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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270464 
 
เรื่อง : การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีและการก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ

ในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 76) พ.ศ. 2539 และก าหนดให้ข้าวขาวและข้าวหักที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดยกรมการค้าจ่างประเทศไป
ประกอบการขอใบอนุญาตน าเข้า (Import License) เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และก าหนดให้การส่งออก
ข้าวขาวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 

2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
และสหราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
พิเศษส าหรับการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรขึ้นใหม่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) 

เพื่อระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขยายสมาชิกภาพตามมาตรา 24(6) ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร 
และการค้า (แกตต์) โดย EU ได้ชดเชยโดยการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีน าเข้าส าหรับข้าวขาว ปริมาณ  21,455 ตัน  
ข้าวกล้อง ปริมาณ 1,812 ตัน และข้าวหัก ปริมาณ 41,600 ตัน โดยก าหนดอัตราภาษีน าเข้าข้าวขาวในโควตา  
แต่ละชนิดที่ร้อยละ 0, 88 และ 148 ยูโร/ตัน ตามล าดับ 

2. เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
ส าหรับการส่งออกข้าวขาวภายใต้โควตาภาษีของ EU ในปี 2540 เนื่องจากเห็นว่าสิทธิประโยชน์จากการส่งออกข้าว

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

เพื่อจะช่วยให้ไทยคงความสามารถในการขายข้าวในตลาด
สหภาพยุโรปและตลาดสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นคู่ค้าข้าวที่ส าคัญของไทย
ทั้ง 2 ตลาดด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภายใต้โควตาภาษีมาจากการเจรจาของภาครัฐและการบุกเบิกตลาดของภาคเอกชน จึงควรแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง 
เข้ากองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมเรื่องข้าว ส่วนที่เหลือให้ผู้ส่งออกของไทยและผู้น า
เข้าข้าวของ EU ได้รับไป ทั้งนี้ ส าหรับข้าวกล้องซึ่งปริมาณโควตามีจ านวนน้อย และข้าวหักซึ่งมีส่วนต่างของภาษีน าเข้า
ปกติกับภาษีภายใต้โควตาไม่มากนัก พณ. จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ 

3. พณ. ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกสินค้าข้าว  
ไปสหภาพยุโรป (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2548 ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับสินค้า
ข้าวขาว ข้าวขาวหอม และข้าวนึ่ง ชนิด 100% ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 1006.30 ท่ีส่งไป EU เฉพาะส่วนที่
จะใช้สิทธิประโยชน์ โดยมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) เพื่อใช้ประโยชน์ในการน าไปประกอบการ 
ขอใบอนุญาตน าเข้า (Import License) จาก EU เพื่อให้ได้สิทธิยกเว้นภาษีน าเข้าจาก EU ตามความตกลงระหว่าง
ประเทศไทยและ EU ไว้ในอัตราตันละ 2,500 บาท 

4. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออก  
ข้าวขาวภายใต้โควตาการยกเว้นการน าเข้าจาก EU ต่อไป และให้ พณ. สามารถปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละสถานการณ์ เพื่อคงความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาด EUตามที่ พณ. เสนอ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อ 
1. การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1.1 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักร พ.ศ.... โดยก าหนดให้ข้าวขาวและข้าวหักที่ส่งออกไป EU และ UK เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ รับรอง 
การส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดย คต. ไปประกอบการขอใบอนุญาตการน าเข้า (Import License)  
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีและการก าหนดให้เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกไป 
EU และ UK เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 

1.2 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
และสหราชอาณาจักร พ.ศ. .... โดยปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการส่งออกข้าวไป EU และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการส่งออกข้าวไป UK ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 6 วรรค 1 ของพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

2. การปรับลดการก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการส่งออกข้าวขาวไป EU และการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการส่งออกข้าวขาวไป UK โดย คต. ได้ค านวณอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกสินค้า
ข้าวไป EU ตามแนวทางที่ท่ีประชุมได้เห็นชอบแล้ว โดยพิจารณาจากการแบ่งผลประโยชน์ท่ีผู้ส่งออกจะได้รับจากการขาย
ข้าวภายใต้โควตาภาษี (เท่ากับอัตราภาษีน าเข้าปกติของ EU และ UK) ออกเป็น 2 ส่วน ให้ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกฝ่ายละครึ่ง 
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แล้วแบ่งผลประโยชน์ของผู้ส่งออกครึ่งหนึ่งเข้ากองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น คิดเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษ
ส าหรับการส่งออกข้าวขาวภายใต้โควตาภาษีไป EU เท่ากับ 1,500 บาท/ตัน และอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับ 
การส่งออกข้าวขาวภายใต้โควตาภาษีไป UK เท่ากับ 1,200 บาท/ตัน ซึ่งลดลงจากเดิมที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษฯ 
ในอัตรา 2,500 บาท/ตัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร รวมทั้งเพื่อจะช่วยให้ไทยคงความสามารถในการขายข้าวในตลาดสหภาพยุโรปและตลาดสหราชอาณาจักร  
ซึ่งเป็นคู่ค้าข้าวท่ีส าคัญของไทยท้ัง 2 ตลาดด้วย 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป 
และสหราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าว  
ไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของ
กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270464 
 
เรื่อง : มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ร่างพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และร่างประ กาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
กรณีที่มีการจัดตั้งและการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
รวม 2 ฉบับ) 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน เพ่ือลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกสถาบันการเงิน
ประชาชน 

2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงินประชาชนและสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชนส าหรับการด าเนินการ
ต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน 

3. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดตั้งและการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ส าหรับกรณีที่มีการจัดต้ังและการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 
โดยให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และการจ านองอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.01 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. เสนอว่า สถาบันการเงินประชาชน เป็นองค์กรการเงินของชุมชนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน

ประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 18 วรรคสอง 

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

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และให้บริการทางการเงินแก่คน 
ในชุมชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมท้ัง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพ้ืนที่ซ่ึงเป็น
การด าเนินงานในระดับต าบล 

2. ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรการเงินชุมชนยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่องค์กร
การเงินชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะเริ่มด าเนินการตามภารกิจ  
ของสถาบันการเงินประชาชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก
สถาบันการเงินประชาชน กค. พิจารณาแล้วจึงได้เสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน โดยตราเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย  
รวม 2 ฉบับ 

2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
เพื่อยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร และ 

2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดตั้งและการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพื่อลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

3. ปัจจุบันมีองค์กรการเงินชุมชนที่จดทะเบียนจัดต้ังเป็นสถาบันการเงินประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ต้ัง วันที่จดทะเบียนจัดต้ัง 

1. ก ลุ่ ม สั จ จ ะ อ อ ม ท รั พ ย์ บ้ า น
ส ระ แ ก้ ว  ใ ช้ ช่ื อ ว่ า  ส ถ าบั น
การเงินประชาชนต าบลบ้านเป้า 

ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

25 สิงหาคม 2563 

2. สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน 
ใ ช้ ช่ื อ ว่ า  ส ถ า บั น ก า ร เงิ น
ประชาชนต าบลน้ าขาว 

ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 

12 พฤศจิกายน 2563 

3. สถาบันการเงินชุมชนบ้านทาน
พอ ใช้ ช่ือว่า สถาบันการเงิน
ประชาชนบ้านทานพอ 

ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

16 ธันวาคม 2563 

4. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้จากภาษี 
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ที่คาดว่าจะได้รับหากไม่มีการด าเนินการตามมาตรการน้ีประมาณปีละ 18 ล้านบาท และสูญเสียรายได้ที่ได้รับจาก
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมาณปีละ 2.6 ล้านบาท 

5. สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
5.1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับ

เงินได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท าตราสาร อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนสถานะขององค์กรการเงินชุมชน
ไปเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน 

5.1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน ส าหรับดอกเบี้ย
เงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงินประชาชนทุกบัญชีรวมกันของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน20,000 บาท 
ตลอดปีภาษ ี

5.1.3 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน ส าหรับเงินได้ 
ที่เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน 

5.1.4 ยกเว้นอากรแสตมป์ส าหรับตราสารที่สถาบันการเงินประชาชนออกให้กับสมาชิกในการท า
ธุรกรรม 

5.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดต้ังและการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

5.2.1 เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 0.01 ส าหรับการเปลี่ยน
สถานะขององค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชน  ในกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคล บุคคล  
หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่มิใช่องค์กรการเงินชุมชนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โอนให้แก่สถาบันการเงินประชาชน ในส่วนที ่
ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีช าระ 

5.2.2 เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 0.01 ส าหรับกรณีการ
จ านองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อระหว่างสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชนกับสถาบัน
การเงินประชาชน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันการเงินประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  

การออมทรัพย์และให้บริการทางการเงินแก่คนในชุมชน ควรมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ าและมีเงินทุนที่เพียงพอ  
จะเริ่มด าเนินธุรกิจ จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
รวมทั้ งลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0 .01  
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และค่าธรรมเนียมการจดจ านองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดตั้งและการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด รวม 2 ฉบับ ตามที่กรทะรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270464 
 
เรื่อง : ช าระหนี้ค่าวัสดุอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,256.14 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้ 
ค่าวัสดุอาหาร (ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์) ค้างช าระประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าวัสดุ

อาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริงท าให้ยังมีหนี้ค่าวัสดุอาหาร
ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จ านวน 2,256,140,900 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบหกล้าน 
หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการมีหนี้ค้างช าระดังกล่าวเป็นเวลานานจะสร้างความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ 
กับผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 

ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามนัยมาตรา 42  
ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อนด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้า มปีตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือ จากรายการค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ยังคงมี
เหลือ จ านวน ๒,๓๖๖,๖๙๒,๓๐๐ บาท และรายจ่ายประจ ารายการอื่น จ านวน ๑,๔๔๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ
คงเหลือทั้งสิ้น จ านวน ๓,๘๑๐,๑๕๒,๓๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอาหารค้างช าระส าหรับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขัง 
และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 2,256,140,900 บาทเพราะหากมีการค้างช าระหนี้
ดังกล่าวเป็นเวลานานจะส่งผลทางด้านเศรษฐกิจกับผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายให้ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังต่อไป 
2. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน ส านักงานศาลยุติธรรม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  
(เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
ช าระหนี้ค่าวัสดุอาหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่26 พฤศจิกายน 2561 
(เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
ช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินการเพื่อน าข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆ ไป  
ให้เหมาะสมด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270464 
 
เรื่อง : การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพส านักงาน Decade coordination Office (DCO) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพส านักงานDecade coordination Office (DCO) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้หารือกับ

ส านักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC และเห็นควรที่จะเสนอช่ือประเทศไทยเป็นเจ้าภาพส านักงาน DCO โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีข้อเสนอบนพ้ืนฐานแนวคิดในการขยายกรอบการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ IOC 
WESTPAC ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการด าเนินงานส านักเลขาธิการ IOC WESTPAC ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งขึ้น โดยโครงสร้าง
บุคลากร และงบประมาณของส านักงาน DCO จะใช้สถานที่ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่มีอยู่ของส านักงาน
เลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ข้อเสนอของประเทศไทยบนพื้นฐาน
แนวคิดในการขยายกรอบการด าเนินงานที่มีอยู่ หัวหน้าส านักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความ
คุ้มกันจากรัฐบาลไทย ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศ  
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 จะท าหน้าที่หัวหน้าส านักงาน DCO อีกหน้าที่หนึ่ง  
จึงไม่มีการขอเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาแล้ว  
มีความเห็นว่า หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพส านักงาน DCO จะเป็นการส่งเสริม
บทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางขององค์การ/ส านักงานระดับระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาคในการ
ด าเนินการภายใต้กรอบ UN Decade รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ 
และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม หรือข้อริเริ่มใหม่ ๆ ที่อาจน าไปสู่การพัฒนาหรือขยายกรอบความร่วมมือ
ด้านสมุทรศาสตร์ในกรอบอ่ืน ๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในคราว  
การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพส านักงาน Decade 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่ เกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Coordination Office (DCO) และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270464 
 
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(ICS - ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 - 2569 
 
สารัตถะ : วธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษา
มรดกวัฒ นธรรมที่ จับต้ องไม่ ได้  (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage : ICS-ICH)(คณะกรรมการฯ) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569  

2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนกับรัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (อนุสัญญาฯ) และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่นๆ 

3. มอบหมายให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569 ให้แก่
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาฯ และ กต. เพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สมัคร  
เข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วธ. รายงานว่า อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เริ่มด าเนินงานเมื่อปี  

พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ๒. เพื่อรับรองว่ามรดกวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไดร้ับการเคารพ ๓. เพื่อเพ่ิมความตระหนักรู้ ท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติถึงความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และให้เกิดความช่ืนชมยินดี
ร่วมกัน ๔. เพื่อสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ในปัจจุบันรัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาฯ  
มีจ านวน 180.ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคสมาชิกอนุสัญญา เป็นล าดับท่ี 171 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
ท าให้ไทยจะต้องด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านการสง่เสรมิและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 

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

เพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS –ICH) 
วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569 ของราชอาณาจักรไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ทั้งนี้ ตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๕ และข้อ ๗ ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage) เพื่อท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอรับการขึ้นทะเบียน 
ในรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และข้อเสนอต่างๆ ที่รัฐภาคีส่งเข้ามา วิธีการคัดเลือกตั้ง  
คณะกรรมการฯ จะยึดหลักการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์และให้รัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
โดยไม่สามารถได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกันได้ และก าหนดให้ทุก ๆ สองปี ที่ประชุมสมัชชาของรัฐภาคี 
ต้องเลือกตั้งรัฐภาคีสมาชิก เพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ซึ่งในปีพ.ศ. 2565 ในการประชุมสมัชชาของ
รัฐภาคีฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกภูมิปัญญา 
ที่จับต้องไม่ได้ จ านวน 12 ที่นั่ง ในกลุ่มที่ 4 (ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) จะมีต าแหน่งว่าง 4 ที่น่ังจากจ านวนทั้งสิ้น ๕ ที่น่ัง 
ราชอาณาจักรไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ขณะนี้มีประเทศที่ประกาศลงสมัครแล้วท้ังสิ้น 5.ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา บังคลาเทศ 
ปากีสถาน มาเลเซีย และอัฟกานิสถาน 

3. การสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(ICS-ICH) เป็นความท้าทายในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของราชอาณาจักรไทยในเวทีโลก และยังเป็น
โอกาสในการเสริมสรา้งสัมพันธภาพ ความร่วมมือ และความช่วยเหลือในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับรัฐภาคีสมาชิก 
และชุมชนหรือหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งหากราชอาณาจักรไทยตัดสินใจประกาศลงสมัครอย่างเป็นทางการ 
ราชอาณาจักรไทยจะเป็นประเทศล าดับที่ ๖ ของกลุ่ม ซึ่งความรวดเร็วในการประกาศตัวลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จและได้รับการเลือกตั้ง ร่วมกับการวางแผนการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็น
ระบบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วว่า 
1. ไม่ขัดข้องในการที่ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวน

รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS-ICH) วาระปี พ.ศ.2565 - 2569ทั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ราชอาณาจักรไทย 
จะแสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกเสริมสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือ และความช่วยเหลือในการด าเนินงานต่างๆ  
ร่วมกับรัฐภาคีสมาชิก 

2. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการขอเสียง และแลกเสียงสนับสนุนกับรัฐภาคี
สมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่น ๆ 

3. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวง  
การต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ (ICS –ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569 ของราชอาณาจักรไทย 
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มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการที่อาจจะเกิดขึ้นก่อน
การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage : ICS - ICH) ให้หน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270464 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] 

ครั้งท่ี 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic 
Ministers (AEM) Retreat] ครั้งท่ี 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี 2 - 3 มีนาคม 2564 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ฯ) ได้มอบหมาย 
ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เข้าร่วมการปะชุมดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic 

Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล โดยมีบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ เป็นประธานการประชุม 

๒. ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒๗ ให้ความส าคัญกับการผลักดัน 

การด าเนินงานของภาครัฐและสนับสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชน เพื่อฟ้ืนฟูและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
จากสถานการณ์โควิด - ๑๙ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๒.๒ ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนเสนอจะผลักดันให้บรรลุ  
ผลส าเร็จในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๓ ด้าน ได้แก่ การฟื้นฟู การเป็นดิจิทัล และความยั่งยืน 

๒.๓ การหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจพร้อม
สนับสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชนอาเซียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมกันฟื้นฟู
เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงแสดงเจตจ านงที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  

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

เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ล ะส ร้ า งค วาม เจ ริญ เติ บ โต ท าง เศ รษ ฐกิ จ 
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากเป็นการผลักดัน 
การด าเนินงานของภาครัฐและสนับสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชน เพื่อฟ้ืนฟูและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
จากสถานการณ์โควิด - ๑๙ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะสนับสนุน
ความร่วมมือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินภารกิจเกี่ยวเนื่อง
จากผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
เพื่อให้การฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 


