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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2563 วันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180263 

 
เรื่อง : รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง ครั้งท่ี 5 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบตอรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง – 

ลานชาง ครั้งท่ี 5 
2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองแถลงการณรวมตอ

สื่อมวลชน 
3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอ

ผลประโยชนของไทย ขอให กต. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
[ท่ีประชุมจะมีการพิจารณารับรองแถลงการณรวมฯ ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ณ นครเวียงจันทร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศ ไดเสนอเรื่อง รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ

กรอบความรวมมือแมโขง  - ลานชาง ครั้งท่ี 5  เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา  (1) ใหความเห็นชอบตอรางแถลงการณ  
รวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง ครั้งท่ี 5 และ (2) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ โดยสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ ประกอบดวย 
1. การทบทวนความสําเร็จและความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ของกรอบ  

ความรวมมือแมโขง  - ลานชาง 2561  - 2565 ในชวง 1 ปท่ีผานมา อาทิ ความคืบหนาในการดําเนินโครงการท่ีไดรับ  
การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษภายใตกรอบความรวมมือแมโขง  - ลานชาง และการจัดตั้งศูนยความรวมมือ  
ดานการเกษตรแมโขง - ลานชาง เปนตน 

2. การกําหนดทิศทางความรวมมือในอนาคต โดยเนนเรื่อง 1) การสงเสริมความเช่ือมโยงระหวางระเบียง  

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

เพ่ือสงเสริมเก่ียวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งจะมีสวนชวย
ในการยกระดับความเปนอยูของประชาชน การคาสินคาเกษตร และการแกไข
ปญหาความยากจน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางการคาเช่ือมทางบกกับทางทะเลสายใหม 2) การเรงรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมความรวมมือในสาขาหลักอ่ืนๆ 
ไดแก ความเช่ือมโยง ศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจขามพรมแดน 3) การสงเสริมการหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในประเด็นท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงและสิ่งทาทายตางๆ 4) การกระชับความรวมมือดานศักยภาพ  
ในการผลิต การบริหารจัดการนํ้า และการเกษตร 5) การสงเสริมการดําเนินโครงการใหมๆ ท่ีจะชวยสงเสริมความเปนอยู  
ของประชาชน อาทิ การลดความยากจน และ 6) การกระชับความสัมพันธระดับประชาชนและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

3. ความเห็นพองท่ีจะสงเสริมใหกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชางดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร
การพัฒนาแหงชาติของแตละประเทศสมาชิก รวมท้ังกลไกความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาทิ แผนงาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุม

รัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง ครั้งท่ี 5 เน่ืองจากรางแถลงการณดังกลาวเปนเอกสารท่ีสะทอน
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนและความคิดเห็นระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิก โดยมีเน้ือหาประกอบดวย 
การทบทวน กําหนดทิศทาง และสงเสริมเก่ียวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งจะมีสวนชวยในการยกระดับ  
ความเปนอยูของประชาชน การคาสินคาเกษตร และการแกไขปญหาความยากจน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคมและขอสังเกตของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 5 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 8/2563 วันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180263 

 
เรื่อง : รางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวย
การจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการยกเวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยตาม (3) และ (4) ของขอ 8 แหงระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหแกสหกรณชาวไรออยท่ีมีฐานะ
เปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิมออกไปอีก 2 ฤดูการผลิต โดยใหริเริ่มใชบังคับในฤดูการผลิตป 2563/2561 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อก. เสนอวา โดยท่ีระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย 

ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยขอ 8 (3) และ (4) แหงระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหคุณสมบัติของ  
ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออย ตองมีสมาชิกเปนชาวไรออยไมนอยกวา 600 คน และมีปริมาณออย
ของสมาชิกท่ีสงใหแกโรงงานใดโรงงานหน่ึงรวมกันไมนอยกวารอยละ 55 ของปริมาณออยท่ีโรงงานน้ันหีบท้ังหมด  
ในแตละฤดูการผลิต ตามลําดับ และในวรรคสองของขอ 8 กําหนดใหคุณสมบัติตาม (3) และ (4) สําหรับสหกรณท่ีมี
ฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม ใหใชบังคับตั้งแตฤดูการผลิต ป 2561/2562 เปนตนไป 

2. ตอมาไดมีขอรองเรียนจากชุมนุมสหกรณชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม 
วาไดรับผลกระทบจากการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยตามขอ 1.  
โดยเห็นวาการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยดังกลาว เปนการกีดกันกลุม
เกษตรกรชาวไรออย สหกรณชาวไรออย สมาคมชาวไรออย ซึ่งมีขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถจัดตั้งเปนสถาบันชาวไรออยได 
จึงขอยกเวนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิย่ืนคํารองขอจดทะเบียนชาวไรออยสําหรับชุมนุมสหกรณการเกษตร
ชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม เพ่ือใหชุมนุมสหกรณการเกษตรชาวไรออย
แหงประเทศไทย จํากัด สามารถจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยและมีสิทธิรับเงินคาบํารุงสถาบันชาวไรออยท่ีโรงงาน
ออยหักจากเงินออยท่ีชาวไรออยซึ่งเปนสมาชิกสหกรณจําหนายแกโรงงาน โดยจะสงผลใหชุมนุมสหกรณชาวไรออย  

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

เพ่ือประโยชนแกสถาบันชาวไรออย และอุตสาหกรรมออย  
และนํ้าตาลทราย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แหงประเทศไทย จํากัด มีงบประมาณมาจัดสรรใหแกสหกรณสมาชิก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  
ของชาวไรออยซึ่งเปนสมาชิกสหกรณตอไป 

3. ดังน้ัน เพ่ือใหชุมนุมสหกรณท่ีมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม สามารถจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยได
และมีสิทธิรับเงินคาบํารุงสถาบันชาวไรออย จึงเห็นสมควรแกไขระเบียบตามขอ 1. เพ่ือยกเวนการกําหนดคุณสมบัติ  
ตามขอ 8 (3) และ (4) แหงระเบียบดังกลาว อก. โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) จึงไดยก
รางระเบียบดังกลาว ขึ้น เพ่ือยกเวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิย่ืนคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบัน  
ชาวไรออยตาม (3) และ (4) ของขอ 8 แหงระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบัน
ชาวไรออย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกไปอีก 2 ฤดูการผลิต โดยใหใชบังคับกับสหกรณชาวไรออย
ท่ีมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม จากเดิมท่ีกําหนด “ใชบังคับตั้งแตฤดูการผลิตป 2561/2562 เปนตนไป” เปน 
“ใหใชบังคับต้ังแตฤดูการผลิตป 2563/2564 เปนตนไป ” ท้ังน้ี การตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไรออยรายเดิม  
จะเริ่มดําเนินการในชวงตนเดือนมิถุนายน ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการชะลอการตรวจคุณสมบัติ 

4. คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ไดมีมติ
เห็นชอบรางระเบียบตามขอ 3. ดังกลาวตามท่ี สอน. เสนอ จึงไดเสนอรางระเบียบดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย

วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายไดเห็นชอบแลว 
เน่ืองจากจะเปนประโยชนแกสถาบันชาวไรออย และอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


