มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
โปร่งใส คาดการณ์ได้ และมีเสถียรภาพ 4) เน้นย้้าที่จะมุ่งมั่นในการตอบสนองเพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด -19  
โดยตระหนักว่ามาตรการฉุกเฉินที่จะน้ามาใช้รับมือกับโควิด-19 สอดคล้องกับองค์การการค้าโลก และไม่ใช้มาตรการ 
ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีต่อสินค้าที่มีความจ้าเป็น รวมถึงการสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
และการตระหนักถึงข้อเรียกร้องของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคในการใช้มาตรการการเปิดเสรีด้านภาษี ซึ่งบางเขต
เศรษฐกิจได้ด้าเนินการในรูปแบบฝ่ายเดียว (Unilateral) ที่เอเปคอาจเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะใช้วิธีดังกล่าวในรูปแบบ 
ข้อริเริ่มหลายฝ่าย (Plurilateral initiative) 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปคมีก้าหนดรับรองร่างแถลงการณ์ข้างต้นภายในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563  
ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VMRT) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ 
ในระดับภูมิภาคและการมีบทบาทส้าคัญของเอเปคที่มีส่วนร่วมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์การประชุม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างปฏิญญาเรื่องการอ้านวยความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ้าเป็น  
โดยรัฐมนตรีการค้าเอเปค ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ 
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210763 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 11/2563 รับทราบเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานด้าเนินการภายใต้โครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก 10 หน่วยงานเป็น 6 หน่วยงาน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้ส่งเรื่องการช้ีแจงเหตุในการปรับลดหน่วยด้าเนินการของโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามมาตรา 8(2) แห่งพระราชก้าหนดฯ ดังนี้ 
1) วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  

ภายใต้กรอบวงเงิน 9,805.707 ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอ 14,315.832 ล้านบาท) ระยะเวลาด้าเนินการตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนด  
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2563 ทั้งนี้ ส้านักงานฯ ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรตีามที่ กษ. ได้ประสานส่งเรื่องการมอบหมายหน่วยงานรับผดิชอบ พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงาน จ้านวน 6 หน่วยงาน ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว 

2) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการณ ครั้งท่ี 10/2563 คณะกรรมการฯ ได้มีมติ
มอบหมายให้ กษ. จัดท้าหนังสือช้ีแจงเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานด้าเนินการรวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

2. ผลการด้าเนินงานวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กษ. ได้ส่งเรื่องการช้ีแจงเหตุผลในการปรับลดหน่วยงาน
ด้าเนินการ โดยมีเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานด้าเนินการ ดังนี้ 

1) ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีมติ  
เห็นควรอนุมัติโครงการ ในกรอบวงเงิน 9,805.707 ล้านบาท โดยปรับลดจากข้อเสนอเดิม 14,315.832 ล้านบาท 
ท้าให้มีการปรับลดหน่วยงานด้าเนินการลงตามกรอบการอนุมัติใหม่ จากเดิม 10 หน่วยงาน เหลือ 6 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิ น กรมประมง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (กนท.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมปศุสัตว์ 
2) เดิมหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขุดบ่อ) มี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านภารกิจ  
ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ท้าให้ทั้งกรมชลประทาน และ ส.ป.ก. ไม่สามารถด้าเนินงานนอกพื้นที่
เขตความรับผิดชอบได้ ดังนั้น จึงต้องมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานด้าเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ขุดบ่อ) เพียงหน่วยงานเดียว 

3) ส้าหรับกรมวิชาเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการที่ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้โครงการฯ ตามกรอบวงเงินใหม่ แต่สามารถร่วมบูรณาการโดยใช้งบภารกิจตามฟังก์ช่ันของหน่วยงานได้ 

มติ ครม. : 1. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2563  
ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรอ งการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ 
และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. เห็นชอบในหลักการให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิในโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถเข้าร่วมโครงการภายใต้
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามที่ก้าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก้าหนดให้อ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการกระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้ 

3. ให้กระทรวงการคลัง (ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานอื่น  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว (โครงการเราเที่ยวด้วยกัน) [ตามข้อ 3.3) ในหน้า 16 ของหนังสือคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 135 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563] ให้ชัดเจน ถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่ีพัก ในแต่ละประเภทก่อนด้าเนินการต่อไป 

4. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 ก้ากับดูแลการด้าเนินโครงการในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามขั้นตอน  
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

5. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องงเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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