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วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเทศกาลปใหมตั้งแตเวลา
00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา 00.02
ของวันที่ 3 มกราคม 2563)
รางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแมนาเติง
ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮี้ และตําบลทุงยาว อําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย
เปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือ
ลดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยแร พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
จํานวน 3 ฉบับ
รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่ตําบลวัดเกต
ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง
และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองที่ตําบลอุโมงค
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558
รางกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... และราง
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการ
แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การ
อนุญาต การตออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปน
ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ….
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน
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โครงการหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ - สังคม
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2563 เพื่อเปนคาใชจายในการเพิ่มกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน จํานวน 2,247 อัตรา
ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
และการประชุมที่เกี่ยวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2562 เพิ่มเติม
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกันรายได
เกษตรกรผูปลูกขาว)
โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมาตรการบริหาร
จัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลาย
ป 2562
รายงานผลการใชยางพาราและความคืบหนา
การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ป 2563
ตางประเทศ

21.

เรื่อง

22.

เรื่อง

23.

เรื่อง

24.

เรื่อง

25.

เรื่อง

26.

เรื่อง

27.

เรื่อง

การจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส วาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ
ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุน
พิเศษแมโขง – ลานชาง ประจําป 2561 ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและรางบันทึก
ความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุน
พิเศษแมโขง - ลานชาง ระหวางสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กับสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย
การใหความเห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม (Joint Statement) สําหรับการ
ประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ําครั้งที่ 1 ภายใต
กรอบความรวมมือแมโขง- ลานชาง
การขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณประการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 9
รางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
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เวียดนาม วาดวย การกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาว
มายังสาธารณรัฐเกาหลี
ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
บัลแกเรียวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ
รางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมแหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงยุติธรรมแหงประเทศญี่ปุนในสาขากฎหมายและการบริหารงาน
ยุติธรรม
การจัดทําความตกลงประเทศเจาภาพ (host country agreement) กับ
สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ
ขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับ
ใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรรม)
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติ
แตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเทศกาลปใหม
ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2563)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง
พิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หน ดให ย กเว น ค า ธรรมเนี ย มการใช ย าน ยน ตร บ น ท างหลวงพิ เศ ษ หมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร – บานฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพั ทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเขาชลบุรี ทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบังและทางแยกเขาพัทยา ตามกฎกระทรวง
กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการใช ย านยนตร บ นทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7 ตอนกรุ งเทพมหานคร – เมื อ งพั ท ยา
พ.ศ. 2561 และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน
บางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวง
กําหนดค าธรรมเนี ย มการใช ย านยนตร บ นทางหลวงพิ เศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตร
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง
– บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม
2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2563
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ
คณะรัฐ มนตรี มีมติ เห็ น ชอบร างกฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบั บ ประกอบด วย 1. รางกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหคน
ซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 3) รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวน
คาธรรมเนียมการแจงหรือขอเมื่อพนกําหนดเวลา พ.ศ. .... 4. รางกฎกระทรวงกําหนดอาคารที่สรางขึ้นเพื่อประโยชน
อยางอื่นอันมิใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงตามขอ 1 กําหนดคาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนารายการทะเบี ยนบาน
คาธรรมเนียมการแจงเกิด การตาย และการยายที่อยู คาธรรมเนียมการขอสําเนาทะเบียนบานแทนฉบับที่สูญหาย
กํ า หนดยกเว น ค า ธรรมเนี ย มการคั ด สํ า เนาหรื อ การคั ด และรั บ รองสํ า เนารายการทะเบี ย นราษฎร เพื่ อ ใช ใ น
การบางอยาง เชน การศึกษา การศาสนา และการยกเวนคาธรรมเนียมการแจงการเกิด การตาย ที่ไดแจงตอนาย
ทะเบียนแหงทองที่อื่นและการขอรับสําเนาทะเบียนบานแทนฉบับที่สูญหายในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัย
2. รางกฎกระทรวงตามขอ 2
2.1 กําหนดใหมีการแจงการเกิดและการตายสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยทุกคนที่เกิดหรือ
ตายในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
2.2 กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนเวลาตั้งแตหกเดือนขึ้นไป คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกํ าหนด ปฏิ บัติ เกี่ย วกับ การเพิ่ มชื่อในทะเบี ยนบ าน การแจงการยายที่ อยู การสํารวจตรวจสอบรายการ
ทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ และการจัดทําบัตรประจําตัว
2.3 กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษเฉพาะเรื่องนอกจากกลุมที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด เชน กลุมแรงงานตางดาว 3
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สัญชาติ และคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เขามาอาศัยอยูในราชอาณาจักโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งเปน คนไรรัฐไรสัญชาติ
รวมถึงบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบรายการทะเบียนราษฎร การจัดทําประวัติ การ
แจงการยายที่อยู และการจัดทําบัตรประจําตัว
2.4 กําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวเปนเวลานอยกวาหกเดือน รวมถึงบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ทะเบียนราษฎร
2.5 กําหนดระยะเวลาที่คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยจะตองยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
หรือขอจัดทําทะเบียนประวัติใหชัดเจน
2.6 กําหนดคาธรรมเนียม และยกเวนคาธรรมเนียม
3. รางกฎกระทรวงตามขอ 3 กําหนดคาธรรมเนียมการแจงหรือขอที่ผูมีหนาที่แจงหรือขอไดแจง
ตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อพนกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด ไดแก การแจงการเกิด การตาย การจัดการศพ การ
ยายที่อยู การขอเลขที่บาน การขอเพิ่มชื่อหรือจัดทําทะเบียนประวัติของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย การแกไขปรับปรุง
รายการทะเบียนบาน การรื้อถอนบาน และการแจงยายบานที่เคลื่อนยายได กําหนดยกเวนคาธรรมเนียมการแจงหรือ
ขอเมื่ อพ น กํ าหนดเวลา ในกรณี มี เหตุ จํ า เป น ที่ ทํ าให ผูแจ งหรือ ผูขอไมส ามารถแจงหรือขอไดภ ายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด เชน เกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติในบริเวณทองที่ที่อยูอาศัย เปนผูพิการทางกายเดินไมได เปนใบ
ตาบอดทั้งสองขาง เปนตน
4. รางกฎกระทรวงตามขอ 4 กําหนดอาคารที่สรางขึ้นเพื่อประโยชนอยางอื่นอันมิใชเพื่อเปนที่อยู
อาศั ยที่ จําต องกําหนดเลขประจํ าอาคารและจั ดทํ าทะเบี ย นอาคารตามกฎหมายวาด วยการทะเบียนราษฎร เช น
โรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสถานที่ สรางด วยวัสดุถาวร มีพื้น ที่ภ ายในที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาไปใชสอยหรือใช
ประโยชนได ไดแก อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม อาคารเพื่อการบริการสาธารณะ อาคารเพื่อประกอบกิจการหรือใช
เปนสํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน คลังสินคา โรงงาน
3. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดบริ เ วณห า มก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮี้ และตําบลทุง
ยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮี้
และตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่
บางสวนในทองที่ตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮี้ และตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน เพื่อประโยชนในดานการผังเมืองและการสถาปตยกรรม
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย เปนดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดิน
หรือทราย เปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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1. กําหนดใหหินที่สามารถทําเปนแผนหรือรูปทรงอื่นใดเพื่อการประดับหรือตกแตงไดเปนหินประดับ
ได แ ก หิ น กรวดมน หิ น กรวดเหลี่ ย ม หิ น แกรนิ ต หิ น ชนวน หิ น ทราย หิ น ทราเวอร ที น หิน นาคกระสวย หิ น ไนส
หินบะซอลต และหินปูน
2. กําหนดใหหินตาม 1. ซึ่งมีคุณภาพไมเหมาะสมที่จะทําใหเปนหินประดับและหินชนิดอื่นนอกจาก
หินตาม 1. เปนหินอุตสาหกรรม
3. กํ าหนดชนิ ดของดิ น ให เป น ดิน อุตสาหกรรม ไดแก ดิน ขาว ดิน ซีเมนต ดิน ทนไฟ ดิน เบาหรือ
ไดอะทอไมตหรือไดอะตอมเมเชียสเอิรท ดินมารล เวนแตดินมารลที่นําไปผานกระบวนการแตงเปนดินสอพองและใช
เพื่ อ ประโยชน ในอุ ต สาหกรรมพื้ น บ าน ดิ น เหนี ย วสี เว น แต ดิ น เหนี ย วสี ที่ ใชเพื่ อประโยชน ในงานหั ต ถกรรมหรื อ
อุตสาหกรรมพื้นบาน และบอลเคลย
4. กําหนดใหทรายแกวหรือทรายซิลิกาเปนทรายอุตสาหกรรม
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยแร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือ
ลดค า ธรรมเนี ย มตามกฎหมายว า ด ว ยแร พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอ และให ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองไดภายในกําหนดสองปนับ
แตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ใชบังคับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กํ าหนดหลั ก เกณฑ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู มี สิ ท ธิ ได รั บ การยกเว น ค าธรรมเนี ย มหรื อ ลดหย อ น
คาธรรมเนี ยม และกํ าหนดคุณ สมบั ติของผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญ าตแตงแร หรือผูรับ ใบอนุญ าตประกอบ
โลหกรรมที่มีสิทธิไดรับการยกเวน หรือลดหยอนคาธรรมเนียมรายป โดยตองเปนผูประกอบกิจการที่รับผิดชอบตอ
สังคม มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม และผานเกณฑมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว หรือตามหลักเกณฑที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร หรือไดรับรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่มีมาตรฐานสูงกวาหรือเทียบเทา
2. กรณี ที่ผูประกอบกิจการยังคงรักษาเกณฑมาตรฐานการประกอบกิจการไดสูงกวามาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด หรือเทียบเทาอยางตอเนื่องและไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูประกอบการที่ไดรับรางวัลหรือ
ประกาศนียบัตร ใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปถัดไปจากที่มีการประกาศรายชื่อ รวมถึงการตออายุให
ไดรับการลดคาธรรมเนียมเปนจํานวนกึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
3. กรณี ส ถานประกอบกิ จ การประสบเหตุ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ห รื อ ได รั บ อุ บั ติ ภั ย และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดประกาศรายชื่อใหเปนผูประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไดรับอุบัติภัย
ให ได รั บ ยกเว น ค าธรรมเนี ย มรายป ในป ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ห รื อได รั บ อุ บั ติ ภั ย หากในป นั้ น ได ชํ าระ
คาธรรมเนียมรายปไวแลวใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปถัดไปจากปที่ประสบเหตุทางธรรมชาติ
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การแจงในกรณีไดรับยกเวนไมตองขอ
อนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18/1
2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการแจงการเพิ่มจํานวน เปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการผลิต เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการบําบัดมลพิษ
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หรือมาตรการปองกันหรือลดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่น หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคาร
โรงงาน หรือ การกอสรางอาคาร โรงงานเพิ่มขึ้นตามมาตรา 19
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การแจงเพิ่มประเภท หรือชนิดของการประกอบ
กิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา 19/1 และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงตามขอ 1
1.1 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผูใดประสงคจะขยายโรงงานตามมาตรา 18 แตไดรับ
ยกเวน ไม ตองขออนุ ญ าตตามมาตรา 18/1 ให แจงผูอนุญ าตทราบเปน การลว งหน าไม นอยกวา 30 วัน กอนการ
ดําเนินการ
1.2 แบบใบแจงใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
1.3 กํ า หนดสถานที่ แ จ ง กรณี โรงงานตั้ ง อยู ในเขตกรุ ง เทพมหานคร แจ ง ได ที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีที่โรงงานตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร แจงที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
เขตทองที่ที่โรงงานตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
1.4 กําหนดใหการแจงและการแจงผลการพิจารณาสามารถแจงผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแลวแตกรณี
1.5 กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบและระยะเวลาพรอมการแจงผลการตรวจสอบโดยพนักงาน
เจาหนาที่จะตองตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน ผูอนุญาตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน และแจงผล
การตรวจสอบภายใน 5 วัน โดยระยะเวลาดังกลาวทั้งหมดนี้จะตองไมรวมถึงกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาตมี
คําสั่งให คืน ใบแจงเนื่องจากเอกสารหลั กฐานไมถูกตองหรือไม ครบถวน หรือมี คําสั่งให ผูแจ งดํ าเนิ น การแกไขหรือ
ปรับปรุงสถานที่ตั้งโรงงาน อาคารโรงงาน เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานใหถูกตองสมบูรณ
หรือระยะเวลาที่ตองไปรับความเห็นชอบอนุญาต หรืออนุมัติจากหนวยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว (ถามี)
2. รางกฎกระทรวงตามขอ 2
2.1 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผูใดประสงคจะดําเนินการตามมาตรา 19 ใหแจงเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการดําเนินการ
2.2 กําหนดใหการแจงกรณีที่มีการเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิต เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการบําบัดมลพิษหรือมาตรการปองกันหรือลดเหตุ
เดือดรอนรําคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นทําใหเครื่องจักรมีกําลังรวมลดลงหรือเพิ่มขึ้นแตไมถึงขั้น
ขยายโรงงาน ผูแจงตองยื่นเอกสารแสดงแบบแปลนเพื่อแสดงวัตถุประสงคดังกลาวพรอมกับการแจงดวย
2.3 กํ าหนดให การแจงกรณี ที่มีการเพิ่ มเนื้อที่ อาคารโรงงานออกไปหรือกรณี ที่ มีการกอสราง
อาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม เพื่อประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ผูแจงตองยื่นแบบแปลนแสดงการเพิ่มเนื้อที่
อาคารโรงงานหรือการกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อแสดงถึงวัตถุประสงคดังกลาวดวย
2.4 กํ าหนดสถานที่ แ จ ง โดยกรณี ที่ โรงงานตั้ งอยู ในกรุ งเทพมหานคร แจ งได ที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนกรณีที่โรงงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร แจงที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
เขตทองที่ที่โรงงานตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
2.5 กําหนดใหการแจงสามารถผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแลวแตกรณี
3. รางกฎกระทรวงตามขอ 3
3.1 กํ าหนดความหมายของคํ าวา “เพิ่ ม ประเภทหรือชนิ ด ของการประกอบกิ จ การโรงงานที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม” รวมทั้งกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผูใดประสงค
จะดําเนินการตามมาตรการ 19/1 ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ไมนอยกวา 15 วัน กอนมีการดําเนินการ
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3.2 กําหนดใหการแจงตามมาตรการ 19/1 ผูแจงตองยื่นเอกสารแสดงถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
เชน กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ มาตรการปองกันสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มาพรอมกับการแจงฯ
ดวย
3.3 กํ า หนดสถานที่ แ จ งโดยกรณี ที่ โรงงานตั้ งอยู ในกรุ งเทพมหานคร แจ งได ที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนกรณีที่โรงงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร แจงที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
เขตทองที่ที่โรงงานตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
3.4 กํ า หนดให ก ารแจ ง และแจ ง ผลการพิ จ ารณาสามารถดํ า เนิ น การผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แลวแตกรณี
3.5 กําหนดระยะเวลาการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ไมเกิน 7 วัน ผูอนุญาตไมเกิน 3 วัน
และแจงผลการพิจารณาไมเกิน 2 วัน โดยระยะเวลาดังกลาวนี้ไมรวมถึงวันที่พนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาตมีคําสั่ง
ใหคืนใบแจงเนื่องจากเอกสารหลักฐานไมถูกตอง หรือไมครบถวนหรือมีคําสั่งใหผูแจงไปดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง
สถานที่ ตั้ งโรงงาน อาคารโรงงาน เครื่ องจั กร เครื่องอุป กรณ หรือสิ่งที่นํ ามาใชในโรงงานให ถูกตองสมบูร ณ ห รือ
ระยะเวลาที่ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบ อนุ ญ าต หรื อ อนุ มั ติ จ ากหน ว ยงานอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดไว หรื อ
ระยะเวลาที่มีผูโตแยงเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่
ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม และในทองที่ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
ขยายระยะเวลาการใช บั งคั บ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้น ที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยาง
เนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองที่ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ.
2558 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศ
ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนอง
ผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองที่ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน พ.ศ. 2558 ออกไปอีก 2 ป นับแตวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป
8. เรื่อง รา งกฎกระทรวงที่ ออกโดยอาศั ยอํา นาจตามพระราชบั ญ ญั ติภ าษีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
จํานวน 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู ก สร าง พ.ศ. 2562 จํ า นวน 4 ฉบั บ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ
1. รางกฎกระทรวงกําหนดคาใชจายในการจัดเก็บภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
กําหนดใหสวนราชการที่รับชําระภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หักคาใชจายในการจัดเก็บภาษีในอัตรา
รอยละ 3 ของภาษีที่รับชําระไวแทน และใหนําสงภาษีหลังหักคาใชจายแลวใหแก อปท. ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
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2. รางกฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควร
แกสภาพ พ.ศ. ....
2.1 กําหนดใหลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลา เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1.1 ที่ดินที่โดยสภาพสามารถทําประโยชนได แตไมมีการทําประโยชนในที่ดินนั้น
ตลอดปที่ผานมา เวนแตการที่ไมสามารถทําประโยชนนั้นเนื่องจากมีเหตุธรรมชาติหรือเหตุพนวิสัย
2.1.2 สิ่ งปลู ก สร า งที่ โ ดยสภาพทํ า ประโยชน ได แต ถู ก ทิ้ งร า งและไม มี ก ารทํ า
ประโยชนในสิ่งปลูกสรางนั้นตลอดปที่ผานมา
2.2 กําหนดใหลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ เปนไป
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.2.1 ที่ดินที่โดยสภาพสามารถทําประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม แตมีการ
ทําประโยชนไมเปน ไปตามหลักเกณฑ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด ตลอดปที่ผานมา
2.2.2 สิ่ งปลู กสรางที่กอสรางหรือปรับ ปรุงเสร็จแลว และโดยสภาพสามารถทํ า
ประโยชน ในการประกอบเกษตรกรรม หรื อเป น ที่ อยูอาศั ย หรื อทํ าประโยชน อื่น ที่ ไม ใช การทํ าประโยชน ในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือเปนที่อยูอาศัย แตไมมีการใชประโยชนตลอดปที่ผานมา ทั้งนี้ ไมรวมถึงที่ดินที่อยูระหวาง
การเตรียมการเพื่อทําประโยชนหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูระหวางการกอสราง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกรอนสิทธิในการ
ทํ า ประโยชน โดยกฎหมาย หรือโดยคํ า สั่ งหรือคํ าพิ พ ากษาของศาล หรือที่ ดิน หรือ สิ่งปลูกสรางที่ อยูระหวา งการ
พิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยในการพิจารณาวาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางใดเปนที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ ใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สภาพภูมิประเทศ
สภาพดิน ความลาดชันของพื้นดิน และการทําประโยชนของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย อัตราภาษี และ
รายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... กําหนดให อปท. จัดทําประกาศราคาประเมินทุน
ทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จําเปนตามลักษณะการใชประโยชนของผูมีหนาที่
เสียภาษีแตละราย ตามแบบ ภ.ด.ส. 1 และ ภ.ด.ส. 2 และให อปท. ปดประกาศกอนวันที่ 1 กุมภาพันธของทุกป โดย
ใหแสดงไว ณ สํานักงานหรือที่ทําการของ อปท. และสถานที่อื่นใดที่ประชาชนเขาถึงได หรือผานระบบอินเทอรเน็ต
ทางเว็บไซตของ อปท.
4. รางกฎกระทรวงการผอนชําระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... กําหนดใหผูเสียภาษีที่มี
วงเงินตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ยื่นหนังสือขอผอนชําระภาษีตอ อปท. ภายในเดือนเมษายนของป และกําหนดเวลา
ผอนชําระภาษี 3 งวด งวดละเทา ๆ กัน (เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน)
9. เรื่ อง ร า งกฎกระทรวงกํ าหนดบริเวณห า มก อสรา ง ดัด แปลง หรือเปลี่ยนการใชอ าคารบางชนิด หรือบาง
ประเภท ในพื้ น ที่ บางส วนในท องที่ จั งหวั ด ชุ ม พร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหา มกอสรา ง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่
บางสวนในทองที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดปราจีน บุรี เพื่อประโยชนในดานการปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครือ่ งหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะของเครื่ อ งหมาย การใช
เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น ของกระทรวง
อุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สําหรับ สิน คาเกษตร เพื่ อให สามารถกํ าหนดเครื่องหมายรับ รองมาตรฐานเพื่อการรับ รองเฉพาะดาน โดยกําหนด
เครื่ องหมายรับ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย เพิ่ ม เติ มขึ้น เป น อีก เครื่องหมายหนึ่ง เพื่ อ ใหส อดคลอ งกับ การแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานสากล รายละเอียดดังนี้
1. กฎกระทรวงนี้ ให ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ าหนด 90 วั น นั บ แต วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เปนตนไป
2. กําหนดใหเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรมีลักษณะดังนี้
2.1 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตามมาตรฐาน
บั ง คั บ มี ลั ก ษณะเป น รู ป อั ก ษรคิ ว สี เขี ย วทรงกลม อยู ใ นกรอบหกเหลี่ ย มสี เ ขี ย ว และมี ส ว นสั ด ตามแบบ ก.
ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเทาใดก็ได
2.2 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสําหรับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตามมาตรฐาน
ทั่วไป มี 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสําหรับสินคาเกษตร มีลักษณะเปนรูปอักษร
คิวสีเขียวทรงกลม และมีสวนสัดตามแบบ ข. ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเทาใด
ก็ได
(2) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสําหรับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย มีลักษณะเปนรูปวงกลมขอบสีดําพื้นสีขาวดานลางมีอักษรวา “ผลิตภัณฑ
อินทรีย” สีเขียวเขม ภายในมีรูป วงกลมสีเขียวออนและมีอักษรภาษาอังกฤษวา “Organic” สีเขียวเขมอยูเหนื อ
อักษรภาษาอังกฤษวา “Thailand” สี ดําใต ตัว อักษรภาษาอังกฤษมีล ายเสน สามเสน สีแดง สีน้ําเงิน และสีแดง
ตามลําดับ และมีสวนสัดตามแบบ ค. ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเทาใดก็ได
ทั้งนี้ สีตามที่ระบุไวใน (2.1) และ (2.2) สามารถใชสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว ซึ่งเห็นไดงายและชัดเจนก็ได
3. กําหนดใหผูไดรับใบรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรเปนผูจัดทําเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
และกําหนดใหการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหแสดงอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับการรับรองใหแสดงใหเห็น
ไดงายและชัดเจนไวที่สินคาเกษตร และจะแสดงไวที่สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหุมหอ สิ่งผูกมัด หรือปายของสินคา สถาน
ประกอบการ เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ อีกดวยก็ได
4. กํ าหนดให การรั บ รองมาตรฐานกระบวนการจัดการการผลิต ให แสดงไวที่ สถานประกอบการ
เอกสารกํากับสินคา หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ
5. กําหนดใหการแสดงหรือใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหระบุ (1) ชื่อผูประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน (2) มาตรฐานสินคาเกษตรที่ใหการรับรอง (3) ชื่อผูไดรับใบรับรองไวใตเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
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6. กํ า หนดให สิ น ค า เกษตรที่ จ ะแสดงหรือ ใช เครื่อ งหมายรับ รองมาตรฐานได รับ ใบรับ รองตาม
มาตรฐานตั้งแตสองมาตรฐานขึ้นไป อาจระบุรายละเอียดตามขอ 5. ทุกมาตรฐานไวใตเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
แบบเดียวกันก็ได
7. กําหนดใหการแสดงหรือใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรเกี่ยวกับมาตรฐาน
กระบวนการจัดการการผลิต ใหระบุชื่อเต็มหรือชื่อยอของมาตรฐานไวใหเห็นไดงายและชัดเจนดวย
8. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรที่ไดแสดงไวกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาใบรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนั้นสิ้นอายุ
11. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ
การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติห ลั ก การรางกฎกระทรวงกําหนดหลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่อนไขการขออนุ ญ าต การ
อนุ ญ าต การต ออายุ การออกใบแทน การสั่ งพักใช และเพิกถอนใบอนุญ าต เปน ผูจัดทํารายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่ งแวดล อ ม พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเสนอ และให ส งสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงตามขอ 1. ไดภายในเกาสิบวัน
นับแตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ใชบังคับ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เป น การปรั บ ปรุงหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุ ญ าต คุ ณ สมบั ติ ของ
ผูชํานาญการ การสั่งพักและเพิ กถอนใบอนุ ญาต การควบคุมการปฏิบั ติงานของผูไดรับใบอนุ ญาตของผู มีสิทธิทํา
รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รายละเอียด
ดังนี้
1. ใหยกเลิก
1.1 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518
1.2 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
2. กํ าหนดใบอนุ ญ าตเป น ผู จัด ทํารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอมเปน 2 ประเภท
ไดแก ใบอนุ ญ าตเป น ผู จัดทํ ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอมอิส ระและนิติบุคคล โดยมีคาธรรมเนีย ม
ใบอนุญาต ปละ 5,000 บาท
3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต ดังนี้
3.1 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอิสระตองมีสัญชาติไทย สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแลวไมนอยกวาหาป สามป และหนึ่งป
ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
3.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนิติบุคคลตองจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนนิติบุคคลในประเทศไทย มีจํานวนหุนของผูมีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออก
เสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
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4. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาที่ซึ่งอยูประจํานิติบุคคลผูไดรับอนุญาต ตอง
เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. ไมเคยมีสวนรวมในการ
จัดทําหรือใหการรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในสวนที่เปนเท็จ หรือประมาทเลินเลอจนอาจเปนเหตุให
ทางราชการไดรับความเสียหาย
5. กําหนดรายละเอียดในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน โดยอาจใหยื่นผานทางสื่อ
ระบบอิ เล็กทรอนิ กส แทนได และให แต งตั้งคณะกรรมการเพื่อทํ าหน าที่ ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน และสอบ
สัมภาษณผูขอรับใบอนุญาตเพื่อประเมินความรู ความสามารถ และความพรอมในการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม
6. กํ าหนดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน า ที่ ในการตรวจสอบความถู ก ต อ ง
ครบถวนของคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐาน รวมทั้งการประเมินความรู ความสามารถ และความพรอมใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เงื่อนไข และสิทธิของผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อมแต ล ะประเภท ในการจัดทํ ารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้ องตน รายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ของประชาชน
หรือชุมชน หรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง แลวแตกรณี
7. กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอิสระมีหนาที่
เขาชี้แจงตอคณะกรรมการผูชํานาญการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ควบคุม
คุณภาพในการจัดทํ ารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีรายละเอียดถูกตองครบถวนเปนไปตามหลัก
วิชาการ
8. กํ า หนดให มี ก ารตรวจสอบความโปร ง ใสในการทํ า หน า ที่ ข องผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชนทับซอนกับเจาของโครงการ กิจการหรือการดําเนินการที่ตนรับจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเตือน การพักใช การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ
คําสั่ง
12. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง
พ.ศ. 2550 ในสวนขององคประกอบของ กปส. โดยปรับเพิ่ม 5 ตําแหนง ไดแก (1) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง และ (2) ที่ ป รึกษาพิ เศษของสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เป น ที่ ป รึกษา และ (3) ผู แทนสํานั ก
พระราชวัง (4) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และ
(5) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนกรรมการ ทั้งนี้ สําหรับราชเลขาธิการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหตัดออก
จากการเปนกรรมการ นอกจากนี้ เห็นควรแกไข การกําหนดตําแหนง “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
เปน “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 ดวยในคราวเดียวกัน
เศรษฐกิจ - สังคม
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13. เรื่ อง ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ มเติ ม จากงบประมาณรายจ า ยประจํา ป พ.ศ. 2563 เพื่ อเป น
คาใชจายในการเพิ่มกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2,247 อัตรา
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติในหลัก การให มี การปรับ เพิ่ มกรอบอัต รากํ าลั งสมาชิก กองอาสารักษา
ดินแดนใหแกกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไป
พิจารณาดําเนินการ กอนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ในสวนของงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ดังกลาว ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่เห็นวา คาใชจายที่จะเกิดขึ้นจาก
การเพิ่ มอัต รากํ าลั งในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให ใชจายจากกรอบวงเงิน งบประมาณที่ ไดเสนอตั้งไวในขั้น ราง
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่ อพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชหรือเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทาที่จําเปนอยางประหยัดตามขั้นตอนตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 458.93 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการบรรจุสั่งใชกําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2,247 อัตรา ซึ่งเปนอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขอปรับเพิ่มกรอบอัตรากําลังเปน 12 อัตรา/กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ จํานวน
599 กองรอย เพื่อใหกองอาสารักษาดินแดนอําเภอทั่วประเทศ (878 กองรอย) มีกรอบอัตรากําลังทิศทางเดียวกัน
สรุปได ดังนี้
กรอบอัตรากําลังสมาชิกกอง
อัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นจากการปรับ
อาสารักษาดินแดน/กองรอย
เปนกรอบอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
เดิม
ใหม
1) กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ จํานวน 150 กองรอย
6 อัตรา
12 อัตรา
900 อัตรา
2) กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ จํานวน 449 กองรอย
9 อัตรา
12 อัตรา
1,347 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหนาที่ 1) ชวยเหลือพนักงาน
ฝายปกครองในภารกิจดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคง
ของชาติ 2) ชวยเหลือพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองในภารกิจดานการสอบสวน
ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร และ 3)
พนักงานวิทยุ/พลขับ

รวมกองรอยอาสารักษาดินแดน
2,247
อําเภอที่ปรับเพิ่ม จํานวน 599
กองรอย
หมายเหตุ : กระทรวงมหาดไทย (กองอาสารักษาดินแดน) แจงวา การปรับกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนในครั้งนี้ครอบคลุมกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอทั่วประเทศ ยกเวน 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี
นครนายก นนทบุรี นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี เพชรบุรี ภูเก็ต แมฮองสอน ยะลา ระนอง ราชบุรี สงขลา สตูล
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เนื่องจากมีกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจํานวน 12
อัตรา อยูแลว
ทั้งนี้ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการบรรจุสั่งใชอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2,247 อัตรา เปน
คาใชจายในเรื่องตาง ๆ เชน 1) คาตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมคาครองชีพ ขั้นที่ 1 2) คาเบี้ยเลี้ยง
สนามและคาเสบียงสนาม 3) คารักษาพยาบาลเฉลี่ย 4) คาการศึกษาของบุตรเฉลี่ย และ 5) คาการฝกอบรม เปนตน
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14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ และการประชุมที่
เกี่ยวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงการทองเที่ย วและกีฬา (กก.) เสนอการเปน เจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไดแก
รายการ
กําหนดการ
สถานที่
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธกีฬาโรงเรียนแหงเอเชีย 16 – 20 ธันวาคม เมืองพัทยา จังหวัด
(Asian School Sport Federation: ASSF) การประชุม
2562
ชลบุรี
คณะกรรมการดานเทคนิคของ ASSF และ ASSF Forum ครั้งที่ 8
2. การประชุมสมัชชาใหญของสหพันธฟุตบอลนักเรียนแหงเอเชีย
มีนาคม 2563
จังหวัดภูเก็ต
(Asian Schools Football Federation: ASFF) และการประชุม
คณะกรรมการดานเทคนิคของ ASFF
3. การแขงขันฟุตบอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป ชิงชนะเลิศแหง
1 – 9 เมษายน
จังหวัดสงขลา
เอเชีย ครั้งที่ 48
2563
4. การแขงขันฮอกกี้นักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 6
กรกฎาคม 2563 จังหวัดปทุมธานี
ในวงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท โดยใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กก. โดย
กรมพลศึกษา และประมาณการรายรับจากการเก็บคาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน จํานวน 46,860 ดอลลารสหรัฐ
หรือประมาณ 1,405,800 บาท
สาระสําคัญของเรื่อง
กก.รายงานวา
1. กก. (กรมพลศึกษา) ในฐานะสมาชิก ASSF และ ASFF ในนามประเทศไทย เขารวมการประชุม
สมัชชาใหญของ ASSF เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร และการประชุมสมัชชาใหญของ ASFF เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันและการ
ประชุมรวม 4 รายการ
2. คาใชจายและแหลงที่มา คาใชจายการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
และการประชุ มที่เกี่ยวของ จํานวน 4 รายการ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กก. โดยกรมพลศึกษา จํานวน
15,000,000 บาท
3. การเปนเจาภาพจัดการแขงขันและการประชุมในครั้งนี้จะมีสวนชวยในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และส งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเป น เจาภาพจัดการแขงขัน กีฬานักเรียนในระดับ นานาชาติให เป น ที่
ประจักษ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) รวมทั้งสนับสนุนการจัดประชุมองคกรกีฬานักเรียนระดับ
นานาชาติในประเทศไทย เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ ในขณะเดียวกันเปนการพัฒนาการกีฬาใน
ระดับนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงทักษะดานกีฬา คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถดีเดนจากทั่วประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนานักกีฬาระดับนักเรียนไปสูการแขงขันในระดับที่สูงขึ้นและระดับนานาชาติตอไป ซึ่ง
สามารถตอยอดไปสูกีฬาอาชีพในอนาคตไดอยางเปนระบบ
15. เรื่อง ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2562 เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในการอนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนยป 2562 เพิ่มเติม ปริมาณ 2,993.02 ตัน
ในอัต ราภาษี รอยละ 5 ตามมติ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณ ฑน มในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน ที่ 12
กั น ยายน 2562 และยกเว น การจั ด สรรโควตาตามสั ด ส ว นผู ป ระกอบการ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การบริหารจัดการนมทั้งระบบ เนื่องจากเปนการพิจารณาจัดสรรใหผูประกอบการตามความ
จําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
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2. มอบหมายใหคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเปนผูบริหารการจัดสรรโควตาในขอ 1. ให
ผูประกอบการตามความจําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต โดยตองนําเขาใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และตองไมกระทบตอมาตรการและปริมาณการรับซื้อน้ํานมโคจากเกษตรกร
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
1. คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเห็นชอบการเปดตลาดสินคานมผงขาดมันเนยตามความตก
ลงการการคาระหวางประเทศ ประจําป 2562 รวม 58,312.74 ตัน โดยเก็บภาษีในโควตาเทาเดิมตามที่เก็บจริงใน
อัตราภาษี รอยละ 5 และแบ งจัดสรรเปน 2 กลุมโดยผูประกอบการในกลุมนิติบุคคลที่ 1 (กลุมที่รับซื้อน้ํานมดิบ )
ได รั บ การจั ด สรรร อ ยละ 80 เป น จํ า นวน 46,650.20 ตั น และให ผู ป ระกอบการกลุ ม นิ ติ บุ ค คลที่ 2
(กลุมผูประกอบการทั่วไป) ไดรับการจัดสรรรอยละ 20 เปนจํานวน 11,662.54 ตันตามหลักเกณฑการพิจารณา
จัดสรรโควตานําเขานมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแตง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความตกลง/ปริมาณ
ปริมาณจัดสรร
ความตกลง กลุมนิติบุคคลที่ 1 กลุมนิติบุคคลที่ 2
เปดตลาด (ตัน)
(ตัน)
(รอยละ 80)
(รอยละ 20)
WTO และ TAFTA
งวดที่ 1 (รอยละ 90)
WTO
39,359.08
9,839.76
52,210.42
TAFTA
2,409.26
602.32
งวดที่ 2 (รอยละ 10)
WTO
4,640.93
1,160.23
5,801.16
TAFTA
TAFTA
งวดเดียว 301.16
TAFTA
240.93
60.23
(Specific Quota)
รวมปริมาณเปดตลาด
58,312.74
46,650.20
11,662.54
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนาํ เขานมผงขาดมันเนย นมดิบ และ
นมพรอมดื่มในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ไดพิจารณาการจัดสรรโควตานําเขานมผง
ขาดมันเนยสวนโควตาคืนและพิจารณาโควตาเพิ่มเติมโดยมีมติเห็นชอบใหเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนยป
2562 เพิ่มเติม เบื้องตนปริมาณไมเกิน 5,719.02 ตัน ในอัตราภาษีรอยละ 5 เนื่องจากโควตา ป 2562 จํานวน
58,312.74 ตั น ยั งมี ไม เพี ย งพอต อความต องการของผู ป ระกอบการ โดยพิ จ ารณาจัดสรรจากความจําเปน และ
เดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งผูประกอบการที่ไดรับจัดสรรโควตาเพิ่มเติมตองเปนผูนําเขา
รายเดิมและมีรายงานการนําเขานมผงขาดมัน เนยป 2562 เกิน รอยละ 70 ของโควตาที่ไดรับภายในวันที่ 30
กันยายน 2562 ตอมาคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2562 ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และใหกรมปศุสัตวแจงปริมาณโควตาเพิ่มเติมที่ไดรับ
พิจารณาภายใตเงื่อนไขดังกลาวไปยังองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งกรมปศุสัตวไดแจงปริมาณการขออนุมัติเปดตลาดนําเขาฯ
เพิ่มเติม เหลือจํานวน 2,993.02 ตัน
3. การขออนุมัติใหเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมปริมาณ 2,993.02 ตัน
ในอัตราภาษีรอยละ 5 ในครั้งนี้ จะจัดสรรใหกับผูประกอบการตามความจําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลน
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต [แบงเปนกลุมนิติบุคคลที่ 1 (กลุมที่รับซื้อน้ํานมดิบ)จํานวน 740 ตัน และกลุมนิติบุคคลที่ 2
(กลุมผูประกอบการทั่วไป) จํานวน 2,253.02 ตัน หรือคิดเปนสัดสวนการจัดสรรโควตา เทากับ 24.72 : 75.28] จึง
ตองขอยกเวนการจัดสรรโควตาตามสัดสวนผูประกอบการกลุมนิติบุคคลที่ 1 (กลุมที่รับซื้อน้ํานมดิบ) กับกลุมกับ
กลุมนิติบุคคลที่ 2 (กลุมผูประกอบการทั่วไป) ในอัตรา 80 : 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2548
4. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว พณ. จะดําเนินการประกาศการจัดสรรที่จะ
ออกหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีในโควตา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อทําใหการผลิตและ
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การตลาดภาคธุรกิจของผูประกอบการดําเนินการไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงักเนื่องจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการผลิต
5. ผลกระทบ
5.1 ดานเศรษฐกิจ
การผลิตและการตลาดในภาคธุรกิจของผูประกอบการสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่อง ไม
หยุดชะงัก เนื่องจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สําหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและอาหารของตางประเทศที่มี
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑในไทย หากสามารถนําเขานมผงขาดมันเนยไดพอเพียงตามความตองการ จะทําใหสามารถ
วางแผนการผลิตลวงหนาไดตลอดทั้งปและมีนโยบายขยายฐานการผลิตและการลงทุนในไทยมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอ
ธุรกิจในภาพรวม
5.2 ดานเกษตรกร
ไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากไดมีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารโควตานําเขานมผง
ขาดมันเนยไมใหกระทบตอมาตรการและปริมาณการรับซื้อน้ํานมโคจากเกษตรกร
(ตองเปนผูประกอบการรายเดิมที่มีรายงานการนําเขาโควตานมผงขาดมันเนยที่ไดรับจัดสรรเกินรอยละ 70 ขึ้นไป)
และยังมีแผนการผลิตและแผนการรับซื้อน้ํานมโครวมกันระหวางองคกรเกษตรกรโคนมและผูประกอบการการ
แปรรูปนมทั้งระบบ โดยไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงการบริหารจัดการน้ํานมโคทั้งระบบรวมกันแลว
5.3 ดานผูบริโภค
ผู บ ริ โ ภคจะได รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารสํ า เร็ จ รู ป จากนมหลายชนิ ด ในราคาถู ก หากการ
ดําเนินการทางธุรกิจดังกลาวไมหยุดชะงักและไมมีการนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากตางประเทศที่มีราคาสูงเขามา
ทดแทน ซึ่งจะสงผลใหสินคาที่มีสวนประกอบของนมมีราคาแพงขึ้น
16. เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบมาตรการรักษาเสถีย รภาพราคาขาวเปลือก ป การผลิต 2562/63 (คู ขนานโครงการ
ประกั น รายได เกษตรกรผู ป ลู กข าว) ได แ ก (1) โครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข า วเปลื อ ก กรณี ค าฝากเก็ บ และ
คารักษาคุณภาพขาวเปลือก วงเงิน 1,500.00 ลานบาท (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวโดยสถาบันเกษตรกร
วงเงิน 562.50 ลานบาท และ (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก วงเงิน 510 ลานบาทเพื่อ
ดูดซับปริมาณขาวเปลือกในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 6.5 ลานตันขาวเปลือก วงเงิน 2,572.5 ลานบาท จาก
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)
2. เห็ น ชอบการอนุ มั ติ จั ด สรรวงเงิ น โครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข าวเปลื อ ก (เพิ่ มเติ ม )
โดยให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรวงเงินจากงบประมาณ ป 2564 และปถัดๆ ไป วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,370.72 ลานบาท จําแนกเป น
คาชดเชยดอกเบี้ ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. (ปจจุบันรอยละ 1.4 ตอป) บวก 1 เทากั บ
2.40 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ทําความตกลงในการชดเชยตนทุนเงินให
ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ได นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล ว เมื่ อวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562 และค าบริห าร
โครงการฯ ในอัตรารอยละ 2 ตอประยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงิน 340.00 ลานบาท และคาใชจายกรณีที่มีการระบาย
ไดแก คาขนยายข าวเปลื อก ตนทุนเงินคาขนย ายข าว และสวนตางภาระขาดทุนจากการระบายขาว วงเงิน 1,030.72
ลานบาท
สาระสําคัญ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1. รับทราบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกขาว) เพื่อดูดซับปริมาณขาวเปลือกในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 6.5 ลานตัน
ขาวเปลือก โดยขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปนเงินจายขาดเพื่อดําเนิน
โครงการ วงเงิน 2,572.5 ลานบาท ดังนี้
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1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (โดย ธ.ก.ส.)
1.1) วงเงินสิ นเชื่ อ ปริมาณ และราคาข าวเปลื อกในการจ ายเงิ นกู วงเงินสิ นเชื่ อ
10,000 ลานบาท โดยกําหนดวงเงินสินเชื่อตอตันขาวเปลือกที่ความชื้นไมเกินรอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกินรอยละ 2
และกําหนดเปาหมาย ปริมาณ 1 ลานตันขาวเปลือก ราคาขาวเปลือกในการใหสินเชื่อตอตันในอัตรารอยละ 80 ของ
ราคาตลาดขาวเปลือกเฉลี่ยในชวง 3 ปที่ผานมา (เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้ ขาวเปลือกหอม
มะลิชนิด 36 กรัมขึ้นไปในเขตพื้นที่ 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก
เชี ยงราย เชี ย งให ม แล ะพ ะเย า) ตั น ล ะ 11,000 บ าท ข า วเป ลื อ ก ห อ ม ม ะลิ ช นิ ด 36 ก รั ม ขึ้ น ไป
ที่ปลูกนอกพื้นที่ 23 จังหวัด ตันละ 9,900 บาท และขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 8,700 บาท
1.2) ค าฝากเก็ บและรั กษาคุ ณ ภาพข าวเปลื อก (ต องเก็ บไว อย างน อย 1 เดื อน
ระยะเวลาไถถอน 5 เดือน) เกษตรกรที่ เก็บไวในยุงฉาง ตั นละ 1,500 บาท สําหรับ สถาบัน เกษตรกรไดรับ ตันละ
1,500 บาท (จําแนกเปนสถาบันเกษตรกร ไดรับ ตันละ 1,000 บาท และใหเกษตรกรที่นําขาวมาฝากเก็บกับสถาบัน
เกษตรกร ตันละ 500 บาท)
1.3) วงเงินสินเชื่อ เกษตรกร รายละไมเกิน 300,000 บาท สหกรณการเกษตร ไม
เกินสหกรณ ละ 300 ล านบาท กลุ มเกษตรกร ไม เกิ นกลุ มละ 20 ล านบาท วิ สาหกิ จชุ มชน (รวมถึ งศู นย ข าวชุ มชน)
ไมเกินแหงละ 5 ลานบาท
1.4) ระยะเวลาจัดทําสั ญญาเงินกู ตั้ งแต 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุ มภาพั นธ
2563 และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.5) การระบายขาวเปลือกโครงการ กรณีราคาขาวในตลาดต่ํากวาราคาใหสินเชื่อให
ขยายระยะเวลาชํ าระคื น เงิ น กู อ อกไปอี ก ไม เกิ น 3 คราว คราวละ 1 เดื อ น หากราคาข าวเปลื อ กยั งไม สู งขึ้ น ให
คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด ดําเนินการระบายขาวเปลือกตามโครงการ
2) โครงการสินเชื่อเพื่ อรวบรวมข าวโดยสถาบัน เกษตรกร ป การผลิต 2562/63
(โดย ธ.ก.ส.)
สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร ประกอบดวย สหกรณการเกษตร (ไมรวม
ชุมนุมสหกรณทุกประเภท) กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพื่อรวบรวมขาวเปลือกเพื่อจําหนาย และ/
หรือเพื่อการแปรรูป เป าหมาย 1.5 ล านตันขาวเปลือก วงเงินสินเชื่อเปาหมาย 15,000 ลานบาท และจํานวนสินเชื่อ
คงเหลือภายในระยะเวลาโครงการฯ ไมเกิน วงเงินสินเชื่อเปาหมาย โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ในอัตรา MLR -1 ตอป เทากับ
รอยละ 4 ตอป (ปจจุบัน MLR รอยละ 5 ตอป) โดยมีผูรับผิดชอบ ดังนี้ (1) สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยรอยละ 1
ต อ ป และ (2) คชก. รั บภาระชดเชยดอกเบี้ ยร อยละ 3 ต อป ระยะเวลาจ ายเงิ นกู ตั้ งแต วั นที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 –
30 กั น ยายน 2563 ระยะเวลาชํ า ระหนี้ ไ ม เ กิ น วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และระยะเวลาโครงการตั้ ง แต
1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 562.50 ลานบาท
3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ปการผลิต 2562/63
(โดยกรมการคาภายใน)
ใหผูประกอบการคาขาวที่เขารวมโครงการเก็บสต็อก ในรูปขาวเปลือกและขาวสาร
เพื่ อดูดซับ ผลผลิตในชวงที่ผ ลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมายดูดซั บ 4 ลานตันขาวเปลือก โดยซื้อขาวเปลือกจาก
เกษตรกร/ผูรวบรวม ในราคาตลาดตามการคาปกติ เก็บสต็อกอยางนอย 60 – 180 วัน (2 – 6 เดือน) นับแตวันที่รับ
ซื้อ โดยระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต 20 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563 (ภาคใต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563)
และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 20 พฤศจิ กายน 2562 - 31 ตุลาคม 2564 โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ ยในอัตรารอยละ 3
วงเงิน 510 ลานบาท
2. เห็ นชอบการจั ด สรรวงเงิ น โค รงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข า วเปลื อ ก (เพิ่ มเติ ม )
โดยให ธ.ก.ส. ขอจั ดสรรวงเงินจากงบประมาณ ป 2564 และป ถั ดๆ ไป วงเงิ นรวมทั้ งสิ้ น 1,370.72 ลานบาท ตามที่
ธ.ก.ส. เสนอ เพื่อใหการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยขอใหรัฐบาล
รับภาระเงินชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. จากการใหสินเชื่อเกษตรกร/สถาบันเกษตรตามโครงการฯ ในอัตรารอยละ2.40
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ตอป รวมถึงภาระคาใชจายกรณีที่มีการระบายขาว ไดแก คาขนยายขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และสวนตาง
ภาระขาดทุนจากการระบายขาวรอยละ 10 ของวงเงินสินเชื่อ โดยจําแนกเปน
1) คาชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. (ปจจุบัน
รอยละ 1.4 ตอป) บวก 1 เทากับ 2.40 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และธ.ก.ส. ทําความ
ตกลงในการชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแลว เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2562 และคาบริหารโครงการฯ ในอัตรารอยละ 2 ตอประยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงิน 340.00 ลานบาท
2) คาใชจายกรณีที่มีการระบาย ไดแก คาขนยายขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และ
สวนตางภาระขาดทุนจากการระบายขาว วงเงิน 1,030.72 ลานบาท
17. เรื่อง โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว
ป 2562/63
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ และเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 วงเงินรวมทั้งสิ้น
923,332,332.80 บาท
2. อนุมัติมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 วงเงิน 45,000,000 บาท
3. รับทราบมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63
4. เห็นชอบเพิ่มผูแทนกรมศุลกากรเปนกรรมการในองคประกอบของคณะกรรมการ นโยบายและ
บริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.)
สาระสําคัญ
จากการหารื อผู ที่ เกี่ ยวข องทั้ งภาคเอกชน เกษตรกร และภาครั ฐ และมติ คณะกรรมการ นบขพ.
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
1. โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63
1.1 ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวและพื้นที่ดําเนินการ ประกันรายไดขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น
14.5% ในพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั่วประเทศ
1.2 ราคาและปริมาณประกัน รายได กําหนดราคาและปริมาณประกัน รายไดเกษตรกร
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ณ ความชื้น 14.5% กก.ละ 8.50 บาท ไมเกินครัวเรือนละ
30 ไร
1.3 เกษตรกรผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ส ว นต า ง ได แ ก เกษตรกรทุ ก รายที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ผูปลูกและแจงระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.4 เงื่อนไขการใชสิทธิ์ เกษตรกร ๑ ครัวเรือน ใชสิทธิ์ไดไมเกิน 30 ไร
1.5 การชดเชยสวนตาง ธ.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมายกับราคา
เกณฑกลางอางอิงเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
(1) ช ว งเวล าเพาะปลู ก ระหว า งวั น ที ่ 1 กรกฎ าคม 2562 ถึ ง วั น ที ่ 31
พฤษภาคม 2563
(2) ระยะเวลาใชสิทธิ ใชสิทธิได ในชวงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไวในทะเบียนเกษตรกร
โดยรัฐบาลจะจายเงินสวนตางครั้งแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม –
19 ธันวาคม 2562 ใหมีสิทธิรับ เงิน ชดเชยในวัน ที่ 20 ธันวาคม 2562 และจายตอไปทุกวันที่ 20 ของเดือนจนถึง
ระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิชดเชยตามโครงการฯ 31 ตุลาคม 2563
(3) ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563
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3.1.7 งบประมาณ วงเงิน 923,332,332.80 บาท จําแนกเปนคาชดเชยสวนตางระหวางราคา
เปาหมายกับราคาอางอิง โดยใชแหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงิน 899,484,700 บาท และคาใชจายในการดําเนินการ
ของ ธ.ก.ส. วงเงิน 23,847,632.80 บาท โดยเปนการชดเชยตนทุนเงินในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก
1 ห รื อคิ ดเป น ร อยละ 2.40 ต อป เป น เงิ น 21,587,632.80 บ าท แ ล ะ ค า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร า ย ล ะ
5 บาท เปนเงิน 2,260,000 บาท
2. มาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63
2.1 การบริห ารจั ด การการนํ า เข า โดยกํ าหนดช ว งเวลาการนํ าเข าให นํ าเข าเฉพาะช ว ง
กุ ม ภาพั น ธ – สิ ง หาคม ของทุ ก ป ยกเว น อคส. หากมี น โยบายให นํ า เข า การควบคุ ม การขนย า ยในพื้ น ที่
ติดชายแดนเพื่อนบาน กําหนดสัดสวนการนําเขาขาวสาลีตอการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว 1 : 3 การตรวจสอบการ
ลักลอบการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพื่อนบาน โดยกรมศุลกากรและหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการ
ทํางานรวมกันระหวางฝายความมั่นคงและสวนราชการที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกําหนดมาตรการ
ปองกัน และสกั ดกั้น การลักลอบนํ าเขา เพิ่ มความเขมการตรวจคน ของดานตรวจความมั่น คง จัดชุ ดเขาตรวจตาม
ชองทางผิดกฎหมายในพื้นที่ที่คาดวาจะมีการลักลอบขนยาย และใหมีคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการลักลอบการ
นําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพื่อนบาน โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน เพื่อศึกษาและนําเสนอ
มาตรการแกไขป ญ หา รวมทั้ งพิ จ ารณากํ าหนดหลั กเกณฑ วิธีการบริห ารจัดการขาวโพดเลี้ย งสัตวที่ลักลอบ โดย
คํานึงถึงประโยชนของเกษตรกรและระบบการคาในประเทศเปนสําคัญ
2.2 การดูแลความเปนธรรมในการซื้อขายขาวโพดเลี้ยงสัตว กําหนดใหผูรับซื้อแสดงราคา
ณ จุ ด รับ ซื้ อที่ ความชื้ น 14.5% และ 30% พร อมแสดงตารางการเพิ่ม – ลด ราคาตามเปอรเซ็น ตความชื้น และ
กําหนดใหใชเครื่องชั่งน้ําหนัก/เครื่องวัดความชื้นที่มีมาตรฐาน
2.3 การดู แ ลความสมดุล โดยแจงปริม าณการครอบครอง การนํ าเข า สถานที่ เก็ บ การ
ตรวจสอบสตอก
2.4 การเพิ่มชองทางการจําหนาย โดยเชื่อมโยงผลผลิตกับผูรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว
2.5 โครงการสิน เชื่อ เพื่อ รวบรวมขา วโพดเลี้ย งสัต วแ ละสรา งมูล คา เพิ่ม โดยสถาบัน
เกษตร ป 2562/63 ให ธ.ก.ส. จั ด สิ น เชื่ อ แก ส ถาบั น เกษตรกร กลุ ม เกษตรกร และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ เกี่ ย วกั บ ข า วโพดเลี้ ย งสั ตว และ/หรือใชเป น วัตถุดิ บ ในการผลิตอาหารสัต ว นําไปใช เปน เงิน ทุ น
หมุ น เวี ย น ในการรวบรวมหรื อ รั บ ซื้ อ ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว จ ากเกษตรกรผู ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู ป ลู ก ข า วโพด
เลี้ ย งสั ต ว ป ก ารผลิ ต 2562/63 กั บ กรมส ง เสริ ม การเกษตร เพื่ อ จํ า หน า ยต อ แปรรู ป เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม
เพื่อชวยดูดซับปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงที่ผลผลิตออกมาก โดย ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ วงเงิน 1,500 ลานบาท
คิด ดอกเบี้ย เงิน กูในอัต รา MLR-1 หรือ รอยละ 4 ตอ ป โดยรัฐ บาลชดเชยดอกเบี้ย ในอัต รารอ ยละ 3 ตอป เปน
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน วงเงินชดเชย 45,000,000 บาท โดย ธ.ก.ส. ประสานขอเบิกจายจากงบประมาณประจําปของ
กระทรวงการคลัง
2.6 สนับสนุนใหผูประกอบการคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเก็บสตอกผลผลิต โดยสนับสนุนสินเชื่อแก
ผูประกอบการคาขาวโพดเลี้ยงสัตว และ/หรือใชวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ใหสามารถรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจาก
เกษตรกรโดยไมตองเรงระบายผลผลิตและเก็บสตอกไวในรูปแบบชนิดเมล็ด เพื่อดึงผลผลิตสวนเกินออกจากตลาดโดยไม
แทรกแซงกลไกตลาด วงเงินสินเชื่อ 1,500 ลานบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ตาม
มูลคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เก็บสตอกไวอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลาเก็บสตอก 60 – 120 วัน วงเงินชดเชย 15,000,000
ลานบาท โดยใชงบประมาณกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)
18. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
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1. เห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินลดภาระการผอนดาวนที่ไดรับจากมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู
อาศัย ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562)
2. เห็นชอบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว และอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2564 และป ต อ ๆ ไป จํ านวน 29,126.24 ล านบาท เพื่ อเป นค าใช จ ายสํ าหรั บโครงการสนั บสนุ นต นทุ นการผลิ ตให
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 ในสวนเพิ่ มเติม จํานวน 2,667.35 ลานบาท และโครงการชวยเหลือคาเก็ บ
เกี่ ยวและปรั บปรุงคุ ณภาพข าว ป การผลิ ต 2562/63 จํ านวน 26,458.89 ล านบาท ตามมาตรา 28 แห ง พ.ร.บ.วิ นั ย
การเงินการคลังฯ โดยมอบหมายให ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนรายป
ตามความเหมาะสมและความจําเปนตอไป
สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังเสนอรางกฎกระทรวงฯ และมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวซึ่ง นบข. มี มติ
เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ร างกฎกระทรวง ฉบั บที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว าด วยการยกเว น
รัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินลดภาระการผอนดาวนที่ไดรับจากมาตรการลดภาระการซื้อ
ที่อยูอาศัย ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562)
1) สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ : กําหนดใหเงินไดที่ผูมีเงินไดไดรับจากการสนับสนุนตาม
มาตราการลดภาระการซื้อที่อยูอาศัยซึ่งไดรับโอนจากธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวนหาหมื่นบาทเปนเงินไดพึงประเมิน
ที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2) การดําเนินการตามกฎหมาย : การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนที่
ผูมีเงินไดไดรับตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยูอาศัยตามรางกฎกระทรวงฯ เขาขายลักษณะของกิจกรรมมาตรการ หรือ
โครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.
วินัยการเงินการคลังฯ) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดําเนินกิจกรรม มาตรการ
หรือโครงการที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 (ประกาศคณะกรรมการฯ) ซึ่ง
ตองมี การนํ าเสนอข อมู ลเพื่ อประกอบการพิ จารณาของคณะรัฐมนตรี ตาม พ.ร.บ.วินั ยการเงินการคลั งฯ โดยไดจั ดทํ า
รายละเอียดขอมูลที่ตองนําเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 32 เรียบรอยแลว
2. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว
2.1 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูก
ขาว ปการผลิต 2562/63
1) ขอเท็จจริง:
1.1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2562 รับทราบและ
เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจป 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือการดําเนินโครงการ
ดังกลาว วงเงินงบประมาณ 25,427.48 ลานบาท ซึ่งยังอยูภายในกรอบวงเงิน 25,482.06 ลานบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ภายใตกรอบวงเงินดังกลาว มีวงเงินที่ใชเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํ ารองจ ายให เกษตรกรผูปลู กขาวไปกอน จํ านวน 24,810.49 ลานบาท ซึ่งคํ านวณจาก
ฐานขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) ป 2561 จํานวน 4.31 ลานครัวเรือน
1.2 ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูก
ขาวปการผลิต 2562/63 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ธ.ก.ส. โอนเงินชวยเหลือใหเกษตรกรผูปลูกขาว 4.15 ลานครัวเรือน
เป นเงินจํานวน 24,662.60 ลานบาท คงเหลื อวงเงินงบประมาณ 147.89 ลานบาท และ กสก. ไดประมาณการจํานวน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รวมทั้งคาดการณจํานวนเกษตรกรผู
ปลู กข าวที่ ตกหล น เพิ่ มขึ้ นเป น 4.57 ล านครั วเรื อน จึ งมี เกษตรกรผู ปลูกข าวเพิ่ มอี ก 0.26 ล านครัวเรือน ส งผลให
งบประมาณที่ ยั งคงเหลื อไม เพี ยงพอในการจ ายใหเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู ปลูกข าวนาป ป 2562 กับ กสก.
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ประกอบกับระยะเวลาการจายเงินใหเกษตรกรภาคอื่น ๆ กําหนดใหจายไดไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงจําเปนตองขอ
ขยายระยะเวลาการจ ายเงิ นให เกษตรกรสํ าหรั บภาคอื่ น ๆ จากเดิ มสิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 เป นสิ้ นสุ ดวั นที่
30 เมษายน 2563
2) ขอเสนอเพื่อพิจารณา :
2.1) ธ.ก.ส. ขออนุ มั ติ งบประมาณเพิ่ มเติ มสํ าหรั บ การดํ าเนิ น โครงการ
สนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 จํานวนทั้งสิ้น 2,667.35 ลานบาท แบงเปน
2.1.1) วงเงินที่ จายให เกษตรกรจํ านวน 2,603.56 ลานบาท โดย
รัฐบาลใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายและจะจัดสรรงบประมาณชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
12 เดือนของ ธ.ก.ส. + 1 ซึ่งเทากับรอยละ 2.40 ตอป
2.1.2) ค า ชดเชยต น ทุ น เงิ น ตามข อ 2.1.1) เป น เงิ น 62.49
ลานบาท
2.1.3) ค า บริ ห ารจั ด การของ ธ.ก.ส. วงเงิ น 1.3 ล า นบาท
รายละ 5 บาท ประมาณการจํานวนเกษตรกร 0.26 ลานครัวเรือน (คํานวณเฉพาะสวนตางของเกษตรกรผูปลูกขาวที่ขึ้น
ทะเบียนป 2562 จํานวน 4.57 ลานครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยคํานวณไวโดยใชฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
ขาว ป 2561 จํานวน 4.31 ลานครัวเรือน)
2.2) ธ.ก.ส. ขอขยายระยะเวลาการจ ายเงินให เกษตรกรสํ าหรั บภาคอื่ น ๆ
จากเดิ มสิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 เป นสิ้ นสุ ดวั นที่ 30 เมษายน 2563 และกรณี เกษตรกรขึ้ นทะเบี ยนมากกว า
เปาหมายที่กําหนดใหสามารถจายเงินชวยเหลือตามโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต
2562/63 ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และให ธ.ก.ส. นําคาบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริงจากการจายเงินดังกลาว
ไปรวมกับการขอจัดสรรงบประมาณประจําปของโครงการสนับสนุนตนทุ นการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต
2562/63
2.2 โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2562/63
1) วัตถุประสงค: เพื่อบรรเทาความเดือดรอนให เกษตรกรสามารถดํารงชีพ
อยูไดและลดภาระคาใชจายในการเก็บเกี่ยวขาวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
2) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2562 กับ
กสก. จํ านวนประมาณ 4.57 ล านครั วเรื อน โดยจะได รั บเงิ นช วยเหลื อค าเก็ บเกี่ ยวและปรั บปรุ งคุ ณภาพข าวเฉพาะ
เกษตรกรรายยอย อัตราไรละ 500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท
3) ระยะเวลาโครงการ: ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
4) วิ ธี ดํ าเนิ น โครงการ : กสก. นํ าข อมู ล รายชื่ อเกษตรกรที่ ผ านการขึ้ น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2562 กับ กสก. สงให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ เพื่อดําเนินการจายเงินใหเกษตรกร โดยพื้นที่
เพาะปลูกที่ไดรับการชวยเหลือตองไมซ้ําซอนกับพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ไดรับเงินชวยเหลือโครงการ
เยียวยาผูประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เวนแตเกษตรกรจะนําพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจง กสก. เพื่อเพาะปลูกขาวใหม
ทันในชวงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1
5) งบประมาณ : วงเงินงบประมาณรวม 26,458.89 ลานบาท แบงเปน
5.1) วงเงินชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวจํานวน
25,793.02 ลานบาท โดยรัฐบาลใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายกอน โดยจะจัดสรรงบประมาณชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของ ธ.ก.ส. +1ซึ่งเทากับรอยละ 2.40 ตอป
5.2) คาชดเชยตนทุนเงินตามขอ 5.1) เปนเงิน 643.03 ลานบาท
5.3) ค าบริ ห ารจั ด การข อมู ล การโอนเงิ น ครั วเรื อ นละ 5 บาท
คิดเปนเงิน 22.84 ลานบาท
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ทั้งนี้ ให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และป ถัด ๆ ไป เพื่ อรัฐบาลชํ าระคื นต นเงินและค าใช จายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งจากการช วยเหลื อค าเก็ บเกี่ ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพขาวใหเกษตรกรผูปลูกขาว
19. เรื่อง รายงานผลการใชยางพาราและความคืบหนา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการใชยางพาราและความคืบหนาในการเพิ่มการใชยางพาราของแต
ละกระทรวงตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอดังนี้
สาระสําคัญ
รัฐ บาลได มี ม าตรการการเพิ่ ม การใช ย างพาราภายในประเทศ โครงการสงเสริม การใช ย างของ
หนวยงานภาครัฐ เปนการเพิ่มปริมาณการใชยางในหนวยงานภาครัฐ เพิ่ มรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดผลกระทบปจจัยที่สงผลตอราคายางพาราในประเทศ โดยมีผลความคืบหนาการ
ใชยางพารา ดังนี้
1. ปงบประมาณ 2562 มีเปาหมายการใชยางทั้งหมด 167,261.608 ตัน โดยมีผลการใชน้ํายางสด
129,291.11 ตัน คิดเปนรอยละ 77.30 ของเปาหมายทั้งหมด ตามโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ
ซึ่งจําแนกเปนรายกระทรวง ดังนี้
(1) กระทรวงคมนาคม มี เป าหมายการใช ย าง จํานวน 33,957.68 ตั น โดยมี ผ ลการใช ย าง
จํานวน 34,353.26 ตัน สําหรับทําถนนและอุป กรณ อํานวยความปลอดภัย (จราจร) คิดเปนรอยละ 101.16 ของ
เปาหมาย
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 33,658.02 ตัน โดยมีผลการใช
ยาง จํานวน 18,008.62 ตัน สําหรับทําถนน คิดเปนรอยละ 53.50 ของเปาหมาย
(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 15.228 ตัน
เพื่อนําไปใชในการทําถนน แตยังไมมีการใชยางตามเปาหมาย
(4) กระทรวงกลาโหม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 42,098.47 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน
1,759.54 ตัน สําหรับทําถนน ปนจําลอง รองเทา และที่นอน คิดเปนรอยละ 4.18 ของเปาหมาย
(5) กระทรวงมหาดไทย มี เป าหมายการใช ย าง จํานวน 51,926.26 ตัน โดยมีผ ลการใชย าง
จํานวน 65,370.90 ตัน สําหรับทําถนน สนามเด็กเลน และลานอเนกประสงค คิดเปนรอยละ 125.59 ของเปาหมาย
(6) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 184.50 ตัน เพื่อนําไปใชใน
การทําลูวิ่ง และลานกีฬา แตยังไมมีการใชยางตามเปาหมาย
(7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 15.483
ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 0.20 ตัน สําหรับทําที่นอน หมอน ยางรถยนต ถุงมือ และรองเทา คิดเปนรอยละ
1.29 ของเปาหมาย
(8) กระทรวงยุ ติ ธ รรม มี เป า หมายการใช ย าง จํ า นวน 2,251.20 ตั น โดยมี ผ ลการใช ย าง
2,251.20 ตัน สําหรับทําที่นอน คิดเปนรอยละ 100.00 ของเปาหมาย
(9) กระทรวงสาธารณสุ ข มี เปาหมายการใชยาง จํานวน 2,988.767 ตัน โดยมีผลการใชยาง
จํานวน 7,539.14 ตัน สําหรับทําที่นอน หมอน และถุงมือ คิดเปนรอยละ 252.25 ของเปาหมาย
(10) กรุงเทพมหานคร มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 166 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 8.25
ตัน สําหรับทําถนน และงานอํานวยความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 4.97 ของเปาหมาย
2. ปงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีเปาหมายการใชน้ํายางสด 90,356.440 ตัน โดยจําแนกเปนราย
กระทรวง ดังนี้
(1) กระทรวงคมนาคม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 52,368.04 ตัน เพื่อนําไปใชในการทํา
ถนน และงานอํานวยความปลอดภัย
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(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 6,176.00 ตัน เพื่อนําไปใชใน
การทําถนน ฝาย งานปูพื้นคอกปศุสัตว และโครงการสงเสริมการใชงานในหนวยงานภาครัฐ
(3) กระทรวงกลาโหม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 982.70 ตัน เพื่อนําไปใชในการทํายาง
นอก ปนจําลอง รองเทาทรงสูง และหลอยาง
(4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 1.16
ตัน เพื่อนําไปใชในการทํารองเทาบูท ถุงมือ หมอน ที่นอน และยางรถยนต
(5) กระทรวงยุติธรรม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 1,113.96 ตัน เพื่อนําไปใชในการทํา
ที่นอน และพื้นสนาม
(6) กระทรวงสาธารณสุข คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 29,714.58 ตัน เพื่อนําไปใชในการทํา
หมอน ที่นอน ถุงมือ สายยาง ถุงยางอนามัย และหุน
20. เรื่อง การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ป 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 10) ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลใชบังคับตอไป
ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาขางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 10)
ดว ยคณะกรรมการค าจ างได มีการประชุมศึกษาและพิ จ ารณาขอเท็จ จริงเกี่ยวกับ อัตราคาจางที่
ลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีมติเห็นชอบ
ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเพื่อใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ คุมครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการคาจางจึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ข อ 1 ให ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการค าจ าง เรื่ อง อั ตราคาจางขั้น ต่ํา (ฉบั บ ที่ 9) ลงวัน ที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2561
ขอ 2 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบหกบาท ในทองที่จังหวัดชลบุรีและ
ภูเก็ต
ขอ 3 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบหาบาท ในทองที่จังหวัดระยอง
ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบเอ็ดบาท ในทองที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ขอ 5 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบบาท ในทองที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข อ 6 ให กํ าหนดอั ต ราค าจ า งขั้ น ต่ํ าเป น เงิ น วั น ละสามร อ ยยี่ สิ บ ห าบาท ในท อ งที่ จั งหวั ด กระบี่
ขอนแกน เชียงใหม ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี
หนองคาย และอุบลราชธานี
ขอ 7 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยยี่สิบสี่บาท ในทองที่จังหวัดปราจีนบุรี
ขอ 8 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยยี่สิบสามบาท ในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ
จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
ขอ 9 ให กํา หนดอั ตราค าจ างขั้น ต่ําเปน เงิน วัน ละสามรอยยี่สิบ บาท ในทองที่ จังหวัดกาญจนบุ รี
ชัยนาท นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ พะเยา
ยโสธร รอยเอ็ด เลย สระแกว สุรินทร อางทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ
ขอ 10 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสิบหาบาท ในทองที่จังหวัดกําแพงเพชร
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิ จิตร แพร มหาสารคาม แมฮองสอน ระนอง ราชบุรี ลําปาง
ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงหบุรี สุโขทัย หนองบัวลําภู อุทัยธานี และอํานาจเจริญ
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ขอ 11 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนเงินวันละสามรอยสิบสามบาท ในทองที่จังหวัดนราธิวาส
ปตตานี และยะลา
ขอ 12 เพื่อประโยชนตามขอ 2 ถึงขอ 11 คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง ซึ่งไม
เกินชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม
(1) เจ็ ด ชั่ ว โมง สํ า หรั บ งานที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของลู ก จ า งตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(2) แปดชั่วโมง สําหรับงานอื่นซึ่งไมใชงานตาม (1)
ขอ 13 หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
ขอ 14 ประกาศคณะกรรมการคาจางฉบับ นี้ ใหมีผลใช บังคับตั้ งแตวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตางประเทศ
21. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส วา
ดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (The Government of the United Arab Emirates : UAE) วาดวยการยกเวนการตรวจ
ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนั งสือเดิน ทางราชการ/พิเศษ รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือผู แทนเป น ผูล งนามรางความตกลงฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายผูแทนใหคณะรัฐมนตรีเห็น ชอบให
กระทรวงการต างประเทศ (กต.) จั ดทํ า หนั งสื อมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให ผูล งนามดั งกล าว และให กต.
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการมีผลใชบังคับของความตกลงฯ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงราง
ความตกลงฯ โดยไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือไดใหความเห็นชอบไว ให กต. สามมารถดําเนินการได
โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของรางความตกลงฯ เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการ (กรณีคนชาติไทย) และผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ (กรณีคนชาติ
UAE) เดินทางเขา ออก และแวะผานดินแดนของแตละฝายโดยไมตองมีการตรวจลงตราและคาธรรมเนียม โดยให
พํานักอยูในดินแดนของ UAE หรือราชอาณาจักรไทยเปนระยะเวลาไมเกินกวา 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเขามาใน
UAE หรือราชอาณาจักรไทย
การใหสิทธิประโยชนความตกลงฯ มีดังนี้
1. ใหคูภาคีทั้งสองฝายอนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทาง (ฝาย UAE ที่ถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดิน ทางพิเศษของ UAE ที่ มีอายุใช ได และคนชาติของราชอาณาจักรไทยที่ถือหนังสือเดิน ทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทยที่มีอายุใชได) เดินทางเขา ออก และแวะผาน ดินแดนของแตละฝาย
โดยไมตองมีการตรวจลงตราและคาธรรมเนียม
2. ให UAE อนุญาตใหคนชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการพํานัก
อยูในดินแดนของ UAE เปนระยะเวลาไมเกินกวา 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเขามาใน UAE
3. ให ไทยอนุ ญ าตให คนชาติ ของ UAE ที่ถือหนังสือเดิน ทางทูตและหนังสือเดิน ทางพิเศษ
พํ า นั ก อยู ในดิ น แดนของราชอาณาจั ก รไทยเป น ระยะเวลาไม เกิ น กว า 90 วั น นั บ จากวั น ที่ เ ดิ น ทางเข า มาใน
ราชอาณาจักรไทย
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ทั้ งนี้ ความตกลงนี้ มี ผ ลใช บั งคั บ 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ได รับ แจ งผ านช องทางการทู ต เป น
ลายลักษณอักษรและมีผลใชบังคับโดยไมมีกําหนดระยะเวลา เวนแตภาคีฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะยกเลิก
ความตกลงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต
22. เรื่อง ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง
ประจําป 2561 ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทยและรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษ
แม โขง – ล านช าง ประจํ าป 2561 ระหว า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถานเอกอัค รราชทู ต สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น (จีน ) ประจําประเทศไทย [Memorandum of Understanding (MOU) on the Cooperation on
Projects of the Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund 2018]และร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจ
ระหว างกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบั น ความรว มมื อเพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ลุ มน้ํ าโขง [MOU between
Ministry of Agriculture and Cooperatives and Mekong Institute (MI)] รวมทั้งอนุมัติใหปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใต
กองทุนฯ และอนุมัติใหอธิบดีกรมการขาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามใน
รางบั น ทึ กความเข าใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบั น ฯ ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มีความจํ าเป น ตองแกไข
ปรับปรุงถอยคําของบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอม
ทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว (ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2558 เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ตามขอ 4.8)
ดวย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
สาระสําคัญของรางบันทึกทั้ง 2 ฉบับ
1. รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชางฯ มี
วัตถุป ระสงคเพื่ อกําหนดแนวทางในการบริห ารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได รับ อนุ มัติจ ากฝายจีน ให เกิ ด
ประสิทธิภาพในการใชกองทุนอยางสูงสุด โดยหลักการมุงบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเกิดสันติภาพและความมั่งคั่งตอ
ประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งจีนและไทย และ
รวมกันติดตามประเมินโครงการและการใชกองทุน
ทั้ งนี้ โครงการที่ ได รั บ สนั บ สนุ น งบประมาณ ได แ ก (1) โครงการการพั ฒ นาของศู น ย เฝ า ระวั ง
พยากรณ และเตือนภัยของการผลิตขาวอยางยั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในอนุภูมิภาคแมโขง – ลานชาง
งบประมาณ 3.50 ลานหยวน (ประมาณ 15.05 ลานบาท) (2) โครงการการพัฒนาและการดําเนินการดานมาตรการ
ผลิตขาวรวมกันภายในอนุภูมิภาคฯ งบประมาณ 2.97 ลานหยวน (ประมาณ 12.77 ลานบาท) (3) โครงการสงเสริม
ระบบบูรณาการเกษตรแบบยั่งยืนในกลุมประเทศลานชาง – แมโขง งบประมาณ 0.37 ลานหยวน (ประมาณ 1.59
ลานบาท) (4) โครงการการขยายและพัฒนาความรวมมือทางการคาเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว งบประมาณ 0.95 ลาน
หยวน (ประมาณ 4.08 ลานบาท) และ (5) โครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคง
อาหารสําหรับเกษตรรายยอย งบประมาณ 0.75 ลานหยวน (ประมาณ 3.22 ลานบาท)
2. รางบั นทึ กความเข าใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบัน ฯ มี วัตถุป ระสงคเพื่ อ
ดําเนิน ความรวมมือในการสนั บ สนุน เวที การผลิตข าว การพั ฒ นาเทคโนโลยี และศั กยภาพองคกรและบุ คลากรที่
เกี่ยวของในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยมีสาขาความรวมมือ เชน การฝกอบรมรวม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาและการประชุม การดําเนินการโครงการวิจัยรวมกัน และการแลกเปลี่ยนบุคลากร มีระยะเวลาเริ่ม 5 ป
นับจากวันบังคับใช และจะขยายระยะเวลาอัตโนมัติทุก ๆ 5 ป
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23. เรื่อง ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง
ระหวางสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือสําหรับโครงการภายใตกองทุน
พิ เศษแม โขง-ลานช าง ระหวางสํ านั กทรัพ ยากรน้ํ าแห งชาติ ( สทนช.) นํ าเสนอ สทนช.กั บ สถานเอกอั ครราชทู ต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความ
เขาใจดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ให สทนช.สามารถดําเนินการไดโดยไม
ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พรอมทั้งอนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจดังกลาวตามที่ สทนช .เสนอ
สาระสําคัญ
กระทรวงการตางประเทศไดแจงเรื่องที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (กองทุ นพิ เศษแมโขง-ลานชาง)
อนุมัติโครงการการวิจัยรวมเพื่อการบริหารจัดการน้ําขามพรหมแดน ดานอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ลุมแมน้ําสายน้ํารวก ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยประสงคให สทนช.ซึ่งเปนหนวยงานเจาของ
โครงการวิจัยรวมฯ ที่ไดรับการอนุมัติดังกลาวลงนามในบันทึ กความเขาใจวาด วยความรวมมือในโครงการภายใต
กองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง รวมกับสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในโอกาส
แรก เพื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือกองทุนฯ จะไดสงมอบเงินงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการการวิจัยรวมฯ
จํานวน 2.45 ลานหยวน (ประมาณ 10 ลานบาท) ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของและจะไดดําเนินโครงการฯ ตอไปโดย
เริ่มดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562
โครงการวิจัยรวม ฯ มีระยะเวลา 1 ป ( พ.ศ. 2562-2563 หรือ ค.ศ. 2019-2020 ) มีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาที่ของทั้งสองประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมกันระหวาง
ประเทศไทย – สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา รวมถึงหารือแนวทางแกไขปญหาการกักเก็บน้ําในฤดูแลงและระบาย
น้ําในแมน้ําสาย-แมน้ํารวก โดยมีการดําเนินการ เชน การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพื้นที่สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาและในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพื่อจัดทําแบบจําลองสําหรับใชประเมินดานน้ําทวมและน้ําแลง เพื่อการ
บริการจัด การทรัพ ยากรน้ํ าขามพรมแดนของทั้ งสองประเทศ การจั ด ประชุมเชิงปฏิ บัติการ การศึกษาดูงานเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานเทคนิค และสรางองคความรูดานเทคนิคและวิชาการใหแกเจาหนาที่ทั้งสองฝาย
24. เรื่อง การใหความเห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม (Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือโตะกลม
ระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ําครั้งที่ 1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง- ลานชาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม (Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือ
โตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ครั้งที่1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลางชาง ทั้งนี้ หากมี
ความจํ า เป น ต อ งแก ไขปรั บ ปรุ ง ถ อ ยคํ า ในร า งถ อ ยแถลงการณ ร ว มฯ ในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ และไม ขั ด ต อ
ผลประโยชนของประเทศไทย ให สทนช. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
และอนุ มั ติ ให ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประวิ ต ร วงษ สุ ว รรณ) หรื อ ผู ที่ ได รั บ มอบหมายเป น ผู ล งนามในถ อ ย
แถลงการณรวมฯ ตามที่สํานักทรัพยากรน้ําแหงชาติ เสนอ
เอกสารผลลัพธของการประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ําครั้งที่ 1
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชางที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีสาระสําคัญดังนี้
1. รับทราบความคืบหนาของความรวมมือดานการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศสมาชิกกรอบ
ความรวมมือ ฯ เชน ความรวมมือตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรน้ําแมโขง-ลานชางระยะ 5 ป พ.ศ.
2561-2565 การจัดตั้งคณะทํางานรวมดานทรัพยากรน้ําภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง เปนตน
2. รั บ ทราบความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ของประเทศสมาชิ ก เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม การปองกันอุทกภัย และผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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3. สิ่ งที่ ตองดํ าเนิ น งานต อไป เชน รวมกัน นําผลการประชุมระดับ ผูนําไปปฏิบัติ สนับ สนุน ความ
รวมมื อตามแผนปฏิ บั ติการความรวมมื อด านทรัพยากรน้ําแมโขง-ลานชาง ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 รวมกั น
เสริมสรางศักยภาพของประเทศสมาชิกในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มความรวมมือดานการแบงปนขอมูล
เปนตน
25. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณประการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14
คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็ นชอบตอรางแถลงการณ ประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
เอเชี ย – ยุ โรป ครั้งที่ 14 และหากมี ค วามจํ าเป น ต องแก ไขรางแถลงการณ ป ระธานการประชุ มฯ ในส ว นที่ ไม ใช
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมให
ความเห็ น ชอบรางแถลงการณ ป ระธานการประชุ มรั ฐ มนตรีต างประเทศเอเชี ย-ยุ โรป ครั้งที่ 14ตามที่ กระทรวง
ตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญรางแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่14 เปนการแสดง
ความมุงมั่น ของสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป ในการสงเสริมความรวมมือในสาขาที่ สมาชิกใหความสําคัญ ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้
1. บทนํา กลาวถึงบทบาทของการประชุมเอเชีย-ยุโรป ในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
แบบพหุภาคีและการคาระหวางประเทศที่มีพื้นฐานบนระเบียบกฎเกณฑความรวมมือตามหลักการของสหประชาชาติ
และองคกรการคาโลก ความเทาเทียมทางเพศ ตลอดจนประเด็นระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีสถานการณ
บนคาบสมุทรเกาหลี ในรัฐยะไข และอิหราน เปนตน
2. ดานความมั่นคง กลาวถึงประเด็นความรวมมือดานการตอตานกอการรายความมั่นคงและความ
ปลอดภัยทางทะเลและความมั่นคงทางไซเบอร
3. ประเด็นสําคัญของโลก กลาวถึงความรวมมือในการดําเนินการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแกไขปญหาขยะทะเล
4. ความเชื่อมโยงอยางยั่งยืน กลาวถึงการสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางเอเชียกับยุโรปในดานตางๆ
ทั้งดานการคมนาคมขนสง พลังงาน ดิจิทัล และการติดตอในระดับประชาชน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการต างประเทศ มีกําหนดการจะเดิน ทางไปเขารว มการประชุ ม
รัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ระหวางวันที่ 15-16 ธันวาคม 2562
โดยจะมีการออกแถลงการณประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 เพื่อเปนเอกสารผลลัพธ
การประชุม
26. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 9
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา (JCC)
เพื่ อการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษทวายและพื้นที่โครงการที่ เกี่ ยวข อง ครั้งที่ 9 และมอบหมายใหสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวของ และหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม
ระหวางไทย-เมียนมา (JCC) และการประชุมคณะกรรมการรวมระดับสูงระหวางไทย-เมียนมา (JHC) ตอไป ทั้งนี้
หากไม มีขอ ทั ก ท ว งหรือ ไม มีความเห็ น เป น อย างอื่น ให ถือเป น มติค ณะรัฐ มนตรีตามที่ สํานั กงานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา เพื่อ
การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษทวายและพื้ น ที่ โครงการที่ เกี่ ย วข อ ง (Joint Coordinating Committee for the
Comprehensive Development of the Dawei Special Economic Zone and its Related Projects Areas:
JCC)
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สาระสําคัญของผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ณ กรุงเนปยีด อ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยที่ประชุมมีมติ รับ ทราบ 5 ประเด็ นสํ าคัญ ดังนี้ 1) ผลการ
ประชุ มคณะกรรมการ JCC ครั้งที่ 8 2) ความคืบ หน าในการขับ เคลื่ อนโครงการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษทวาย
ระยะแรก 3) ความคืบหนาโครงการถนนสองชองทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา
4) แผนการเริ่มพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณควบคูไปกับโครงการทวายระยะแรก ฯ และ
5) แผนการจายไฟฟาในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา รวมถึงเห็นชอบใหศึกษาบทบาทและโครงสรางปจจุบัน
ของ SVP นอกจากนี้ ที่ป ระชุมเห็ นชอบใหมีการจัดประชุม JCC ครั้งที่ 10 ในป 2563 ณ ประเทศไทย และหารือ
การจัดการประชุม JHC ในโอกาสตอไป
27. เรื่อง ร างความตกลงระหว างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วาดวย การกําหนดปริมาณโควตาราย
ประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบต อ ร า งความตกลงระหว า งรั ฐ บาลเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การ
กําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี และเสนอรัฐสภาใหความเห็นชอบ
รวมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางความตกลงระหวาง
รัฐ บาลเครื อ รัฐ ออสเตรเลี ย สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐ อเมริกา สาธารณรัฐ สั งคมนิ ย ม
เวี ย ดนาม และสาธารณรั ฐ เกาหลี ว า ด ว ย การกํ าหนดปริม าณโควตารายประเทศสํ าหรับ การนํ าเข าข าวมายั ง
สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคํารางความตกลงดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
ใหกระทรวงพาณิ ชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให
กระทรวงพาณิ ชยถอนคําคัดคานของไทยตอการเปลี่ยนระบบการนําเขาขาวและผลิตภัณฑของสาธารณรัฐเกาหลี
ภายหลังจากที่รัฐสภาใหความเห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การกําหนดปริมาณ
โควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทํา
หนังสื อมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิ ช ยห รือผูแทนลงนามในรางความตกลง
ระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวยการกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐ
เกาหลี ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
สาระสํ า คั ญ ของร า ง AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF AUSTRALIA, THE
PEOPLES’S REPUBLIC OF CHINA, THE REPUBLIC OF KOREA, THE KINGDOM OF THAILAND, THE
UNITED STATES OF AMERICA, AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. โควตาภาษีสินคาขาวของสาธารณรัฐเกาหลีภายใตองคการการคาโลก ปริมาณรวมทั้งสิ้น 408,700
ตัน จะถูกนําไปจัดสรรปริมาณ เปน 1) โควตารายประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย 15,595 ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
157,195 ตัน ไทย 28,494 ตัน สหรัฐอเมริกา 132,304 ตัน และเวียดนาม 55,112 ตัน และ 2) โควตาทั่วไปสําหรับ
สมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศ ประมาณ 20,000 ตัน
2. สาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนใหการประมูลการนําเขาขาวภายใตโควตารายประเทศเปนไปอยาง
สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล โดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการประมูลขาวของสาธารณรัฐเกาหลีจะสงวนสิทธิ์ในการ
ประมูลใหม หากราคาที่ยื่นเสนอในการประมูลมีราคาสูงอยางไมมีเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขาวในตลาดโลก
สําหรับ ชนิดและคุณภาพของขาวที่เทียบเคียงกันได ทั้งนี้ หากไมสามารถหาขอสรุป การประมูลภายใตโควตาราย
ประเทศไดภ ายใน 3 ครั้ง หน วยงานที่มีหน าที่บ ริหารจัดการการประมู ลอาจนําโควตารายประเทศนั้น มาเปด การ
ประมูลใหมภายโควตาทั่วไปซึ่งจะเปนโควตารายป
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3. ภาคีทั้ง 5 ประเทศภายใตรางขอตกลงนี้ อาจขอหารือกับสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับโควตาภาษี
สินคาขาวได โดยใหมีการหารือภายใน 30 วันหลังจากมีการยื่นคําขอ หรือโดยเร็วที่สุดหลังครบกําหนดเวลา 30 วัน
ดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุลาชาซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได
4. ในป ที่ 10 หลั งจากความตกลงฉบั บ นี้ มีผ ลใชบังคับ สาธารณรัฐเกาหลีอาจทบทวนปริมาณการ
จัดสรรโควตารายประเทศตามที่ระบุไวในความตกลงนี้ โดยพิจารณาจากความตองการในประเทศและสถานการณ
การคาขาวโลก อยางไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีจะไมปรับปริมาณโควตารายประเทศ หากภาคีทั้ง 5 ไมยินยอม
28. เรื่อง ความตกลงระหวางรัฐบาลแห งราชอาณาจัก รไทยกั บรัฐบาลแหงสาธารณรัฐบั ลแกเรียวาดวยการ
ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ
คณะรัฐ มนตรีมีม ติ เห็ น ชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกั บ รัฐ บาลแห ง
สาธารณรัฐบัลแกเรียวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/
หนังสือเดินทางพิเศษ รวมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศมอบหมายให เป น ผู ลงนามในรางความตกลงฯ และอนุมัติในหลั กการให กระทรวงการต างประเทศมี
หนังสือแจงฝายบัลแกเรีย เพื่อใหความตกลงฯ มีผลใชบังคับตอไป ทั้งนี้หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางความ
ตกลงฯ นอกเหนือจากที่ปรากฏ โดยไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวง
การตางประเทศสามารถดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่
ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ความตกลงฯ อนุ ญ าตให บุ คคลที่ ถือ หนั งสื อ เดิน ทางทู ต หรือ หนั งสื อ เดิ น ทางราชการ/หนั งสื อ
เดินทางพิเศษที่มีอายุใชได เดินทางเขา พํานัก และออกจากดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่งโดยไมตองรับการตรวจลงตรา
เปนระยะเวลาไมเกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งของ 180 วัน โดยมีเงื่อนไขวา บุคคลเหลานั้นจะไม
ทํางาน ไมวาการทํางานนั้นจะเปนการดําเนินกิจการของตนเอง หรือกิจกรรมสวนตัวอื่นใดในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง
2. ผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษที่มีอายุใชไดของแตละ
ฝาย ตามขอ 1 สามารถเดิน ทางเขา แวะผาน หรือเดิน ทางออกจากดิน แดนของอีกฝายหนึ่ง ณ ดานใด ๆ ซึ่งเป ด
สําหรับการสัญจรของผูโดยสารระหวางประเทศ และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของภาคีอีกฝาย
หนึ่งเมื่อเดินทางเขาและพํานักในดินแดนของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง
3. ความตกลงฯ จะไมกระทบตออํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของภาคีฝายใดฝายหนึ่งในการปฏิเสธการ
เขาเมือง หรือการลดหรือยกเลิกระยะเวลาการพํานักของคนชาติของภาคีฝายหนึ่งตามกฎหมายภายในประเทศหรือ
กฎหมายระหวางประเทศ
4. ภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจระงับการบังคับใชความตกลงฯ ทั้งหมดหรือเฉพาะสวนเปนการชั่วคราว
ดวยเหตุผลทางดานความมั่นคงแหงชาติ ความสงบเรียบรอยของสาธารณะหรือการสาธารณสุข โดยจะตองแจงเหตุผล
ของการระงับใชใหอีกฝายหนึ่งทราบผานชองทางการทูตในโอกาสแรกกอนที่การระงับใชจะมีผลใชบังคับ การยกเลิก
การระงับใช จะตองแจงใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบผานชองทางการทูตในโอกาสแรกกอนการใชบังคับของการยกเลิก
การระงับใชดังกลาว
5. ความตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในวันที่ 60 นับจากวันที่คูภาคีไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรครั้ง
สุดทายผานชองทางการทูตวาคูภาคีไดแจงอีกฝายหนึ่งแลวถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนภายในที่จําเปนของตนสําหรับ
การมีผลใชบังคับของความตกลงฯ และความตกลงฯ ไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด เวนแตภาคีฝายใดฝายหนึ่งตองการ
บอกเลิกความตกลงนี้ ภาคีฝายนั้นจะตองแจงอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต ความตกลงฯ จะ
สิ้นสุดการมีผลใชบังคับในวันที่ 30 นับจากวันที่ภาคีอีกฝายหนึ่งไดรับการแจงดังกลาว
29. เรื่อง รา งบั น ทึ กข อตกลงความรวมมื อระหวางกระทรวงยุติธ รรมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ยุติธรรมแหงประเทศญี่ปุนในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบต อ ร า งบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว างกระทรวงยุ ติ ธ รรมแห ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแหงประเทศญี่ปุนในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม ทั้งนี้หาก
กอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความรวมมือฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงยุติธรรม
หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ลงนามฝายไทยในบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สาระสําคัญของรางบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ฉบับดังกลาว มีทั้งสิ้น จํานวน 7 วรรค โดยแตละ
วรรคมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
วรรค 1 วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดี ความเขาใจ และความรวมมือ
ระหวางญี่ปุน – ไทย ในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ขอมูล และองคความรูทางดานกฎหมาย
วรรค 2 ขอบเขตความรวมมือ ไดแก ดานระบบและการดําเนินงานในการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิด การคุมครองสิทธิมนุษยชน ดานกฎหมายแพงและพาณิชย ดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อบรรลุ
เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น การพั ฒ นาบุ คลากรในการบริห ารงานยุติธ รรม การบริห ารขอมูล เพื่ อพั ฒ นาระบบ
กระบวนการยุติธรรม และดานอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นพองกัน
วรรค 3 กิจกรรมความรวมมือ ไดแก การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการปฏิบัติที่
เปนเลิศ การจัดการอบรม สัมมนาและการฝกอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลดานกฎหมาย
วรรค 4 กรอบความรวมมือซึ่งกําหนดใหสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาที่และกรอบ
กฎหมายของหนวยงานของทั้งสองฝายและเปนไปตามขอจํากัดดานงบประมาณ กําลังคน ทั้งนี้ จะไมกอใหเกิดผล
ผูกพันดานงบประมาณใด ๆ แกทั้งสองฝาย
วรรค 5 หน ว ยงานผู ป ระสานงานของทั้ ง สองฝ า ย ได แ ก ฝ า ยไทย คื อ กองการ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และฝายญี่ปุน คือ กองการตางประเทศ สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี
วรรค 6 การแกไข ซึ่งกําหนดใหบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ฉบับนี้ อาจมีแกไขได
เมื่อไดตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร
วรรค 7 การเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ โดยใหเริ่มในวันที่มี
การลงนามและสิ้นสุดภายใน 90 วัน หลังจากฝายหนึ่งไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษร
30. การจัดทําความตกลงประเทศเจาภาพ (host country agreement) กับสํานักงานปองกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดทําความตกลงประเทศเจาภาพ (host country agreement)
กับสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ และหนังสือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ หากมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางหนังสือความตกลงฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไม
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทยดําเนินการได โดยให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว และอนุมัติใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาว พรอมทั้งอนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม
(Full Powers) ใหผูลงนามดังกลาว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สาระสําคัญของรางความตกลงฯ มีพันธกรณีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกผูเขารวมการประชุมและบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การประชุม และการนําเขาวัสดุอุปกรณโดยปลอดภาษีอากรสําหรับการประชุมตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาวาดวย
เอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ ม กั น ของสหประชาชาติ ซึ่ ง ประเทศไทยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานของ
สหประชาชาติ แ ละทบวงการชํ านั ญ พิ เศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 และพระราชกํ าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
พ.ศ. 2530 เปนกฎหมายอนุวัติการรับรองอยูแลว
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2. สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห ง ประเทศไทย (สธท.) และสํ า นั ก งาน UNODC จะเป น
หน ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องร า งความตกลงฯ ฉบั บ นี้ ทั้ ง นี้ ได มี ก ารแบ ง
ความรับผิดชอบในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว
3. ร างความตกลงฯ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ งแต วั น ที่ ฝ ายไทยมี ห นั งสื อ ตอบโดยให ถื อ ว าการ
แลกเปลี่ยนหนังสือระหวางกันเพียงอยางเดียว ก็มีผลใหเกิดเปนความตกลงประเทศเจาภาพระหวางรัฐบาลไทยและ
สํานักงาน UNODC โดยไมตองมีการลงนามในหนังสือสองฝาย
4. การใหการสนับสนุนงบประมาณแกสํานักงาน UNODC สําหรับการจัดกิจกรรมดังกลาว
จํานวนทั้งสิ้น 152,000 เหรียญสหรัฐ (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันเหรียญสหรัฐ) และงบประมาณการดําเนินการในสวน
อื่น ๆ ที่ สธท. เปนผูรับผิดชอบ จะเบิกจายงบประมาณ สธท. ประจําป พ.ศ. 2562 ที่ไดรับการจัดสรรไวแลวสําหรับ
โครงการภายใตยุทธศาสตรการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา
31. เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับใบอนุญาต
ขับรถภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกั บสหพั นธสาธารณรัฐเยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพั น ธ
รัฐสวิส ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสําคัญของกรอบการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส มี
หลักการสําคัญ ไดแก
1. ประเทศคูภาคีจะยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งออกโดยรัฐบาลหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง
2. การใชใบอนุญาตขับรถภายในประเทศภายใตรางความตกลงฯ ทั้งสองฉบับจะเปน
การใชแบบชั่วคราว
3. ใบอนุญาตขับรถภายในประเทศภายใตความตกลงฯ จะตองมีภาษาอังกฤษกํากับ
โดยใชแนวทางของหลักการตามที่กําหนดไวในความตกลงวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศที่ออก
โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎระเบียบภายในประเทศของไทยที่มีอยู และตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเทาเทียมและประโยชนของประเทศเปนสําคัญ
แตงตั้ง
32. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกั ดกระทรวงการคลั ง ให ดํารงตํ าแหน งประเภทวิชาการระดั บ ทรงคุณ วุ ฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวัน ที่ 1
ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่ตําแหนงวางเนื่องจากผูครองตําแหนงเดิมเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายเกรี ย งศั ก ดิ์ ประสงค สุ ก าญจน รองอธิบ ดี ก รมสรรพากร ดํ ารงตํ าแหน งที่ ป รึก ษาด า น
ประสิทธิภาพ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
2. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร
การจัดเก็บภาษี (กลุมธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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33. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข (นักวิชาการ
อาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 ซึ่ งเป น วัน ที่ มีคุณ สมบั ติครบถวนสมบู รณ ทั้งนี้ ตั้งแตวัน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ ง
เปนตนไป
34. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดํารงตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
35. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเดชา จาตุธนานันท รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
4. นายสุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง
36. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ รวม
6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ
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2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นายดุสิต เครืองาม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นายธวัช ชิตตระการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นางศศิวิมล มีอําพล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
37. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ รวม 7
คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้
1. นายพีรเดช ทองอําไพ
ประธานกรรมการ
2. นายชูกิจ ลิมปจํานงค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นายพินิติ รตะนานุกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายมนูญ สรรคคุณากร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นายเรืองศักดิ์ ทรงสถาพร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
38. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ ดังนี้
1. นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร
2. พลเอก มโน นุชเกษม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3. พันตํารวจเอก ญาณพล ยั่งยืน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมศาสตร
4. นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
5. นายวิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
6. นายบดินทร ทรัพยสมบูรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข
7. รองศาสตราจารย ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
39. เรื่อง แตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นายอัครา พรหมเผา
เปนกรรมการ (ผูแทนสถาบันเกษตรกร)
2. นายศุภฤกษ เอี่ยมลออ
เปนกรรมการ (ผูแทนสถาบันเกษตรกร)
3. นายมงคล ลีลาธรรม
เปนกรรมการ
4. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
เปนกรรมการ

34
5. นายธนา ธรรมวิหาร
เปนกรรมการ
6. พลตํารวจโท ภานุรัตน หลักบุญ
เปนกรรมการ
7. พันตํารวจเอก อธิศวิส กมลรัตน
เปนกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
**************

