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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ 
จ านวน 9 คน ดังนี ้

1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร ผู้แทนเกษตรกร 
2. นายเด่นณรงศ์ ธรรมา  ผู้แทนเกษตรกร 
3. นายมีชัย ดีมะการ  ผู้แทนเกษตรกร 
4. นายบุญช่วย มหิวรรณ  ผู้แทนเกษตรกร 
5. นายเผด็จ ดิฐษดี  ผู้แทนเกษตรกร 
6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด  ผู้แทนเกษตรกร 
7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร จ านวน 6 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ตามประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร จ านวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ตามประกาศดังกล่าว ครบวาระการด ารงต าแหน่งสองปี เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 

3. ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรม ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน และสามารถจัดการประชุมเพื่อด าเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อเกษตรกรรม ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามกฎหมาย โดยมีกระบวนการสรรหาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  
และวิธีการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (ออกโดยอาศัยอ านาจ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลการด าเนินการปรากฏตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 

4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 
มาตรา 12 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากกรรมการโดยต าแหน่งแล้ว  
มีกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรหกคน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน ท้ังนี้ 
กรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวสองปี โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอีกได้ ตามาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิม  
ที่ครบวาระ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีองค์ประกอบครบถ้วน และสามารถจัดประชุม  
ชุดด าเนินงานต่อไปได้ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้ 

1. นายประยูร ด ารงชิตานนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ  กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
3. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการ 
4. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ 
5. นายภัทระ ค าพิทักษ์  กรรมการ 
6. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการ 
7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ

สะพานปลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และวันที่  
13 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยที่พระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 มาตรา 15 ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในต าแหน่งมีก าหนด
สองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ ซึ่งคณะกรรมการได้ครบก าหนดสองปีเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2564 

2. เนื่องจากคณะกรรมการได้ด ารงต าแหน่งครบก าหนดสองปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ตามขั้นตอนการ
ด าเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรฐัวิสาหกิจ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้มาจากสรรหาหรือการเสนอช่ือจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจให้มีจ านวนไม่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและสามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมาย 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร และก่อให้เกิดการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีจะต้องแต่งตั้งเสนอฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรฐัวิสาหกิจพิจารณา โดยกรณีที่มีกรรมการครบ
วาระให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจน าเสนอรายชื่อบุคคลที่เสนอช่ือเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา จึงได้มีค าสั่งที่ 
351/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
และค าสั่งที่ 390/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา เพิ่มเติม 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  
5 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมได้ด าเนินการสรรหาบุคคลตามขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา จ านวน 10 คน และรับทราบรายช่ือผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ตามที่กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ไดน้ าเสนอ ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) รับทราบรายช่ือผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

2) เห็นชอบรายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้น าเสนอ ดังนี้ 

1. ด้านบัญชี การเงิน 
1) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (ต าแหน่งท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ (ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา (ต าแหน่งท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 
2) นายชัยธวัช เสาวพันธ์ (ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 

3. ด้านกฎหมาย 
1) นายภัทระ ค าพิทักษ์ (ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 
2) นายทองมั่น เพกิเฉย (ต าแหน่งท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 

4. ด้านบริหารธุรกิจ 
1) นายประยูร ด ารงชิตานนท์ (ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ) 
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2) นายภวัต วงศ์มณีวรรณ (ต าแหน่งท่ีเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ) 
5. ด้านเกษตร 

1) นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ (ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 
2) นายสุรพงษ์ เจียสกุล (ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ) 

4. องค์การสะพานปลาได้มีหนังสือ ที่ กษ 1701.2/5179 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณา
รายช่ือเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนกรรมการ  
ที่ครบวาระ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค 0824/ล 2116 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2563 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลาแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้ 

1) นายประยูร ด ารงชิตานนท ์ ประธานกรรมการ 
2) นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ  กรรมการ 
3) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร ์ กรรมการ 
4) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ 
5) นายภัทระ ค าพิทักษ ์  กรรมการ 
6) นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์  กรรมการ 

5. กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กค 0824/20629 ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2563  
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา โดยเสนอแต่งตั้งนางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1701.2/213 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) เสนอรายช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค 0824/ล 108 
ลงวันที่  27 มกราคม 2564 เห็นชอบรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  
ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 

1) นายประยูร ด ารงชิตานนท ์ ประธานกรรมการ 
2) นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ  กรรมการ 
3) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ 
4) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ 
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5) นายภัทระ ค าพิทักษ ์  กรรมการ 
6) นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์  กรรมการ 

7. องค์การสะพานปลา ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1701.2/68 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรียน ผู้บังคับการกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร ของผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งฝ่ายทะเบียนประวัติ
อาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้มีหนังสือ ที่ ตช 0032.34/150 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แจ้งผล
การตรวจสอบประวัติด้วยช่ือและช่ือสกุล ปรากฏว่าไม่พบช่ือ – ช่ือสกุล ของบุคคลดังกล่าว ในฐานข้อมูลประวัติผู้เคยถูก
จับกุมและด าเนินคดีอาญาแต่อย่างใด 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิต

ปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต  
หรือสัญญาจ้างบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
คณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือปิโตรเลียมในรูปแบบ 
ของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผิตหรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบสัมปทานสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญา
จ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560โดยข้อ 5 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้มี
การทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาค
ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และการพิจารณารูปแบบการให้สิทธิ์ส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละภูมิภาคธรณีวิทยา
ปิโตรเลียมทุกๆ สามปีนับแต่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

2. กระทรวงพลังงานโดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ได้ด าเนินการทบทวน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบสัมปทาน  
สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พร้อมยกร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียมและคณะกรรมการปิโตรเลียมแล้ว 

3. โดยสาระส าคัญของร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมดังกล่าว ได้มีการยกเลิก เอกสารหมายเลข 1  
ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมเดิม (โอกาสพบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยและโอกาสพบปิโตรเลียม
ในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม)และให้ใช้เอกสารหมายเลข 1 ท่ีระบุผลการทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พน./กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศ
คณะกรรมการปิโตรเลียมดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เชิงพาณิชย์ของประเทศไทยและโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมแทน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วว่า ตามร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าร่างประกาศแล้วทุกประการ ดังน้ัน จึงเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ 
ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริหาร  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ  
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผูป้ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสตอ๊ก
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้แก่ พณ. จ านวน 188.95 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อนุมัติในหลักการโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ

ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 กรอบวงเงินงบประมาณ 940 ล้านบาท โดยให้กระทรวงพาณิชย์ 
กรมการค้าภายใน ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อร่าง 
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับแล้วในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ  
ให้เสนอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติในหลักการโครงการฯ ปีการผลิต 2561/62 กรอบวงเงิน
งบประมาณ 572 ล้านบาท หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2562 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกที่เสนอตั้งไว้ จ านวน 
171.5199 ล้านบาท เป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอให้กรมการค้าภายในปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อไป 

3. กรมการค้าภายใน ไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ 
และงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการคา่ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

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

เพื่อให้การด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ ยให้ผู้ประกอบ 
การค้าข้าวในการเก็บสต๊อก บรรลุเป้าหมายในรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
และสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีต่อการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กรมการค้าภายในได้เบิกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต 2559/60 แล้วทั้ งนี้ กรมการค้าภายในได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ  
ปีการผลิต 2560/61 และปีการผลิต 2561/62 จ านวน 314,429,000 บาท 

4. ผลการด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก  
ปีการผลิต 2560/61 และปีการผลิต 2561/62 ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 มีดังน้ี 

หัวข้อ 
โครงการฯ ปี 
2560/61 

โครงการฯ ปี 2561/62 รวม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ราย) 305 270 575 
เก็บสต็อกสูงสุด (ล้านตัน) 3.79 3.23 7.02 
คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติเงินชดเชย 421.61 445.76 867.37 
เบิกจ่าย 421.39 257.03 678.42 
งบประมาณประจ าปี 2563 157.11 157.32 314.43 
งบกลาง 264.28 - 264.28 
งบกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร - 99.71 99.71 

คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร 0.222 188.73 188.95 

ทั้งนี้ รวมวงเงินชดเชยดอกเบี้ย ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 188,954,173.28 บาท 

5. ส านักงบประมาณ มีหนังสือลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 188,954,173.28 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ  
ปีการผลิต 2560/61 จ านวน 221,917.80 บาท และปีการผลิต 2561/62 จ านวน 188,732,255.48 บาท  
โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการ

ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



11 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น
หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลั งเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวม 7 ฉบับ ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช 2479 
2. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช 2483 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484 
4. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488 
5. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491 
6. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2501 และ 
7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สคก. เสนอว่า คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิก

กฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น จ านวน 6 ฉบับ 
ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช 2479 (2) พระราชบัญญัติจัดการฝึกอบรม
เด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 (3) พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 (4) พระราชบัญญัติ
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง พ.ศ. 2493 (5) พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464 
และ (6) พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

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

เพื่ อ ให้ การบั งคับ ใช้กฎหมายในภาพรวมเป็น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ โดยให้ส่งความเห็นและข้อเสนอ
เกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายมายังคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สคก. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2. สคก. โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน และได้พิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพ่ิมเติมแล้วเห็นว่า มีกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง 
จ านวน 7 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช 2479 (2) พระราชก าหนด
ควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช 2483 (3) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจก ารไฟฟ้า 
พุทธศักราช 2484 (4) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรี  
กับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488 (5) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควร 
จากราชการ พ.ศ. 2491 (6) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 และ (7) พระราชบัญญัติ
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 ดังน้ัน เพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกเลิก
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง อีกทั้ง
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือยกเลิกกฎหมายซ่ึงมีลักษณะดังกล่าว 

3. ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลัง จ านวน 7 ฉบับ ได้แก่ 

3.1 พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช 2497 และพระราชบัญญัติจัดการ
ฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายลักษณะอาญาและพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ประกอบกับมีกฎหมายเฉพาะก าหนดกลไกทางกฎหมาย 
ในการด าเนินการไว้แล้ว ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2) พระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ (3) พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด พ.ศ. 2561 

3.2 พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช 2483 เนื่องจาก
การเข้าครอบครองงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค าที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคลซ่ึงได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักเกณฑ์การด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่มีภารกิจท่ีต้องอาศัยอ านาจของพระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการ
ท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช 2483 ในการด าเนินการในปัจจุบันแต่อย่างใด 

3.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484 เนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบ
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กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเพ่ือก ากับดูแลกิจการไฟฟ้ารวมถึง
ไฟฟ้าสัมปทานด้วยแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจึงไม่ได้ก ากับและควบคุมกิจการไฟฟ้าสัมปทานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484 นอกจากนี้ การเดินสายส่งไฟฟ้า การตั้งเสา สถานี หรืออุปกรณ์อื่นใด มีกฎหมาย  
และหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะแล้วเช่นกัน การด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีจึงซ้ าซ้อนกับกฎหมาย 
ที่ออกมาในภายหลังและไม่มีความจ าเป็นต้องมีพระราชบัญญัติน้ีอีกต่อไป 

3.4 พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซ่ึงเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488 เนื่องจากต้ังแต่
มีการตรากฎหมายฉบับน้ียังไม่เคยมีการใช้บังคับและด าเนินการตามพระราชบัญญัติแต่อย่างใด ประกอบกับใน
ปัจจุบันพระราชบัญญัติข่าววกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการข่าวท่ีอาจเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงและประโยชน์แห่งรัฐไว้โดยเฉพาะ และประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการกระท าผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแล้ว 

3.5 พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491 เนื่องจากนับแต่
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการชุด
แรกเพียงครั้งเดียว และยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการหรือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี จึงท าให้
พระราชบัญญัติน้ีไม่เคยมีการใช้บังคับในทางปฏิบัติ ประกอบกับในปัจจุบันพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไว้แล้ว 
โดยมีกลไกควบคุมการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและสอดคล้องกับสภาพการณ์และวิธี
ปฏิบัติทางการค้าระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

3.6 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 เนื่องจากนับแต่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
ได้มีข้อพิพาทที่มีการฟ้องคดีตามกฎหมายน้ีเพียงคดีเดียวเท่าน้ัน ประกอบกับการใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้อง
ปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้กลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการด าเนินการกับผู้กระท าผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้อยู่แล้ว รวมทั้งยังมีประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 ท าให้มีกลไกทางกฎหมายในการควบคุม 
และติดตามการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรดังกล่าว ณ จุดน าเข้าส่งออกได้ 

4. โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส าหรับ
รักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464 และพระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 แต่เนื่องจากได้มี
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการน าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้าง
บ้าน ลงวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2559 ก าหนดให้ กษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกันพิจารณายกร่างกฎหมายเพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองช้างไทยให้เป็นระบบ 
จึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานดังกล่าวรับข้อเสนอในเรื่องน้ีของคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
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เร่งด่วนไปประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย 
5. สคก. ได้สอบถามความเห็นเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จะยกเลิก ซ่ึงหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมายตามที่  สคก. เสนอและได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว  
กับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีจากผู้ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ สคก. http://www.krisdiks.go.th 
และเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย http://www.lawreform.go.th ตั้งแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 19 วัน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 55 คน 
เห็นด้วย 53 คน และไม่เห็นด้วย 2 คน รวมทั้งได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.krisdiks.go.th 
และ http://www.lawreform.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการ
เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการยกเลิกกฎหมาย

บางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นท่ีตราขึ้นภายหลัง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ พ.ศ. .... 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย 
รับข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า 
พระพุทธศักราช 2464 และพระราชบญัญตัิส าหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ไปประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ปีการผลิต 2563/64 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ตามที่ ครม. อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
จ านวน 28,046.82 ล้านบาท โดยขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 28,046.81 ล้านบาท เป็น 56 ,093.63 ล้านบาท ทั้งนี้  
ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (สงป.) และขอจัดส รร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีถัดๆ ไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เห็นชอบ  

ในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 
โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท 
งบประมาณจ่ายขาดรวม 56,093.63 ล้านบาท 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ  
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิต  
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติและได้รับความเสียหาย โดยได้รับจัดสรรวงเงินจ่ายขาดก่อนในเบื้องต้น  
ในการสนับสนุนเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท 
วงเงินงบประมาณจ่ายขาดรวม 28,046.82 ล้านบาท 

3. ผลการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 
2563/64 ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรในเบื้องต้นในอัตราไร่ละ 500 บาทไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 4,614,777 ครัวเรือน วงเงินทั้งสิ้น 26,617.90 ล้านบาท 

 

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

เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ 
เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรมีก าลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตข้าว รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่อง ขอเพิ่มกรอบวงเงิน

งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิต ตลอดจนเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 
ด้านค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้รวมทั้งเป็นไปตามมติ นบข. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่เห็นชอบในหลักการโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2563/64 โดยสนับสนุนเงิน  
ให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท งบประมาณ
จ่ายขาดรวม 56,093.63 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน ด้วยความ
รอบคอบ โปร่งใส และมีการตรวจสอบการจ่ายเงินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างรัดกุม และเข้มงวด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตรข์้าวไทย ปี 2563 – 2567 รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์ของพืชเกษตรอื่นๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถลดการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐได้ในระยะยาวต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2564 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน  
ปี 2564 โดยขอรับการจัดสรรวงเงินงบประมาณเบื้องต้น จ านวน 4,613.04 ล้านบาท จากวงเงิน 8,807.54 ล้านบาท 
ตามที่ กนป. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อด าเนินโครงการฯ ไปพลางก่อน ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว พณ. จะน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณ
ในส่วนท่ีเหลือต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2562 - 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 13,378.99 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านรายได้
ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน และบรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิต
ตกต่ า โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (4.00 บาทต่อกิโลกรัม) กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร  
ที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

2. คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เห็นชอบตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอการขยายระยะเวลาด าเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันปี 2562 
- 2563 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 โดยใช้กรอบ
งบประมาณด าเนินการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562) จ านวน 13,378.99 ล้านบาท 
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 9 งวด เป็นเงิน 6,729.57 ล้านบาท คง เหลือจ านวน 
6,649.42 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. เดือน
กันยายน 2562 - เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และ กนป. 
เห็นชอบการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2564 ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมกราคม 
- เดือนกันยายน 2564 และมีกรอบวงเงินด าเนินการ 8,807.54 ล้านบาท โดยคงหลักการเช่นเดียวกับโครงการประกัน

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

เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร 
รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตได้
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และให้การด าเนินการเป็น ไปอย่ างถู กต้ องและมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายได้เกษตรกรชาวสวนปาลม์น้ ามนั ปี 2562 - 2563 และมอบหมายกระทรวงพาณิชย์น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติกรอบวงเงินด าเนินการต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2564  
ได้ทันตามระยะเวลาโครงการที่ก าหนด ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นการ
ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ให้สามารถรักษาศักยภาพ  
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขอให้กระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้รายงานผล  
การด าเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การด าเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2564 ในคราวต่อไปด้วย 

2. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติก ากับติดตามการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2561 – 2580 อย่างเคร่งครัด 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการเพราะปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายอื่น 
ให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับ
ขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ซ่ึงเป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับ
ขวดนม และหัวนมยางดูดเล่นให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อก. เสนอว่า เน่ืองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนมมาตรฐานเลขที่ มอก. 

969 - 2533 ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรบัขวดนมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. 2540 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น มาตรฐานเลขที่ มอก. 1025 – 2539  
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2540 มีผลใช้
บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว ประกอบกับปัจจุบันสาระส าคัญทางวิชาการของเอกสารอ้างอิง  
ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้ว
เห็ นสมควรยก เลิ กม าตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อุ ตส าหกรรม  2  ป ระ เภท ดั งกล่ าว  และก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนม มาตรฐานเลขที่  มอก. 969 – 25xx และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น มาตรฐานเลขที่ มอก. 1025 – 25xx ขึ้นใหม่ 

2. สมอ. ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
2.1 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 679 – 12/2562 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เห็นชอบร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนม มาตรฐานเลขที่ 

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

เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับ
ขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นที่ เป็นไปตาม
มาตรฐาน อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มอก. 969 – 25xx และร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น มาตรฐานเลขที่ มอก. 1025 – 25xx 
และมีมติในการประชุมครั้งที่ 680 – 31/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ สมอ. ด าเนินการก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป 

2.2 สมอ. ได้มีประกาศ สมอ. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หัวนมยางส าหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ลงวันที่  
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ www.tisi.go.th พร้อมทั้งแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย 
และผู้ได้รับใบอนุญาตท าหรือน าเข้าท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย 

2.3 กมอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 680 – 13/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ สมอ. 
ด าเนินการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวต่อไป 

2.4 สมอ. จึงได้จัดท าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 2 ฉบับ ดังน้ี 
2.4.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5812 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยาง
ส าหรับขวดนม ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หัวนมยางส าหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 969 – 2562 ใช้บังคับเป็นต้นไป 

2.4.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5813 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 1025 – 2562ใช้บังคับเป็นต้นไป 

3. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว  
และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่
ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ืออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใด  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้ ดังนั้น การก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หัวนมยางส าหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูด เล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวง 

4. สมอ. ได้ก าหนดระยะเวลาในการบังคับใช้กฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง 2 ฉบับ เมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันรับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
โดยทั้งนี้ เป็นไปตามความในมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

http://www.tisi.go.th/
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5. อก. ได้จัดท าผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ดังนี้ 
5.1 ผู้ซ่ึงได้รับผลกระทบ 

ผู้ท า ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หัวนมยางดูดเล่น 

5.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
เป็นการส่ งเสริม ให้ผู้ ท าเพิ่ มขีดความสามารถในการผลิตอันก่อให้ เกิดการพัฒนาคุณ ภาพ

ผลิตภัณ ฑ์ อุ ตสาหกรรมหั วนมยางส าหรับขวดนม และหั วนมยางดู ด เล่น  และป้ องกันมิ ให้ มี การน า เข้ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากต่างประเทศ 

5.3 ผลกระทบด้านสังคม 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนม และหัวนมยางดูดเล่นที่วางจ าหน่ายอยู่ในตลาด  

จะเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว 

2.4 ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
บุคคลที่ต้องถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ได้แก่ ผู้ท า ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

หัวนมยางส าหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น โดยผู้ท าและผู้น าเข้าจะต้องขอรับใบอนุญาตท า
หรือน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และผู้จ าหน่ายต้องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตและมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับ 

ขวดนมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... แล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หัวนมยางส าหรับขวดนม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยี  
ในปัจจุบัน และเพื่อให้การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางส าหรับขวดนมต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดสาชาวิชาชีพวิศวกรรม 
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดงาน ประเภท และขนาดของงานในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า เนื่องจากงาน ประเภท และขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา ได้แก่ 

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
และวิศวกรรมเคมี ตามกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับลักษณะงาน ประเภท และขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. มท. ได้น าร่างกฎกระทรวงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษา 
สมาคมวิชาชีพ ผู้ประกอบการภาคเอกชนภาครัฐสมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนท่ัวไปแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากงาน 

ประเภทและขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาตามกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการ  
และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมงาน ประเภทและขนาดของงาน  

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

เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องนี้เป็นการแก้ไขงาน ประเภท 
และขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา  
ที่ ยั งไม่ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ในปั จจุบั นที่ มี ค วามก้ าวหน้ า 
ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า การก าหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ขอให้หน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงอาคารชลประทานประเภทบังคับน้ าท่ีมีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไปด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม  
และกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ 

ลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 12 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2  
และการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี  

ครั้งท่ี 2 และการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 12 โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีร่วมให้การรับรองเอกสาร

ผลลัพธ์ของการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้น ากรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 12 และการประชุมดังกล่าวได้รับรองเอกสารผลลัพธ์แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

2) การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 แสดงความกังวลถึงผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเห็นพ้องว่าการกระชับความร่วมมือในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท  
ในเรื่องการเกษตรและการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าที่สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศจะช่วยเพิ่มผลผลิตของชุมชน
ชนบทและช่วยพัฒนาความยืดหยุ่นของครัวเรือนในชนบทในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งไทยได้เน้นย้ า 2 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข  
(2) การสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคและโลกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และเสริมสร้าง
ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ทุกประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงทางสาธารณสุข เศรษฐกิจดิจิทัล การต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่ และยินดีต่อข้อเสนอการยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

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

เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคและการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงในทุกมิติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 เน้นย้ าความส าคัญของการส่งเสริม
การลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและความเช่ือมโยงทางอุตสาหกรรมผ่านกลไกที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วม และการยินดีต่อ
การประกาศหุ้นส่วนการลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนลุ่มน้ าโขง(Mekong SDGs Investment Partnership) 
ของญี่ปุ่น โดยไทยได้เน้น 3 ประเด็นท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน ได้แก่ (1) ด้านสาธารณสุข (2) การสร้างความเชื่อมโยงของ
ห่วงโซ่อุปทานผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในอนุภูมิภาค รวมทั้งการจัดท าแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมความ
เช่ือมโยงทางกฎระเบียบและดิจิทัล (3) การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาระดับรากหญ้า โดยช่ืนชม  
ข้อริเริ่ม “คูซาโนเนะ” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ทุกประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งด้านสาธารณสุขและความเชื่อมโยง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม  
และรายย่อย การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างการประสานงานระหว่างกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นกับคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในการแก้ปัญหาด้านน้ า อาทิ การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าโขง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-

สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 2 และการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคและการพัฒนาที่เช่ือมโยงในทุกมิติ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความร่วมมือ  
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็น
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090264 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 2/2563 (คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช) 
 
สารัตถะ : คกก.พืชน้ ามันฯ เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เสนอมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  

21 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังนี ้
1. มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA ส าหรับ

สินค้ามะพร้าว ปี 2563 โดยให้มีการบังคับใช้มาตรการ SSG ส าหรับสินค้ามะพรา้ว ปี 2563 ที่น าเข้าตั้งแต่วันที ่25 ธันวาคม 2563 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้กรมศุลกากร ด าเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง และให้กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. การบริหารการน าเข้าน้ ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ ามันถั่วเหลือง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย  
เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ ามันมะพร้าว ปี 2564 ภายใต้กรอบ WTO กรอบ AFTA  
และกรอบ FTA โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาภายใต้กรอบ WTO มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง  
และน้ ามันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ ามันมะพร้าว ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด ทั้งนี้ การบริหาร  
การน าเข้ามะพร้าวผล ภายใต้กรอบ AFTA จะต้องได้รับการจัดสรรปริมาณการน าเข้าจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
สินค้ามะพร้าว 

3. การบริหารการน าเข้ามะพร้าวผลตามความตกลง AFTA ปี 2564 ก าหนดช่วงเวลาน าเข้า 2 ช่วง คือ ช่วงเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน - ธันวาคม (รวม 6 เดือน) ส าหรับช่วงแรกเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 จะใช้ผล
การรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศของผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวท่ีมีคุณสมบัติและเป็นผู้มีสิทธิน าเข้า ในช่วงเดือน
สิงหาคม - ธันวาคม 2563 มาพิจารณาจัดสรรปริมาณน าเข้าให้แก่ผู้มีสิทธิน าเข้าในอัตรา 1 : 2 (น าเข้า 1 ส่วน ต่อการรับ
ซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2 ส่วน) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว พิจารณาก าหนดปริมาณ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกก.พืชน้ ามันฯ/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าเข้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบ
ป้อนโรงงานอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การน าเข้า และการจัดสรรให้กับผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวแต่ละรายที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้มีสิทธิน าเข้า ทั้งนี้ การน าเข้า
ต้องเป็นไปตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา
จัดสรรปริมาณการน าเข้า ให้คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชทราบ และแจ้งกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าเข้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ ตามที่คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ 

มติ ครม. : รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


