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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แนวทางแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร

สภาประชาชน 4 ภาค 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 
เรื่อง แนวทางแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มีกลุมเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค เรียกรองขอใหรัฐบาลชวยเหลือเงิน จํานวน ๒ ,๐๐๐ ลานบาท  

เพ่ือแกไขปญหาเรื่องท่ีดินทํากินและปญหาเรื่องหน้ีสิน ของ ผูเรียกรอง จํานวน ๑ ,๘๘๙ ราย ตอมา คณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบในหลักการแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรสภาประชาชน 
๔ ภาค ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) ดําเนินการ
จัดซื้อท่ีดินและจัดทําสัญญาเชาซื้อกับเกษตรกรกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ๒๕ ป ปลอดดอกเบ้ียในเวลา ๕ ปแรก  
เริ่มชําระหน้ีในปท่ี ๖-๒๕ อัตราดอกเบ้ียรอยละ ๑ ของราคาท่ีดินท่ีจัดซื้อ  และ ส.ป.ก. ขออนุมัติงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๓  วงเงิน ๑ ,๐๐๐ ลานบาท  จากงบกลางเพ่ือการจัดซื้อท่ีดิน โดยให โอนเงินเขากองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

2. ส.ป.ก. ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. 2552 จัดซื้อท่ีดินใหเกษตรกร จํานวน ๑๘ จังหวัด 
เน้ือท่ีรวม ๑๕,๐๖๒ -๐- ๔๒.๒ ไร จํานวนเงิน ๗๗๘,๖๙๓,๒๖๐.๐๘ บาท จํานวนเงินคงเหลือ ๒๒๑,๓๐๖,๗๓๙.๙๒ บาท 
มีเกษตรกรคุณสมบัติครบและไดรับการจัดท่ีดิน จํานวน ๑,๐๒๕ ราย คงเหลือท่ีดินแปลงวางท่ียังไมไดจัดท่ีดินและสามารถจัด
ใหเกษตรกรได เน้ือท่ีประมาณ ๑ ,๗๔๗ – ๑ - ๐๓ ไร และพบปญหา อุปสรรคหลายประการในการดําเนินงาน เพ่ือเปน
การแกไขปญหาในการดําเนินงาน คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (คปก.)  ไดพิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค เพ่ือตรวจสอบผล
การดําเนินงานและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา โดย คปก. ไดมี มติในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี  
๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามท่ีคณะทํางานเสนอ เพ่ือดําเนินการแกไข

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร  
สภาประชาชน 4 ภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปญหาท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค จึงจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทบทวนแนวทางแกไขปญหา
ตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยในสวนของการดําเนินการแกไขปญหาท่ีดิน ใหกระทรว
และสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) ดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานเกษตรอินทรียแล ะการตรวจสอบรับรองของอาเซียน  ภายใต

คณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบตอ กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียแล ะการตรวจสอบรับรองของอาเซียน  ภายใตคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม และมอบให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูทีไดรับมอบหมาย พิจารณาใชดุลยพินิจตามสถานการณตามความ
เหมาะสมในเรื่องท่ีจะเปนประโยชนตอไป 
(กําหนดปะชุมคณะผูเช่ียวชาญดานเกษตรอินทรียของอาเซียนในชวงเดือนมีนาคม 2563) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม (ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and 

Forestry : AMAF) ครั้งท่ี 38 ในป 2559 ท่ีประชุมไดรับรองแผน ยุทศาสตรเกษตรอินทรียของอาเซียน ป 2559 – 2563 
(Strategic Plan of Action for the ASEAN Cooperation on Organic Agriculture 2016 – 2020) โดยมีวัตถุประสงค  

เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา เศรษฐกิจ และการตลาดรวมท้ังสรางความเช่ือมั่นตอการผลิตดานการเกษตรท่ียั่งยืน
และเกษตรอินทรีย 

2. ภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีการกําหนดใหดําเนินการในเรื่องการจัดทํามาตรฐานและระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียของอาเซียน การสงเสริมและสรางการรับรูเรื่องเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทําความตกลง
การยอมรับรวมผลการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือคุมครองผูบริโภคและระบบนิเวศ 
และสงเสริมการเคลื่อนยายเสรีในอาเซียนของสินคาเกษตรอินทรีย ท่ีเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานอินทรียของอาเซียน 
โดยการปรับประสานดานมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง และลดการกีดกันทางการคาในภูมิภาคอาเซียน  
จึงจําเปนตองจัดทําเครื่องมือทางกฎหมายหรือความตกลงท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
และการตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใตคณะรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย มกอช. ไดจัดทําประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานเกษตร

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา เศรษฐกิจ และการตลาด
รวมท้ังสรางความเช่ือมั่นตอการผลิตดานการเกษตรท่ียั่งยืนและเกษตร
อินทรีย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อินทรียดานพืชและผลิตภัณฑของอาเซียน ประกอบดวยกรมการขาว กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถาบันบริการตรวจคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ สํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาหอการคาแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอาหาร  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค สหกรณกรีนเนท จํากัด รวมกับกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมอาเซียน และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการรวมดําเนินงานภายใตกรอบงานดานเกษตรอินทรีย
ดานพืชและผลิตภัณฑของอาเซียนเพ่ือดูแลใหเกิดประโยชนตอประเทศ โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

3.1 การกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ เพ่ือกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียของอาเซียน และกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของสําหรับใชในการตรวจสอบและรับรองสินคาเกษตรอินทรียของประเทศสมาชิกอาเซียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

3.2 การยอมรับรวม  เพ่ือกําหนดขอบขายและเง่ือนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองรวมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.3 การพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียน และการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิก  
เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการใหยอมรับรวมผลการตรวจสอบและรับรองสินคาเกษตรอินทรียของประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีเปนไปตามเง่ือนไขในความตกลงในการนําเขาและสงออกในภูมิภาค 

3.4 ประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงน้ี เชน การระงับขอพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน 
ความโปรงใส การเพ่ิมบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ การมีผลใชบังคับ  
และการแกไขความตกลง รวมท้ังประเด็นอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอประเทศ 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 4 ฉบับ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานฝายทดนํ้าคลองบางสะพาน เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาโดมนอย เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และ 
4. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานกระบ่ี เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ท่ีสํานักงานคระกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้า
ชลประทานในทองท่ีตามรางกฎกระทรวง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าไปใชเพ่ือกิจการ
โรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใช
นํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอ 

1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานฝายบางสะพาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาโดมนอย เปนทางนํ้า

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และ 
1.4 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานกระบ่ี เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในทองท่ีตามรางกฎกระทรวง  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนําไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (22 กันยายน 2552) (24 พฤศจิกายน 2552) (8 มีนาคม 2554) และ (19 พฤศจิกายน 2556) 
อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1.1 – 1.4 ตามลําดับ ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา  
แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 4 ฉบับเสร็จแลว  ไดมีการแกไขเล็กนอย  
(ตามแบบการรางกฎหมาย) เพ่ือใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยมีการแกไขชื่อรางกฎกระทรวงตามขอ 1.1 เปน  
“รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานฝายทดนํ้าคลองบางสะพาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ  
คาชลประทาน พ.ศ. .... ”แกไขจุดเริ่มตนทางนํ้าชลประทานจาก “ศูนยกลางฝายบางสะพาน ” เปน “ศูนยกลางฝาย  
คลองบางสะพาน ” และเพ่ิมการระบุทองท่ีระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ของแนวเขตทางนํ้าชลประทานฝายทดนํ้า
คลองบางสะพาน และแกไขทองท่ีระดับตําบลของรางกฎกระทรวงตามขอ 1.2 ซึ่งเปนจุดสิ้นสุดของทางนํ้าชลประทาน
ทอสงนํ้าสายใหญฝงซายของอางเก็บนํ้าหวยอางหินจาก “ตําบลอาวนอย” เปน “ตําบลบอนอก” เพ่ือใหสอดคลองกับ
ประกาศ กษ. เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี  
26 กุมภาพันธ 2556 สวนรางกฎกระทรวงตามขอ 1.3 และขอ 1.4 มีการแกไขเล็กนอย (ตามแบบการรางกฎหมาย) 
ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ไดใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 4 ฉบับแลว 

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

5. กษ. พิจารณาแลว เห็นควรดําเนินการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 4 ฉบับ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตอไป 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
รวม 4 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : รายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมง  

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ครั้งท่ี 2/2562 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 9 – 10 ธันวาคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณขอเสนอเรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทย 

และคณะกรรมาธิการยุโรป ในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ครั้งท่ี 2/2562 
เมื่อวันท่ี 9 – 10 ธันวาคม 2562 มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องน้ีเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ ( 7) เรื่องท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับองคการระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวม เปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดใหตองเสนอเรื่องน้ี 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยกรมประมงไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานรวมฯ เพ่ือหารือใน  
7 ประเด็นหลักโดยมีสาระสําคัญ ไดแก 1) กรอบกฎหมาย 2) การติดตามควบคุมและเฝาระวัง 3) การทําประมงนอกนานนํ้า  
4) การบริหารจัดการกองเรือ  5) การบังคับใชกฎหมาย  6) ความรวมมือกับประเทศท่ีสามและองคกรบริหารจัดการ
ประมงในระดับภูมิภาค (RFMOs) และ 7) ระบบการตรวจสอบยอนกลับและระบบการรับรองการจับสัตวนํ้า 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกิดความสมบูรณและเหมาะสมอันจะสรางความเขมแข็ง
และสงเสริมการตอตานการทําประมง IUU ของไทย หนวยงานท่ีเก่ียวของ
จะไดกําหนด แผนงานและระยะเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จกอน  
การประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 
 

เรื่อง : ขอความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองนํ้าการเดินเรือในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง  ภายใตความ
ตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง พ.ศ. 2543 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานเบ้ืองตน (Preliminary Work) โครงการปรับปรุงรองนํ้าการเดินเรือ  

ในแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง ภายใตความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง พ.ศ. 2543 
2. ใหความเห็นชอบการยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองนํ้าการเดินเรือในแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง 

ภายใตความตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง พ.ศ. 2543 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา และราชอาณาจักรไทย ไดรวมลงนามความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง  - แมนํ้าโขง  
พ.ศ. 2543 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2543 โดยความตกลงน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะมุงใหการเดินเรือในแมนํ้าลานชาง - แมนํ้าโขง 
เปนไปโดยเสรี สะดวก ปลอดภัย และมีระเบียบ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการคาขายระหวางกัน โดยการจัดตั้งกลไก
การประสานงานคณะกรรมการรวมเพ่ือประสานการดําเนินการตามความตกลงฯ แมนํ้าโขง 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประสานการดําเนินการฯ ครั้งท่ี ๑/2560 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2560  
ไดเห็นชอบแผนการดําเนินงานสํารวจภาคสนามของการดําเนินงานเบ้ืองตน และการประชุมฯ ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานสํารวจและเก็บขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม  
ในหลักการ 

3. ไดมีการจัดการประชุมคณะทํางานรวม ๔ ประเทศ ( Joint Working Group) ครั้งท่ี ๑ เพ่ือพิจารณารายงาน
การศึกษาทางเทคนิค และการประชุมฯ ครั้งท่ี 2 เพ่ือพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
(Joint Review Meeting of ESIA Report) ท่ีประชุมไดพิจารณาประเด็นตางๆ ไดแก การศึกษาดานขอกฎหมาย  
ขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอมและสังคม การประเมินผลกระทบดาน ESIA ขอมูลดานมาตรการลดผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมของภาคประชาชน และแผนบริหารจัดการติดตามผลกระทบดาน ESIA 

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

เพ่ือมุงใหการเดินเรือในแมนํ้าลานชาง – แมนํ้าโขง เปนไปโดยเสรี 
สะดวก ปลอดภัยและมีระเบียบเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการคาขาย
ระหวางกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปนตน โดยฝายไทยไดมีขอแกไขและขอเสนอเพ่ือปรับปรุงรายงาน ESIA 
4. ในการประชุมคณะกรรมการ ประสานการดําเนินการตามความตกลงฯ ครั้งท่ี 17 ในวันท่ี 26 - 27 มีนาคม 2563 

ฝายจีนแจงตอท่ีประชุมอยางชัดเจนวาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการในโครงการน้ีแลว  
และการดําเนินการดังกลาวตองสิ้นสุดลง โดยจะไมมีการดําเนินการใดๆ อีก 

5. สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะสํานักเลขาธิการ คณะกรรมการแมนํ้าโขงแหงชาตไิทย และเปนหนวยงาน
กลางในการประสานงานตามกรอบความรวมมือคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ( Mekong River Commission: MRC)  
แจงผลการประชุมคณะกรรมการรวม คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ครั้งท่ี 48 เก่ียวกับความตกลงฯ วา ประเทศสมาชิก  
ไดรับทราบวาการดําเนินงานในสวนของ “การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม ( Environmental and Social 
Impact Assessment: ESIA)” ภายใตการดําเนินงานเบ้ืองตนโครงการปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือในแมนํ้าลานชาง  - 
แมนํ้าโขง ไดสิ้นสุดแลวและจะไมมีการเสนอขอความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดอีก  
เวนแตประเทศสมาชิกจะมีความเห็นชอบรวมกันผานชองทางทางการทูต 

6. กระทรวงคมนาคมสรุปความเห็นจากหนวยงานภาครัฐวา รายงานผลการดําเนินงานเบ้ืองตน โครงการปรับปรุง  
รองนํ้าการเดินเรือในแมนํ้าลานชาง  - แมนํ้าโขงฯ ยังไมครบถวนสมบูรณตามหลักวิชาการ ประกอบกับความเห็นของ  
ภาคประชาชนยังมีขอกังวลเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม วิถีชีวิต เขตแดน อธิปไตย และวัฒนธรรมในหลายหลากมิติ 
นอกจากน้ี จากผลการประชุมคณะกรรมการประสานการดําเนินการตามความตกลงฯ ครั้งท่ี 17 จีนไดแจงตอท่ีประชุม
อยางชัดเจนวา ไมไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการในโครงการน้ีแลว และตองสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
โดยจะไมมีการดําเนินการใดอีก เวนแตจะมีความเห็นชอบรวมกันระหวางประเทศสมาชิกผานชองทางทางการทูต  
รวมถึงความเห็นจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายในประเด็นผลกระทบของโครงการท่ีอาจสงผลตอสภาพลํานํ้า  
ทางกายภาพและรองนํ้าลึกธรรมชาติของแมนํ้าโขงและจะสงผลตอทาทีของประเทศไทยในการเจรจาดานเขตแดนกับ 
สปป. ลาวในอนาคต กระทรวงคมนาคมพิจารณาแลว จึงเห็นวาโครงการน้ีควรยุติลง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองนํ้าการเดินเรือ  

ในแมนํ้าลานชาง - แมนํ้าโขง ภายใตความตกลงการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง  - แมนํ้าโขง พ.ศ. 2543  เน่ืองจาก 
ในคราวประชุมคณะกรรมการรวมเพ่ือประสานการดําเนินการตามความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้า  
ลานชาง - แมนํ้าโขง ครั้งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 26 – 27 มีนาคม 2562 ฝายจีนไดแจงตอท่ีประชุมอยางชัดเจนวาไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการในโครงการน้ีแลว และตองสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว โดยจะไมมี  
การดําเนินการใดๆ อีกเวนแตจะมีความเห็นชอบรวมกันระหวางประเทศสมาชิกผานชองทางทางการทูต อยางไรก็ตาม
ควรกําหนดแนวทางฟนฟู แกไขเยียวยาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอทรัพยากรประมงใหชัดเจน ครบถวน ครอบคลุมทุกมิติ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 



10 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : มาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเท่ียว ป 2563 
 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี 
1) เห็นควรเสนอมาตรการในขอ 1. และ ขอ 2.1 มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ 
2) ใหความเห็นชอบมาตรการท่ีเสนอในขอ 2.2 – 2.4 ขางตน พรอมท้ังมอบหมายหนวยงานตามท่ีระบุในขอ 

2.2 – 2.4 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
3) ใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
4) ใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
5) ใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเท่ียว 

ป 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. มาตรการดานการเงิน  

สถาบันการเงินของรัฐมีการดําเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเง่ือนไขผอนปรนสําหรับผูประกอบ  
การทองเท่ียวและท่ีเก่ียวเน่ืองซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมท่ีตองการสินเช่ือเพ่ือเปน
เงินทุนสําหรับเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงสถานประกอบการสามารถเขารวมโครงการได นอกจากน้ี 
สถาบันการเงินของรัฐยังไดมีมาตรการขยายเวลาชําระหน้ีและคาธรรมเนียมเพ่ือแบงเบาภาระของผูประกอบการในชวงท่ี
ไดรับผลกระทบดังกลาว ดังน้ี 

1.1 มาตรการสินเชื่อ 
1) โครงการสินเชื่อ SME ประชารัฐสรางไทย ของธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 40 ,000 ลานบาท 

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

เพ่ือให มาตรการการเงินการคลังดังกลาวจะชวยสนับสนุน  
และบรรเทาความเสี่ยงทางสภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนตอภาคธุรกิจ  
ดานการทองเท่ียว เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับเศรษฐกิจไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป ใน 2 ปแรก ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป โดยกําหนดการจายคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือ
แทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เปนระยะเวลา 4 ป 

2) โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( Local Economy Loan) ของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) วงเงินคงเหลือ 15 ,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ีย
เริ่มตนรอยละ 3 ตอป ในชวง 3 ปแรก วงเงินตอรายไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลากูสูงสุดไมเกิน 7 ป (ระยะเวลาปลอด
ชําระเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป) 

3) โครงการสินเชื่อ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) วงเงินคงเหลือ 
55,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียเริ่มตนรอยละ 4 ตอป วงเงินตอรายสูงสุด 3 เทาของหลักประกัน ระยะเวลากูสูงสุด
ไมเกิน 7 ป โดยกําหนดการจายคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือแทน SMEs เปนระยะเวลา 4 ป 

4) โครงการ Transformation Loan เสริมแกรง ( Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2) 
ของธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 15,000 ลานบาท โดยธนาคารออมสินคิดดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจท่ีเขารวมโครงการอัตรารอยละ 0.1 ตอป และธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเขารวม
โครงการคิดดอกเบ้ียกับ SMEs ในอัตรารอยละ 4 ตอป วงเงินตอรายสูงสุด 50 ลานบาท ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป 
(ระยะเวลาปลอดชําระเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป) 

1.2 มาตรการขยายเวลาชําระหน้ีและคาธรรมเนียม 
1) ธนาคารออมสิน มีมาตรการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีให 2 เทาของระยะเวลาคงเหลือ  

ตามสัญญา สูงสุดไมเกิน 5 ป สําหรับลูกหน้ีท่ีเปนผูประกอบการทองเท่ียว 
2) ธพว. มีมาตรการพักชําระหน้ีเงินตนสําหรับเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีวงเงินคงเหลือไมเกิน 5 ลานบาท 

เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยตองมีประวัติการผอนชําระหน้ีดีไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันเขารวมโครงการและตองไมเปน
หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loan : NPL) สําหรับ SMEs ท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมาตรการผัดผอนการชําระหน้ีไดครั้งละ
ไมเกิน 12 เดือน ตอเน่ืองไมเกิน 5 ครั้ง หรือสามารถขอปรับปรุงโครงสรางหน้ีและขยายระยะเวลาการชําระหน้ีไดไมเกิน 
20 ป สําหรับเกษตรกร ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร หรือกองทุนหมูบานท่ีประสบ
ปญหาในการประกอบธุรกิจ มีสภาพคลองไมเพียงพอ หรือมีผลประกอบการขาดทุน 

4) ธนาคารอาคารสงเคราะห  มีมาตรการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูและงวดผอนชําระไดไมเกิน 6 เดือน 
โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.01 ตอป สําหรับลูกคาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม เชน ไกดนําเท่ียว พนักงานโรงแรม ผูประกอบการรายยอยท่ีขายสินคาในแหลงทองเท่ียว เปนตน 

5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)  มีมาตรการพักการชําระคาธรรมเนียม  
การค้ําประกันสินเช่ือ 12 เดือน สําหรับลูกคา SMEs เดิมของ บสย. สําหรับธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก ธุรกิจบริการ
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ทองเท่ียว รานอาหาร และโรงแรมท่ีพัก 
2. มาตรการดานภาษี 

2.1 การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาหรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91  
(การขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีฯ) 

1) วัตถุประสงค : เพ่ือชวยเหลือผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาท่ีไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวประกอบกับการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  
สายพันธุใหมท่ีอาจสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจของไทย 

2) กลุมเปาหมาย : ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ขยายระยะเวลา 3 เดือน (ภายในเดือนมิถุนายน 2563)  
4) วิธีดําเนินงาน  : ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91  
ซึ่งจะตองยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของป 2563 ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปเปน
ภายในเดือนมิถุนายนของป 2563 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ท้ังน้ี สามารถ
ดําเนินการไดโดยออกประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน 1 ฉบับ 

5) สูญเสียรายได : ไมสูญเสียรายไดภาษี แตจะสงผลใหการจัดเก็บรายไดรัฐบาลในสวนของภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเลื่อนออกไป 

2.2 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสุนนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
1) วัตถุประสงค : เพ่ือชวยกระตุนการทองเท่ียวและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
2) กลุมเปาหมาย : บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล 
3) ระยะเวลาดําเนินงาน : สําหรับรายจายท่ีจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
4) วิธีดําเนินงาน  : ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหักรายจายท่ีไดจายไปเปนคาหองสัมมนา  

คาหองพัก คาขนสง หรือรายจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
ไดจัดข้ึนใหแกลูกจาง หรือรายจายท่ีไดจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
เพ่ือการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 2 เทา
ของรายจายตามท่ีจายจริง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด ท้ังน้ี 
การใชสิทธิประโยชนสามารถดําเนินการไดโดยการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 

5) สูญเสียรายได  : คาดวาจะมีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใชสิทธิประโยชนทางภาษีประมาณ 
1,000 ราย และมีจํานวนเงินท่ีใชสิทธิประโยชนทางภาษี 435 ลานบาท จึงจะทําใหสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ประมาณ 87 ลานบาท 
2.3 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม 

1) วัตถุประสงค : ชวยสงเสริมและกระตุนใหการลงทุนภาคเอกชนในกิจการโรงแรมเพ่ิมข้ึนในป 2563 
2) กลุมเปาหมาย : บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
3) ระยะเวลาดําเนินงาน : สําหรับรายจายท่ีจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
4) วิธีดําเนินงาน  : ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายวาดวย

โรงแรมหักรายจายสําหรับเงินไดเทากับรายจายท่ีไดจายเพ่ือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีข้ึน  
ซึ่งทรัพยสินท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม เปนจํานวน 1.5 เทา ของรายจายตามจํานวน  
ท่ีจายจริง และตองเปนทรัพยสิน ดังน้ี (1) อาคารถาวรท่ีมีไวใชในการประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
และ (2) เครื่องตกแตงหรือเฟอรนิเจอรท่ีเปนสวนประกอบและยึดติดกับอาคารตาม (1) เปนการถาวร 

ท้ังน้ี ตองจายไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และทรัพยสินตอง
พรอมใชการตามประสงคภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมท้ังเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี  
(1) นํามาหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินได โดยตองไดมาและอยูในสภาพพรอมใชการตามประสงคภายใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (2) ตองอยูในราชอาณาจักร (3) ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (4) ไมนําไปใชในกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน กฎหมายวาดวยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย หรือกฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (5) ตองจัดทํา
โครงการลงทุนและแผนการจายเงินและแจงตออธิบดีกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา  
ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (6) กรณีไดใชสิทธิไปแลวและตอมาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
ใหสิทธิสิ้นสุดลงและตองนําเงินไดท่ีไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดใชสิทธิน้ัน เวนแตกรณีขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย สูญหาย หรือสิ้นสภาพ ใหสิทธิ
สิ้นสุดลงนับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดขายทรัพยสินหรือทรัพยสินน้ันถูกทําลาย สูญหายหรือสิ้นสภาพ โดยไมตองนําเงิน
ไดท่ีไดใชสิทธิไปแลวไปรวมเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก (7) หลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

อน่ึง การใชสิทธิประโยชนสามารถดําเนินการไดโดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 

5) สูญเสียรายได  : คาดวาจะมีผูประกอบธุรกิจโรงแรมปรับปรุงกิจการประมาณ 1 ,000 ราย คิดเปน
จํานวนเงินท่ีใชในการปรับปรุงโรงแรมประมาณ 24 ,000 ลานบาท ทําใหสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 
120 ลานบาทตอป เปนระยะเวลา 20 ป ในสวนของการลงทุนในเครื่องตกแตงหรือเฟอรนิเจอรท่ีเปนสวนประกอบ  
และยึดติดกับอาคารเปนการถาวรคาดวาจะมีการลงทุนประมาณ 5 ,000 ลานบาท ทําใหสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติ
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บุคคลประมาณ 25 ลานบาทตอป เปนระยะเวลา 20 ป รวมสูญเสียรายไดท้ังสิ้นประมาณ 2,900 ลานบาท 
2.4 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพน (นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินฯ) 

1) วัตถุประสงค  : เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียวซึ่งเปนภาคสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ัง
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสนับสนุนใหมีการทองเท่ียวเมืองรองมากข้ึนซึ่งเปนการกระจายรายได  
และกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน ท้ังน้ี มาตรการลดอัตราภาษีน้ีเปนมาตรการช่ัวคราว 

2) กลุมเปาหมาย : อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 
3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ตั้งแตวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 (ประมาณ 

8 เดือน) 
4) วิธีดําเนินงาน : ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบินฯ จากเดิม 4.726 บาทตอลิตร 

เหลือ 0.20 บาทตอลิตร (อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงฯ กอนป 2560) เปนการช่ัวคราว โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังน้ี 

(1) นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพนท่ีใชบินในประเทศมีอัตราภาษีตามปริมาณ 0.20 บาทตอลิตร 
(2) นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพนท่ีนําไปใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยานไปตางประเทศ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด อัตราตามปริมาณ 0 บาทตอลิตร หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ  
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีสรรพสามิตประกาศกําหนดใหเสียภาษีในอัตราตามปริมาณ 0.20 บาทตอลิตร 

ท้ังน้ี สามารถดําเนินการไดโดยออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
5) สูญเสียรายได : ภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบินฯ จํานวน 2,300 ลานบาท 

มติ ครม. : 1. รับทราบมาตรการดานการเงินและการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีใหแกผูมี
หนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 
และ ภ.ง.ด. 91 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

2. เห็นชอบมาตรการดานภาษี จํานวน 3 มาตรการ ไดแก (1) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดอบรม
สัมมนาภายในประเทศ (2) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม และ (3) มาตรการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบินไอพน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ตอไป 

3. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ และรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 
1 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน  
แลวดําเนินการตอไปได 
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4. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

5. ใหกระทรวงการคลังไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไม ออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไม ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 เน่ืองจาก  
ไดมีพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการสงออกสินคาผักและผลไมประกาศใชบังคับเปนกฎหมายเฉพาะแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. เสนอวา ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงออกสินคาผักและผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2546 โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหการสงออกผักและผลไมท่ีสงออกไป  
แตละประเทศตามชนิดหรือประเภทท่ีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ประกาศกําหนด โดยกําหนดใหผูสงออก
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมสารตกคางเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) แสดงตอกรมศุลกากรประกอบพิธีสารสงออกไปนอกราชอาณาจักร และตอมาไดมี
ประกาศกรมการคาตางประเทศ  เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไมท่ีตองมีหนังสือรับรองในการสงออก 
พ.ศ. 2550 กําหนดใหผักและผลไม เชน ลําไย ทุเรียน ลิ้นจี่ ผักชีไทย ใบกะเพรา ใบโหระพา ตองมีหนังสือรับรอง  
ในการสงออก และยังกําหนดสารตกคางท่ีจะตองตรวจสอบสําหรับผักและผลไมดังกลาวท่ีจะสงออก ไดแก สารพิษตกคาง
ของสารกําจัดแมลง สารพิษตกคางของสารกําจัดวัชพืช และเช้ือจุลินทรีย เปนตน 

2. ประกอบกับปจจุบัน พณ. ไดรับแจงจาก กษ. วาไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช
เปนพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
และการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยประกาศท้ัง 2 ฉบับดังกลาวใชในการควบคุมการสงออกสินคาผักและผลไมเปนการเฉพาะ ครอบคลุมชนิด

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

เพ่ือรักษาคุณภาพของผักและผลไมไทยใหเปนท่ียอมรับจาก
ตางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือประเภทของสินคาผักและผลไม สารเคมีตกคาง เช้ือจุลินทรีย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเปนอันตรายตอมนุษย รวมท้ังไดกําหนด
ชนิดพืช ประเทศปลายทาง และรายการท่ีตองทดสอบเกินกวาท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย และประกาศ
กรมการคาตางประเทศตามขอ 1. สมควรยกเลิกประกาศของกระทรวงพาณิชยท้ัง 2 ฉบับดังกลาว 

3. กษ. แจงวาการยกเลิกประกาศดังกลาวตามขอ 2. จะไมสงผลกระทบตอการสงออกสินคาผักและผลไมไปนอก
ราชอาณาจักรแตอยางใด และ พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ
และเอกชนท่ีเกี่ยวของรวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไปดวยแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผัก

และผลไมออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. .... เน่ืองจาก เน้ือหารายละเอียดในประกาศมีขอมูลผักและผลไม
ท่ีไมครบถวน ขาดความทันสมัย และไมสอดคลองกับสถานการณผักและผลไมในปจจุบัน นอกจากน้ี ยังขาดรายละเอียด
เก่ียวกับชนิดผักและผลไม รวมท้ังชนิดสารเคมีตกคาง เช้ือจุลินทรียหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเปนอันตรายตอมนุษยท่ีตอง  
มีการควบคุมในการสงออกไปนอกประเทศ เพ่ือรักษาคุณภาพของผักและผลไมไทยใหเปนท่ียอมรับจากตางประเทศ 

มติ ครม. : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การสงสินคาผักและผลไม ออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 3 5 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ   
และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมสุดยอด ครั้งท่ี 35  
และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศเสนอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมท่ีเก่ียวของ ระหวาง

วันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี 
2. ผลการประชุมฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1) ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35  ดานเศรษฐกิจ ประเด็นการเสริมสรางการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน (การจัดตั้งเครือขายอาเซียนเพ่ือการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
และจัดทําขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเครือขาย) 

2) ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งท่ี 10  ยินดีท่ีอาเซียนกับสหประชาชาติมีความรวมมือ  
ท่ีเขมแข็งในการเตรียมความพรอมรับมือกับความทาทายของโลก และขยายความรวมมือในเสาตางๆ ของอาเซียน  
โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ ประเด็นคาบเก่ียว ( Cross-cutting issue) เรื่อง การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3) ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 22  หัวขอประเด็นคาบเก่ียว ( Cross-cutting issue)  
เรื่อง การสงเสริมการเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรความเช่ือมโยงตางๆ ของภูมิภาคเพ่ือชวยเสริมสรางศักยภาพ  
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกใหเปนเครื่องจักรสําคัญของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป
อยางตอเน่ือง 

4) ผลการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 14 (14th EAS) ดานสังคมและวัฒนธรรม เรื่อง การสงเสริม

การพัฒนาท่ียังยืนในทุกมติ ไดแก การลดความยากจน การบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรนํ้า การจัดการภัยพิบัติ  

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

เพ่ือทราบผลการประชุมดังกลาว และมอบหมายหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของพิจารณาตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การรับมือกับสังคมผูสูงวัย การประมงอยางยั่งยืน การดูแลบริหารจัดการการเคลื่อนยายสารเคมีและขยะอันตราย  
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

5) สถานการณในภูมิภาคและระหวางประเทศ 
5.1) สถานการณในรัฐยะไข  ผูนําทุกประเทศสนับสนุนบทบาทอาเซียนในการอํานวยความสะดวก  

ในการสงกลับผูพลัดถ่ิน ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในรัฐยะไข อาเซียน  
ไดเห็นชอบใหตั้งทีมเฉพาะกิจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามรายงานการประเมินความตองการในเบ้ืองตน  
และเสริมสรางบทบาทของเลขาธิการอาเซียนในการดําเนินโครงการความรวมมือในรัฐยะไขใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

5.2) สถานการณในทะเลจีนใต ท่ีประชุมสนับสนุนความรวมมือของทุกฝายเพ่ือใหบรรลุการเจรจาจัดทํา
ประมวลการปฏิบัติ (Code of Conduct: COC) ในทะเลจีนใตใหแลวเสร็จภายใน 3 ป และเนนย้ําความสําคัญ  
ของเสรีภาพในการเดินเรือและบินผานในทะเลจีนใต และการแกไขขอพิพาทโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ 1982 ( UNCLOS) โดยไทยย้ําการสงเสริมความรวมมือ  
ท่ีเอ้ือประโยชนตอทุกฝายโดยเฉพาะความรวมมือดานการปกปองสิ่งแวดลอมทางทะเล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35  

และการประชุมท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการดําเนินการเรื่องการจัดตั้งเครือขายอาเซียน  
เพ่ือการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และการจัดทําขอบเขตอํานาจหนาท่ี  
ของเครือขายฯ โดยขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาใหขอคิดเห็นของประเทศสมาชิกอาเซียน และจะนําผลการพิจารณา  
ไปหารือและขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทํางานดานการประมงอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ ซึ่งกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 
๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บรูไนดารุสซาลาม นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงาน  
ในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

มติ ครม.  : รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ และมอบหมาย  
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมฯ ตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 52 และการประชุมรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของ และพิจารณาสั่งการหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามนัยสรุปประเด็นสําคัญสําหรับการติดตามผล  
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน เพ่ือนําไปปฏิบัติและติดตามความคืบหนาตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวง การตางประเทศ เสนอผล การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 52 และการประชุม

รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
2. ผลการประชุมฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๕๒ไดแก การสงเสริมความยั่งยืนในทุกมิติสถานการณในรัฐยะไข 
การสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในรัฐยะไข และการประชุมกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง ๔ กรอบ 

(2) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-รัสเซีย ประเด็นดานเศรษฐกิจท่ีประชุมเห็นพองใหอาเซียน  
กับรัสเซียกระชับความรวมมือดานการคา การลงทุน ผานการสงเสริมการปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ภาคธุรกิจในสาขาท่ีทองสองฝายมีศักยภาพ ไดแก ผลผลิตของประเทศเขตรอน ผลิตภัณฑเน้ือ นม ไข ธัญพืช ตลอดจน
การสงเสริมความรวมมือดานเมืองอัจฉริยะนวัตกรรม การชนสง การทองเท่ียว สุขาภพ และพลังงานหมุนเวียน 

(3) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-EU ประเด็นเรื่องนํ้ามันปาลม อินโดนีเซีย และมาเลเซียไดหยิบ
ยกเรื่องปาลมนํ้ามันข้ึนอีกครั้ง โดยย้ําถึงความสําคัญของเรื่องน้ีตอท้ังสองประเทศ และแสดงความมุงมั่นท่ีจะแกไขปญหา
ดังกลาวรวมกับ EU ผานการจัดตั้งคณะทํางานรวมระหวาง EU กับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวของ ซึ่งตองมีขอบเขต
อํานาจท่ีชัดเจน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวไมขัดของตอผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 52 

และการประชุมรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณตระหนักถึงบทบาทสําคัญและการมีสวนรวมของกรอบ

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

เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองรวมกันและมีนัย
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความรวมมือระดับอนุภูมิภาค ไดแก โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
(IMT-GT) ซึ่งกรมประมงไดใหความรวมมือโดยจัดทําและดําเนินโครงการ  Increasing Asian Seabass Productivity by 
Promoting the Utilization of Genetic Improvement Seed: A Field Trial (Dept. of Fisheries, Thailand)  
โดยใชงบประมาณจากหนวยงาน ซึ่งโครงการไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป ๒๕๖๑ เปนตนมานอกจากน้ี กระทรวงเกษตร  
และสหกรณยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหเกิดประโยชน  
ในอนุภูมิภาคอยางแทจริงและเพ่ือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
และมอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป  
ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040263 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหนํ้ามันปาลมและแฟรกชันของนํ้ามันปาลม  และนํ้ามันเน้ือในเมล็ด

ปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหนํ้ามันปาลม 
และแฟรกชันของนํ้ามันปาลม และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขา
และนําผาน พ.ศ. .... 

Uโดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  

มีมติเห็นชอบแนวทางการกําหนดดานนําเขาและนําผานสินคานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลม ดังน้ี 
1.1 กําหนดดานนําเขาและนําผานสินคานํ้ามันปาลมฯ ดังน้ี 

1) ดานนําเขาสินคานํ้ามันปาลม ฯ จํานวน 3 ดาน ไดแก  ดานศุลกากรมาบตาพุดสํานักงานศุลกากร
กรุงเทพ และสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง  

2) ดานนําผานสินคานํ้ามันปาลม ฯ ดานตนทาง จํานวน 1  ดาน คือ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 
และกําหนดดานปลายทางสําหรับการนําผานนํ้ามันปาลมฯ ไปยังแตละประเทศ ดังน้ี 

2.1) กําหนดดานศุลกากรจันทบุรีเปนดานปลายทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา 
2.2) กําหนดดานศุลกากรหนองคายเปนดานปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2.3) กําหนดดานศุลกากรแมสอดเปนดานปลายทางไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

1.2 มอบหมายกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือบังคับใชตอไป
โดยใหรับขอสังเกตของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

2. คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบผลการประชุม กนป. ตามขอ 1.1 เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563 

Uความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงพาณิชย  

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

เพ่ือเปนการปองกันปญหาการลักลอบนําเขา และปองปราม  
การนําสินคานํ้ามันปาลมฯ ผานแดนมาใชหรือจําหนายในประเทศ  
ท่ีอาจสงผลตอราคานํ้ามันปาลมและผลปาลมนํ้ามันท่ีเกษตรกรขายได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เรื่อง กําหนดใหนํ้ามันปาลมและแฟรกชันของนํ้ามันปาลม และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. .... เพ่ือเปนการปองกันปญหาการลักลอบนําเขา และปองปราม  
การนําสินคานํ้ามันปาลมฯ ผานแดนมาใชหรือจําหนายในประเทศ ท่ีอาจสงผลตอราคานํ้ามันปาลมและผลปาลมนํ้ามัน  
ท่ีเกษตรกรขายได อยางไรก็ตาม ขอใหกระทรวงพาณิชยติดตามผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขอรองเรียนของประเทศสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO)อยางใกลชิดตอไปดวย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหนํ้ามันปาลมและแฟรกชันของนํ้ามันปาลม  
และนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคระกรรมการกฤษฎีกา 
ไปประกอบการพิจารราดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยประสานงานกับหนวยงานดานความมั่นคงเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
3. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
4. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


