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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบขยายจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย จาก 202,013 ครัวเรือน เป็น 202,173 
ครัวเรือน โดยเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 3,440.05 ล้านบาท รวมถึงค่าบริหารจัดการโครงการส าหรับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บาท 

2. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
3. ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 

31 มกราคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 

ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกล าไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นล าไยตั้งแต่  
5 ปีข้ึนไป) ครัวเรือนเป้าหมาย 200,000 ครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นท่ีปลูกจริงในอัตราไร่ละ 2,000 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ กรอบวงเงินงบประมาณ 3,440,049,735 บาท 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 อนุมัติการด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวน
ล าไย ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2,013 ครัวเรือน (ยอดรวมสุทธิ 202,013 ครัวเรือน) 

เนื่องจากมีเกษตรกรที่เกินจากเป้าหมายโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 ซึ่งมีคุณสมบัติ 
ตรงตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  
ซึ่งสมควรได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และมีค่าบริหารจัดการโครงการ
ส าหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอใช้จ่าย 
จากกรอบวงเงินเดิม ภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 จึงจ าเป็นต้องขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมาย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไยที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม และเพื่อดูแลรักษาผลผลิตล าไย 
ในฤดูกาลผลิต ปี 2564 ให้มีคุณภาพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไยปี 2563 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการเยียวยา เกษตรกรชาวสวนล าไย  
ปี 2563 ท่ีขอขยายจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้รายงาน
ผลการด าเนินการไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ขออนุมัติสมัครเป็นสมาชิก The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) The International 

Accreditation Forum (IAF) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมัครขอ
ท าความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับ APAC IAF และ ILAC โดยตรงในนามส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและลงนามในใบสมัครสมาชิกองค์กรดังกล่าว 

๒. อนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าของ APAC เป็นจ านวนเงิน ประมาณ 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
หรือประมาณ 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าสมาชิกแรกเข้า IAF และ ILAC ประมาณ 
2,300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และ 600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 
๑4,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามล าดับ รวมทั้งค่าสมาชิกรายปีตามที่ APAC IAF และ ILAC เรียกเก็บ  
โดยจะใช้เงินงบประมาณในส่วนงบเงินอุดหนุนของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีภารกิจหนึ่งในการรับรองระบบงาน (Accreditation) 
ส าหรับหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2546 และในการประชุม
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2-1/2553 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบการมอบหมาย 
ให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้ด าเนินการรับรอง
ระบบงานที่เป็นอิสระแยกจากกันตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมายภายใต้คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)  
หรือ The National Standardization Council (NSC) 

๒. ในปี ๒๕๕๓ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้สมัครเป็นสมาชิกองค์กรภูมิภาคแปซิฟิก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการส่งผลให้การด าเนินการด้านการตรวจสอบรับรอง
สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศ
สมาชิกองค์กรดังกล่าวที่มีครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วโลก เป็นการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Pacific Accreditation Cooperation : PAC) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum : IAF) ในนามคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 
(กมช.) ภายใต้สถานะทางกฎหมายของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิก PAC/IAF อยู่ก่อนแล้ว 
โดย PAC ได้ตรวจประเมินระบบของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจนได้รับการยอมรับและได้ออก
เอกสารใบรับรองข้อตกลงการยอมรับร่วม (Multilateral Recognition Agreement : MRA) ในนามคณะกรรมการ 
การมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) หรือ The National Standardization Council (NSC)  

๓. ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ PAC ปรับปรุงองค์กรและได้เปลี่ยนช่ือเป็น The Asia Pacific Accreditation 
Cooperation (APAC) และได้ออกเอกสารข้อตกลงการยอมรับร่วมฉบับใหม่ในนามของ NSC โดยไม่มีช่ือของ ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติระบุในเอกสารดังกล่าว ส่งผลให้ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ไม่สามารถอ้างอิงสถานะการยอมรบัร่วมจาก APAC ได้ ท าให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยรับรองภายใต้ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไม่สามารถใช้เอกสารการรับรองเป็น
หลักฐานประกอบการส่งออกในการยื่นต่อประเทศปลายทางเมื่อถูกร้องขอซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารของประเทศไทย 

๔. ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเช่ือมั่นและยอมรับในผลการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของไทย จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนในการด าเนินการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย และก่อให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารได้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการเกษตรและนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ขอสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้มีอ านาจเต็ม (Full member)  
กับองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation: APAC) 
ภายใต้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) และองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ ( International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) 
โดยคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๙-๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติยื่นสมัครเป็นสมาชิก APAC และ IAF ได้โดยตรงในนาม ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

๕. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ ๒๓๐๔/๒๖๗๙ ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
เพื่อขอความเห็นจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการตอบกลับจากกรมสนธิสัญญา
และกฎหมายว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อการเป็นสมาชิกผู้แทนประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้มีอ านาจเต็มกับองค์กรระหว่าง
ประเทศด้านการรับรองระบบงานดังกล่าว หากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงาน  
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ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย และเนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศ  
ด้านการรับรองระบบงานทั้ง ๓ องค์กรข้างต้น ประกอบด้วยสมาชิกทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน  
จึงไม่มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศตามนัยของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น การลงนามในเอกสารการสมัคร
เป็นสมาชิก จึงไม่ใช่การจัดท าเอกสาร ท่ีก่อให้เกิดผลผูกพันภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยที่การสมั คร
เป็นสมาชิกผู้แทนประเทศไทย ในฐานะสมาชิกผู้มีอ านาจเต็มกับองค์กรระหว่างประเทศด้านการรับรองระบบงานดังกล่าว 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย กรมสนธิสัญญา
และกฎหมายจึงได้ให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเสนอเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าว 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าและค่าธรรมเนียม
สมาชิกรายปีในปีต่อๆ ไป ให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติด าเนินการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
 
  



6 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการยาง พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง เพ่ือให้การควบคุม
ก ากับดูแลในเรื่องของการน าเข้าและส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของต้นยาง
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอกฎกระทรวงร่างว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออก

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการยางตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมยาง 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. เสร็จแล้ว มีการแก้ไขชื่อร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง พ.ศ. ....” และแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการอ านายความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้ก าหนดให้ 
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบในงานต่างๆ ตามที่ก าหนดในร่างกฎกระทรวงฯ แทนสถาบันวิจัยยาง 
เนื่องจากปัจจุบันงานของสถาบันวิจัยยางได้โอนย้ายไปอยู่กับการยางแห่งประเทศไทยแล้ว โดย กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
ได้ยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว 

4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การควบคุมก ากับดูแลในเรื่องของการน าเข้าและส่งออก
ต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามข้อ 4. ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
  



8 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์)  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ภู่ ไพบูลย์  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ 
(นักวิชาการสหกรณ์ทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563  
ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณา

คุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าวตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่  
29 กันยายน 2538 แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาจึงอาจด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้ 
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับผลงานแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญของผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิเรื่องนี้จัดเป็น  
การด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและสามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมาย 
ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรและก่อให้ เกิดการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก 
 
สารัตถะ : คกก. นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) (โครงการฯ) และวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของโครงการฯ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา 68 (1) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ส านักงานและส่วนประกอบ และงานระบบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์และเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
(Operation and Maintenance: O&M) ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทาน 
ให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ 

2. ให้ด าเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงินรวมส าหรับค่างานที่เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
(ระยะที่ 2) จ านวน 660.43 ล้านบาท โดยให้ส านักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น  
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง 

3. กรอบวงเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) ของโครงการฯ จ านวน 34.22 ล้านบาท และวงเงินหลักประกันตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 200,000 บาท โดยให้ สงป. จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง 

4. มอบหมายให้  ขบ. กระทรวงคมนาคม (คค.) และคณะกรรมการคัด เลือกตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) รับความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายฯ ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกก.นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน/
กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ เอกชนสามารถเข้ ามาบริห ารจัดการโครงการฯ  
ได้ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (17 เมษายน 2555) อนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ด าเนินโครงการ

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (โครงการฯ) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานีปรับเปลี่ยน
การขนส่งระหว่างประเทศไปสูภ่ายในประเทศ รวมถึงเช่ือมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสูท่างรถไฟ โดยแบ่งการก่อสร้าง
เป็น 2 ระยะ ซึ่ง ขบ. ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563 และ ขบ.  
จะเป็นผู้เปิดให้บริการและบริหารเองภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปพลางก่อนในระหว่างด าเนินการเพื่อให้ เอกชน 
เข้ามาร่วมลงทุน ทั้งนี้ ขบ. พิจารณาแล้วว่าโครงการฯ มีความคุ้มค่าทั้งในด้านการเงิน [เฉพาะในส่วนของการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)] และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์โครงการฯ และความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการนโยบายฯ มีข้อสังเกต
ที่ส าคัญบางประการ เช่น ให้ผลักดันให้มีพื้นท่ีควบคุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นต้น ในครั้งนี้คณะกรรมการนโยบายฯ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปสรุป
ได้ ดังนี ้

1. ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบของ PPP Net Cost เฉพาะในส่วนของการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
(Operation and Maintenance: O&M) ทั้งหมด และมีการให้สิทธิในทรัพย์สินของโครงการฯ ในรูปแบบ Build – 
Operate – Transfer (BOT) เพื่อให้ภาคเอกชนเปิดให้บริการโครงการฯ อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565 ระยะเวลา
สัมปทาน 15 ปี 

2. ค่างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยน
ถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น เพื่อรองรับเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 และปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
วงเงิน 660.43 ล้านบาท และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดินส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 34.22 ล้านบาท 

3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (ขบ.) และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และคณะกรรมการนโยบายฯ ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อด าเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 207-2-29 ไร่ โดยใช้ที่ดินอย่างถาวรไม่มีก าหนดระยะเวลา รวมทั้ งอนุมัติ 
ให้ก าหนดวงเงินหลักประกันตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  
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และเง่ือนไขในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2561 ข้อ 4 เป็นวงเงินจ านวน 
200,000 บาทและอนุมัติให้เก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยค านวณค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้และค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (3) เป็นวงเงินจ านวน 34,217,820 บาท ตามมติ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยกรมการขนส่งทางบก  
ได้ด าเนินการวางหลักประกันจ านวน 200,000 บาท และช าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินงวดที่  1   
จ านวน 100,000 บาท กับส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงไม่ขัดข้องกรณีการขออนุมัติกรอบวงเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย ในส่วนของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วงเงินจ านวน 
34,217,820 บาท และวงเงินหลักประกัน จ านวน 200,000 บาท โดยขอให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวตามเง่ือนไขที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2561  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเสนอ และให้กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) และคณะกรรมการคัดเลือก
ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รับความเห็นของกระทรวงคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รับไปพิจารณาร่วมกับส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตสมมติฐาน
ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น อัตราคิดลด ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน  
ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง

ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนด  
ให้สารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับน้ ามันดีเซล (Renewable Diesel: RD) เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรม
สรรพสามิตประกาศก าหนด เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตใน (2) ของประเภทที่01.90 สินค้าอื่น ๆ ตอนที่ 1 
สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 และประเภทที่ 
01.90 ตอนที่ 1 สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งเดิมสารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับน้ ามันดีเซล (RD) ดังกล่าว ยังไม่เคยอยู่ในบัญชี
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
ส าหรับสารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรบัน้ ามันดีเซล (RD) เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศ
ก าหนด โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

(1) สารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับน้ ามันดีเซล (RD) อัตราภาษีตามปริมาณ 6.50 บาทต่อลิตร  
เป็นสารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับน้ ามันดีเซล (RD)ท่ีผลิตโดยใช้วัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่น้ ามันปาล์ม 

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

เพื่ อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้น าผลผลิต 
ทางการเกษตรมาผลิต เป็นพลั งงาน ซึ่ งจะช่วยแก้ปัญหาผลผลิต 
ทางการเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ า และช่วยลดการพึ่งพิงการน าเข้า
น้ ามันดิบจากต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



13 

 

(2) สารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับน้ ามันดีเซล (RD) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด อัตราภาษีตามปริมาณ 0 บาทต่อลิตร เป็นสารสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับน้ ามันดีเซล (RD) ที่ผลิตโดยใช้
น้ ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทสินค้า 

ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับจะช่วยส่งเสริมให้มีการน าผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะสินค้าปาล์มน้ ามัน มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
ล้นตลาดและราคาตกต่ า และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน  
รวมทั้ง ช่วยลดการพึ่งพาการน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ในอุตสาหกรรม ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้าน และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระยะยาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจส าหรับการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) 

ภายใต้โครงการ DELSA 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้แทน ในฐานะผู้ประสานงานหลัก 

ในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ร่วมกับผู้อ านวยการ
บริหารศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre)เนื่องจากเป็นการด าเนินงาน
ตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทย  
ได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2548 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทยได้ เสนอเรื่อง ร่างบันทึกความเข้ าใจ ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการจัดตั้ ง 

และการปฏิบัติงานของคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการ DELSA โดยสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในความร่วมมือทางเทคนิคส าหรับการจัดตั้งและด าเนินงาน
คลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียน ณ จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการ DELSA ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและ AHA Centre มีสาระส าคัญ 8 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นมาของโครงการ (2) การวางแผนและการประสานงาน 
(3) การบริหารจัดการคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือฯ (4) การปฏิบัติงานของคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือฯ (5) การสนับสนุน 
การปฏิบัติงานโครงการ (6) ความรับผิดชอบ (7) การควบคุมจ านวนสิ่งของช่วยเหลือ (8) การปฏิบัติตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 

2. กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ 

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

เพื่อให้สามารถตอบโต้และช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวหากส่วนราชการ

เจ้าของเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโต้และช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจส าหรับ
การจัดตั้งและการปฏิบัติงานของคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการ DELSA ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้ งนี้  ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ
กระทรวงกลาโหมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2564 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200464 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาด
ของโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในล าดับที่ ๔๒ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท 
ชนิด และ ขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  

ปี พ.ศ. 2561 - 2570 และขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตามมาตรการฯ 
2. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง

แก้ไขประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) รวมทั้งยกร่างกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มประเภท
หรือชนิดของโรงงานประกอบกิจการท าเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีโดยกระบวนการเคมีชีวภาพ และการผลิต
พลาสติกชีวภาพ ในการนี้คณะท างานฯ ได้มีการยกร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 

3. ระหว่างการด าเนินการตามข้อ 2. กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 โดยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ ต่อมาจึงได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2563 จากนั้นจึงได้มีการปรับปรุง  
ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. เสียใหม่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจัดท าเป็นร่างกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งร่างกฎกระทรวงเดิมและรา่งกฎกระทรวงที่มกีารปรบัปรงุ
มิได้มีสาระส าคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากเพื่อก าหนดให้การประกอบกิจการ

โรงงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) ซึ่งเดิมจัดรวมอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับท่ี 42 

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

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของกฎกระทรวงเดิม ให้มีความชัดเจนมิให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ  อันจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ  
(Bio Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (S-Curve) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


