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  วันนี้ ( 11 ธันวาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง หลวงพิเศษ  
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเทศกาลปใหมตั้งแตเวลา  

00.01 นาฬิกา ของวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา 00.02 
ของวันท่ี 3 มกราคม 2563)   

  2.    เรื่อง   รางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3)  
    พ.ศ. 2562  จํานวน 4 ฉบับ 
  3.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลแมนาเติง  
    ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮ้ี และตําบลทุงยาว อําเภอปาย  
    จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. ….  
  4.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย 
    เปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ….  
  5.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือ
    ลดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยแร พ.ศ. ….  
  6.    เรื่อง   รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
    จํานวน 3 ฉบับ 
  7.   เรื่อง  รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลา
    การใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
    เขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีตําบลวัดเกต  
    ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง  
    และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค 
    อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558   
  8.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ 
    สิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ  
  9.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีจังหวัดชุมพร พ.ศ. .... และราง
    กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
    ชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....  
    รวม 2 ฉบับ  
  10.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการ 
    แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. ….  
  11.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การ 
    อนุญาต การตออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปน
    ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ….  
  12.   เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงาน 
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    โครงการหลวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  13.   เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จากงบประมาณรายจายประจําป  
    พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนคาใชจายในการเพ่ิมกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
    ดินแดน จํานวน 2 ,247 อัตรา  
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ 
    และการประชุมท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  15.  เรื่อง   ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2562 เพ่ิมเติม 
  16.  เรื่อง   มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกันรายได

   เกษตรกรผูปลูกขาว)   
  17.  เรื่อง  โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมาตรการบริหาร  

   จัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63  
  18.  เรื่อง    การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลาย 
    ป 2562 
  19.   เรื่อง  รายงานผลการใชยางพาราและความคืบหนา 
  20.   เรื่อง  การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2563 
 

ตางประเทศ 
 
  21.   เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐ 
    อาหรับเอมิเรตส วาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต
    และหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ  
  22.   เรื่อง   ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุน 
    พิเศษแมโขง – ลานชาง ประจําป 2561 ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
    สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและรางบันทึก
    ความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพ่ือ  
    พัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง 
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุน 
    พิเศษแมโขง - ลานชาง ระหวางสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กับสถาน 
    เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาํประเทศไทย 
  24.   เรื่อง  การใหความเห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม (Joint Statement) สําหรับการ 
    ประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ําครั้งท่ี 1 ภายใต
    กรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง 
  25.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณประการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ 
    เอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 14 
  26.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา (JCC) เพ่ือ 
    การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี 9 
 27.   เรื่อง   รางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยม  
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   เวียดนาม วาดวย การกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาว  
   มายังสาธารณรัฐเกาหลี  
 28.   เรื่อง  ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ 
   บัลแกเรียวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและ  
   หนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ  
 29.   เรื่อง   รางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมแหงราชอาณาจักรไทย
   และกระทรวงยุติธรรมแหงประเทศญี่ปุนในสาขากฎหมายและการบริหารงาน 
   ยุติธรรม  
 30.   เรื่อง  การจัดทําความตกลงประเทศเจาภาพ ( host country agreement) กับ 
   สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ  
 31.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับ
   ใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐ 
   เยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส  
 

แตงตั้ง 
  32.   เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ  
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  33.   เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  34.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงศึกษาธกิาร)  
  35.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรรม)  
  36.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
    เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  
  37.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  
  38.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
    ไซเบอรแหงชาติ  
  39.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร   
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง หลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเวนคาธรรมเนียมในชวงเทศกาลปใหม
ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันท่ี 3 มกราคม 2563)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง หลวง
พิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7                  
สายกรุงเทพมหานคร – บานฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเขาชลบุรี ทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบังและทางแยกเขาพัทยา ตามกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา                   
พ.ศ. 2561 และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน
บางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร              
(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตร
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง 
– บางแค ชวงพระประแดง – ตางระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิกา ของวันท่ี 27 ธันวาคม 
2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันท่ี 3 มกราคม 2563  
 
2.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  จํานวน 4 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 1. รางกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหคน
ซ่ึงไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 3) รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวน
คาธรรมเนียมการแจงหรือขอเม่ือพนกําหนดเวลา พ.ศ. .... 4. รางกฎกระทรวงกําหนดอาคารท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชน
อยางอ่ืนอันมิใชเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
                  1. รางกฎกระทรวงตามขอ 1 กําหนดคาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนบาน 
คาธรรมเนียมการแจงเกิด การตาย และการยายท่ีอยู คาธรรมเนียมการขอสําเนาทะเบียนบานแทนฉบับท่ีสูญหาย 
กําหนดยกเวนคาธรรมเนียมการคัดสําเนาหรือการคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร เพ่ือใชใน                              
การบางอยาง เชน การศึกษา การศาสนา และการยกเวนคาธรรมเนียมการแจงการเกิด การตาย ท่ีไดแจงตอนาย
ทะเบียนแหงทองท่ีอ่ืนและการขอรับสําเนาทะเบียนบานแทนฉบับท่ีสูญหายในเขตทองท่ีท่ีประสบสาธารณภัย 
                    2. รางกฎกระทรวงตามขอ 2 
                 2.1 กําหนดใหมีการแจงการเกิดและการตายสําหรับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยทุกคนท่ีเกิดหรือ
ตายในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
   2.2 กําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสําคัญถ่ินท่ีอยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนเวลาตั้งแตหกเดือนข้ึนไป คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย
ท่ีไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด ปฏิบัติเก่ียวกับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน การแจงการยายท่ีอยู การสํารวจตรวจสอบรายการ
ทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ และการจัดทําบัตรประจําตัว 
                  2.3 กําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษเฉพาะเรื่องนอกจากกลุมท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด เชน กลุมแรงงานตางดาว 3 
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สัญชาติ และคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีเขามาอาศัยอยูในราชอาณาจักโดยไมไดรับอนุญาตซ่ึงเปนคนไรรัฐไรสัญชาติ 
รวมถึงบุตรท่ีเกิดในราชอาณาจักรปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจตรวจสอบรายการทะเบียนราษฎร การจัดทําประวัติ การ
แจงการยายท่ีอยู และการจัดทําบัตรประจําตัว 
         2.4 กําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวเปนเวลานอยกวาหกเดือน รวมถึงบุตรท่ีเกิดในราชอาณาจักรไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ทะเบียนราษฎร 
                      2.5 กําหนดระยะเวลาท่ีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยจะตองยื่นคํารองขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน
หรือขอจัดทําทะเบียนประวัติใหชัดเจน 
                      2.6 กําหนดคาธรรมเนียม และยกเวนคาธรรมเนียม  
                     3. รางกฎกระทรวงตามขอ 3 กําหนดคาธรรมเนียมการแจงหรือขอท่ีผูมีหนาท่ีแจงหรือขอไดแจง             
ตอนายทะเบียนผูรับแจงเพ่ือพนกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก การแจงการเกิด การตาย การจัดการศพ การ
ยายท่ีอยู การขอเลขท่ีบาน การขอเพ่ิมชื่อหรือจัดทําทะเบียนประวัติของคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย การแกไขปรับปรุง
รายการทะเบียนบาน การรื้อถอนบาน และการแจงยายบานท่ีเคลื่อนยายได กําหนดยกเวนคาธรรมเนียมการแจงหรือ
ขอเม่ือพนกําหนดเวลา ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีทําใหผูแจงหรือผูขอไมสามารถแจงหรือขอไดภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด เชน เกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติในบริเวณทองท่ีท่ีอยูอาศัย เปนผูพิการทางกายเดินไมได เปนใบ 
ตาบอดท้ังสองขาง เปนตน 
                  4. รางกฎกระทรวงตามขอ 4  กําหนดอาคารท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนอันมิใชเพ่ือเปนท่ีอยู
อาศัยท่ีจําตองกําหนดเลขประจําอาคารและจัดทําทะเบียนอาคารตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร เชน 
โรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสถานท่ีสรางดวยวัสดุถาวร มีพ้ืนท่ีภายในท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเขาไปใชสอยหรือใช
ประโยชนได ไดแก อาคารเพ่ือการพาณิชยกรรม อาคารเพ่ือการบริการสาธารณะ อาคารเพ่ือประกอบกิจการหรือใช
เปนสํานักงานหรือท่ีทําการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน คลังสินคา โรงงาน 
  
3.  เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือ                
บางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮ้ี และตําบลทุง
ยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮ้ี 
และตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอและใหดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ี
บางสวนในทองท่ีตําบลแมนาเติง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงใต ตําบลแมฮ้ี และตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน เพ่ือประโยชนในดานการผังเมืองและการสถาปตยกรรม   
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย เปนดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดิน
หรือทราย เปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
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  1. กําหนดใหหินท่ีสามารถทําเปนแผนหรือรูปทรงอ่ืนใดเพ่ือการประดับหรือตกแตงไดเปนหินประดับ 
ไดแก หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยม หินแกรนิต หินชนวน หินทราย หินทราเวอรทีน หินนาคกระสวย หินไนส                
หินบะซอลต และหินปูน   
   2. กําหนดใหหินตาม 1. ซ่ึงมีคุณภาพไมเหมาะสมท่ีจะทําใหเปนหินประดับและหินชนิดอ่ืนนอกจาก
หินตาม 1. เปนหินอุตสาหกรรม   
  3. กําหนดชนิดของดินใหเปนดินอุตสาหกรรม ไดแก ดินขาว ดินซีเมนต ดินทนไฟ ดินเบาหรือ              
ไดอะทอไมตหรือไดอะตอมเมเชียสเอิรท ดินมารล เวนแตดินมารลท่ีนําไปผานกระบวนการแตงเปนดินสอพองและใช
เพ่ือประโยชนในอุตสาหกรรมพ้ืนบาน ดินเหนียวสีเวนแตดินเหนียวสีท่ีใชเพ่ือประโยชนในงานหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมพ้ืนบาน และบอลเคลย   
  4. กําหนดใหทรายแกวหรือทรายซิลิกาเปนทรายอุตสาหกรรม   
 
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยแร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนหรือ
ลดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยแร พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได   
   2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองไดภายในกําหนดสองปนับ
แตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ใชบังคับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ   
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมหรือลดหยอน
คาธรรมเนียม และกําหนดคุณสมบัติของผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตแตงแร หรือผูรับใบอนุญาตประกอบ              
โลหกรรมท่ีมีสิทธิไดรับการยกเวน หรือลดหยอนคาธรรมเนียมรายป โดยตองเปนผูประกอบกิจการท่ีรับผิดชอบตอ
สังคม มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม และผานเกณฑมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว หรือตามหลักเกณฑท่ี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร หรือไดรับรางวัลหรือประกาศนียบัตรท่ีมีมาตรฐานสูงกวาหรือเทียบเทา    
   2. กรณีท่ีผูประกอบกิจการยังคงรักษาเกณฑมาตรฐานการประกอบกิจการไดสูงกวามาตรฐานท่ี
กฎหมายกําหนด หรือเทียบเทาอยางตอเนื่องและไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูประกอบการท่ีไดรับรางวัลหรือ
ประกาศนียบัตร ใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปถัด ไปจากท่ีมีการประกาศรายชื่อ รวมถึงการตออายุให
ไดรับการลดคาธรรมเนียมเปนจํานวนก่ึงหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง    
  3. กรณีสถานประกอบกิจการประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไดรับอุบัติภัย และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรไดประกาศรายชื่อใหเปนผูประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไดรับอุบัติภัย 
ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไดรับอุบัติภัย หากในปนั้นไดชําระ
คาธรรมเนียมรายปไวแลวใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปถัดไปจากปท่ีประสบเหตุทางธรรมชาติ  
 
6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การแจงในกรณีไดรับยกเวนไมตองขอ
อนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18/1     
  2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการแจงการเพ่ิมจํานวน เปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท่ีใชในการผลิต เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องตนกําลัง เครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับการบําบัดมลพิษ
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หรือมาตรการปองกันหรือลดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอ่ืน หรือการเพ่ิมเนื้อท่ีอาคาร
โรงงาน หรือ การกอสรางอาคาร โรงงานเพ่ิมข้ึนตามมาตรา 19  
  3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การแจงเพ่ิมประเภท หรือชนิดของการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา 19/1 และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
                   1. รางกฎกระทรวงตามขอ 1 
             1.1 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผูใดประสงคจะขยายโรงงานตามมาตรา 18 แตไดรับ
ยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 18/1 ใหแจงผูอนุญาตทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนการ
ดําเนินการ 
          1.2 แบบใบแจงใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
      1.3 กําหนดสถานท่ีแจง กรณีโรงงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร แจงไดท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีท่ีโรงงานตั้งอยูในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร แจงท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
เขตทองท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
       1.4 กําหนดใหการแจงและการแจงผลการพิจารณาสามารถแจงผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแลวแตกรณี 
        1.5 กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบและระยะเวลาพรอมการแจงผลการตรวจสอบโดยพนักงาน
เจาหนาท่ีจะตองตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน ผูอนุญาตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน และแจงผล
การตรวจสอบภายใน 5 วัน โดยระยะเวลาดังกลาวท้ังหมดนี้จะตองไมรวมถึงกรณีพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูอนุญาตมี
คําสั่งใหคืนใบแจงเนื่องจากเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือมีคําสั่งใหผูแจงดําเนินการแกไขหรือ
ปรับปรุงสถานท่ีตั้งโรงงาน อาคารโรงงาน เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงานใหถูกตองสมบูรณ 
หรือระยะเวลาท่ีตองไปรับความเห็นชอบอนุญาต หรืออนุมัติจากหนวยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว (ถามี) 
                   2. รางกฎกระทรวงตามขอ 2 
           2.1 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผูใดประสงคจะดําเนินการตามมาตรา 19 ใหแจงเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการดําเนินการ 
          2.2 กําหนดใหการแจงกรณีท่ีมีการเพ่ิมจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท่ีใชในการ
ผลิต เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องตนกําลัง เครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับการบําบัดมลพิษหรือมาตรการปองกันหรือลดเหตุ
เดือดรอนรําคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอ่ืนทําใหเครื่องจักรมีกําลังรวมลดลงหรือเพ่ิมข้ึนแตไมถึงข้ัน
ขยายโรงงาน ผูแจงตองยื่นเอกสารแสดงแบบแปลนเพ่ือแสดงวัตถุประสงคดังกลาวพรอมกับการแจงดวย      
 2.3 กําหนดใหการแจงกรณีท่ีมีการเพ่ิมเนื้อท่ีอาคารโรงงานออกไปหรือกรณีท่ีมีการกอสราง
อาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนใหม เพ่ือประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ผูแจงตองยื่นแบบแปลนแสดงการเพ่ิมเนื้อท่ี
อาคารโรงงานหรือการกอสรางอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคดังกลาวดวย 
                    2.4 กําหนดสถานท่ีแจง โดยกรณีท่ีโรงงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร แจงไดท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนกรณีท่ีโรงงานตั้งอยูในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร แจงท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
เขตทองท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
                    2.5 กําหนดใหการแจงสามารถผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแลวแตกรณี 
           3. รางกฎกระทรวงตามขอ 3 
             3.1 กําหนดความหมายของคําวา “เพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานท่ี
เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ” รวมท้ังกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผูใดประสงค
จะดําเนินการตามมาตรการ 19/1 ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีไมนอยกวา 15 วัน กอนมีการดําเนินการ 
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                   3.2 กําหนดใหการแจงตามมาตรการ 19/1 ผูแจงตองยื่นเอกสารแสดงถึงขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ 
เชน กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ มาตรการปองกันสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มาพรอมกับการแจงฯ 
ดวย 
                    3.3 กําหนดสถานท่ีแจงโดยกรณีท่ีโรงงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร แจงไดท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนกรณีท่ีโรงงานตั้งอยูในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร แจงท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
เขตทองท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
                     3.4 กําหนดใหการแจงและแจงผลการพิจารณาสามารถดําเนินการผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แลวแตกรณี 
                3.5 กําหนดระยะเวลาการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ีไมเกิน 7 วัน ผูอนุญาตไมเกิน 3 วัน 
และแจงผลการพิจารณาไมเกิน 2 วัน โดยระยะเวลาดังกลาวนี้ไมรวมถึงวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูอนุญาตมีคําสั่ง
ใหคืนใบแจงเนื่องจากเอกสารหลักฐานไมถูกตอง หรือไมครบถวนหรือมีคําสั่งใหผูแจงไปดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง
สถานท่ีตั้งโรงงาน อาคารโรงงาน เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงานใหถูกตองสมบูรณหรือ
ระยะเวลาท่ีตองไดรับความเห็นชอบ อนุญาต หรืออนุมัติจากหนวยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือ
ระยะเวลาท่ีมีผูโตแยงเก่ียวกับการเพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว 
  
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ในทองท่ี
ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยาง
เนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 
2558 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางประกาศ   
  ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนอง
ผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน พ.ศ. 2558 ออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
 
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 
จํานวน 4 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 จํานวน 4 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ  
  1. รางกฎกระทรวงกําหนดคาใชจายในการจัดเก็บภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....  
กําหนดใหสวนราชการท่ีรับชําระภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หักคาใชจายในการจัดเก็บภาษีในอัตรา
รอยละ 3 ของภาษีท่ีรับชําระไวแทน และใหนําสงภาษีหลังหักคาใชจายแลวใหแก อปท. ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป  
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   2. รางกฎกระทรวงกําหนดท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควร
แกสภาพ พ.ศ. ....  
   2.1 กําหนดใหลักษณะท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีท้ิงไววางเปลา เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้   
     2.1.1 ท่ีดินท่ีโดยสภาพสามารถทําประโยชนได แตไมมีการทําประโยชนในท่ีดินนั้น
ตลอดปท่ีผานมา เวนแตการท่ีไมสามารถทําประโยชนนั้นเนื่องจากมีเหตุธรรมชาติหรือเหตุพนวิสัย   
    2.1.2 สิ่งปลูกสรางท่ีโดยสภาพทําประโยชนได แตถูกท้ิงรางและไมมีการทํา
ประโยชนในสิ่งปลูกสรางนั้นตลอดปท่ีผานมา    
    2.2 กําหนดใหลักษณะท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ เปนไป
ตามหลักเกณฑ ดังนี้   
    2.2.1 ท่ีดินท่ีโดยสภาพสามารถทําประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม แตมีการ
ทําประโยชนไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด ตลอดปท่ีผานมา   
    2.2.2 สิ่งปลูกสรางท่ีกอสรางหรือปรับปรุงเสร็จแลว และโดยสภาพสามารถทํา
ประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม หรือเปนท่ีอยูอาศัย หรือทําประโยชนอ่ืนท่ีไมใชการทําประโยชนในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือเปนท่ีอยูอาศัย แตไมมีการใชประโยชนตลอดปท่ีผานมา ท้ังนี้ ไมรวมถึงท่ีดินท่ีอยูระหวาง
การเตรียมการเพ่ือทําประโยชนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีอยูระหวางการกอสราง ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีถูกรอนสิทธิในการ
ทําประโยชนโดยกฎหมาย หรือโดยคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล หรือท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีอยูระหวางการ
พิจารณาคดีของศาลเก่ียวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยในการพิจารณาวาท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางใดเปนท่ีดิน
หรือสิ่งปลูกสรางท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ ใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สภาพภูมิประเทศ 
สภาพดิน ความลาดชันของพ้ืนดิน และการทําประโยชนของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง   
   3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย อัตราภาษี และ
รายละเอียดอ่ืนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. ....  กําหนดให อปท. จัดทําประกาศราคาประเมินทุน
ทรัพยของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนท่ีจําเปนตามลักษณะการใชประโยชนของผูมีหนาท่ี
เสียภาษีแตละราย ตามแบบ ภ.ด.ส. 1 และ ภ.ด.ส. 2 และให อปท. ปดประกาศกอนวันท่ี 1 กุมภาพันธของทุกป โดย
ใหแสดงไว ณ สํานักงานหรือท่ีทําการของ อปท. และสถานท่ีอ่ืนใดท่ีประชาชนเขาถึงได หรือผานระบบอินเทอรเน็ต
ทางเว็บไซตของ อปท.   
   4. รางกฎกระทรวงการผอนชําระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. ....  กําหนดใหผูเสียภาษีท่ีมี
วงเงินตั้งแต 3,000 บาทข้ึนไป ยื่นหนังสือขอผอนชําระภาษีตอ อปท. ภายในเดือนเมษายนของป และกําหนดเวลา
ผอนชําระภาษี 3 งวด งวดละเทา ๆ กัน (เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน)  
 
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีจังหวัดชุมพร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีจังหวัดชุมพร พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได    
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
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  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ี
บางสวนในทองท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือประโยชนในดานการปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  
  
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช
เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สําหรับสินคาเกษตร เพ่ือใหสามารถกําหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพ่ือการรับรองเฉพาะดาน โดยกําหนด
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ิมเติมข้ึนเปนอีกเครื่องหมายหนึ่ง เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานสากล รายละเอียดดังนี้  
   1. กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                   
เปนตนไป   
   2. กําหนดใหเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรมีลักษณะดังนี้   
   2.1 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรท่ีไดรับใบรับรอง ตามมาตรฐาน
บังคับ  มีลักษณะเปนรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลม อยูในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียว และมีสวนสัดตาม แบบ ก.                      
ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเทาใดก็ได    
   2.2 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินคาเกษตรท่ีไดรับใบรับรอง ตามมาตรฐาน
ท่ัวไป มี 2 ลักษณะ ดังนี้   
     (1) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินคาเกษตร มีลักษณะเปนรูปอักษร
คิวสีเขียวทรงกลม และมีสวนสัดตาม แบบ ข. ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเทาใด              
ก็ได    
    (2) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินคาเกษตรท่ีไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานท่ัวไปท่ีเก่ียวกับเกษตรอินทรีย มีลักษณะเปนรูปวงกลมขอบสีดําพ้ืนสีขาวดานลางมีอักษรวา “ผลิตภัณฑ
อินทรีย”  สีเขียวเขม ภายในมีรูปวงกลมสีเขียวออนและมีอักษรภาษาอังกฤษวา “Organic” สีเขียวเขมอยูเหนือ
อักษรภาษาอังกฤษวา “Thailand” สีดําใตตัวอักษรภาษาอังกฤษมีลายเสนสามเสน สีแดง สีน้ําเงิน และสีแดง 
ตามลําดับ และมีสวนสัดตามแบบ ค. ทายกฎกระทรวงนี้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเทาใดก็ได  
ท้ังนี้ สีตามท่ีระบุไวใน (2.1) และ (2.2) สามารถใชสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว ซ่ึงเห็นไดงายและชัดเจนก็ได    
   3. กําหนดใหผูไดรับใบรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรเปนผูจัดทําเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 
และกําหนดใหการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหแสดงอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดรับการรับรองใหแสดงใหเห็น
ไดงายและชัดเจนไวท่ีสินคาเกษตร และจะแสดงไวท่ีสิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหุมหอ สิ่งผูกมัด หรือปายของสินคา สถาน
ประกอบการ เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ อีกดวยก็ได    
  4. กําหนดใหการรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการการผลิตใหแสดงไวท่ีสถานประกอบการ 
เอกสารกํากับสินคา หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ   
  5. กําหนดใหการแสดงหรือใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหระบุ (1) ชื่อผูประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน (2) มาตรฐานสินคาเกษตรท่ีใหการรับรอง (3) ชื่อผูไดรับใบรับรองไวใตเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน   
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  6. กําหนดใหสินคาเกษตรท่ีจะแสดงหรือใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานตั้งแตสองมาตรฐานข้ึนไป อาจระบุรายละเอียดตามขอ 5. ทุกมาตรฐานไวใตเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
แบบเดียวกันก็ได    
   7. กําหนดใหการแสดงหรือใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรเก่ียวกับมาตรฐาน
กระบวนการจัดการการผลิต ใหระบุชื่อเต็มหรือชื่อยอของมาตรฐานไวใหเห็นไดงายและชัดเจนดวย   
  8. กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีไดแสดงไวกอนวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาใบรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนั้นสิ้นอายุ  
 
11. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ  
การออกใบแทน การส่ังพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
  1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การ
อนุญาต การตออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. ร. และสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได    
   2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงตามขอ 1. ไดภายในเกาสิบวัน
นับแตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ใชบังคับ ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  เปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของ
ผูชํานาญการ การสั่งพักและเพิกถอนใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาตของผูมีสิทธิทํา
รายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รายละเอียด
ดังนี้  
  1. ใหยกเลิก   
    1.1 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2529) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518   
   1.2 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535   
  2. กําหนดใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปน 2 ประเภท  
ไดแก ใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอิสระและนิติบุคคล โดยมีคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต ปละ 5,000 บาท    
  3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต ดังนี้    
   3.1 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมอิสระ ตองมีสัญชาติไทย สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแลวไมนอยกวาหาป สามป และหนึ่งป 
ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง   
   3.2 ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมนิติบุคคล ตองจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนนิติบุคคลในประเทศไทย มีจํานวนหุนของผูมีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ซ่ึงมีสิทธิในการออก
เสียงและจําหนายไดแลวท้ังหมด   
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  4. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาท่ีซ่ึงอยูประจํานิติบุคคลผูไดรับอนุญาต ตอง
เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน ก.พ. ไมเคยมีสวนรวมในการ
จัดทําหรือใหการรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือรายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในสวนท่ีเปนเท็จ หรือประมาทเลินเลอจนอาจเปนเหตุให
ทางราชการไดรับความเสียหาย   
  5. กําหนดรายละเอียดในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน โดยอาจ ใหยื่นผานทางสื่อ
ระบบอิเล็กทรอนิกสแทนได และใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน และสอบ
สัมภาษณผูขอรับใบอนุญาตเพ่ือประเมินความรู ความสามารถ และความพรอมในการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม   
  6. กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐาน รวมท้ังการประเมินความรู ความสามารถ และความพรอมใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เง่ือนไข และสิทธิของผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแตละประเภท ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใด ของประชาชน
หรือชุมชน หรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง แลวแตกรณี  
  7. กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอิสระมีหนาท่ี
เขาชี้แจงตอคณะกรรมการผูชํานาญการเพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  ควบคุม
คุณภาพในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีรายละเอียดถูกตองครบถวนเปนไปตามหลัก
วิชาการ   
   8. กําหนดใหมีการตรวจสอบความโปรงใสในการทําหนาท่ีของผูไดรับใบอนุญาตเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอนกับเจาของโครงการ กิจการหรือการดําเนินการท่ีตนรับจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการเตือน การพักใช การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ
คําสั่ง  
 
12. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับงานโครงการหลวง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับงานโครงการหลวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  แกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง 
พ.ศ. 2550 ในสวนขององคประกอบของ กปส. โดยปรับเพ่ิม 5 ตําแหนง ไดแก (1) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง และ (2) ท่ีปรึกษาพิเศษของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง เปนท่ีปรึกษา และ (3) ผูแทนสํานัก
พระราชวัง (4) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และ 
(5) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนกรรมการ ท้ังนี้ สําหรับราชเลขาธิการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหตัดออก
จากการเปนกรรมการ นอกจากนี้ เห็นควรแกไข การกําหนดตําแหนง “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
เปน “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2562 ดวยในคราวเดียวกัน  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
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13.  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนง บประมาณเพ่ิมเติม จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือเปน
คาใชจายในการเพ่ิมกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2,247 อัตรา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหมีการปรับเพ่ิมกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนใหแกกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของไป
พิจารณาดําเนินการ กอนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป ท้ังนี้ ในสวนของงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ดังกลาว ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท่ีเห็นวา คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การเพ่ิมอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหใชจายจากกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดเสนอตั้งไวในข้ันราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชหรือเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทาท่ีจําเปนอยางประหยัดตามข้ันตอนตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 458.93 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการบรรจุสั่งใชกําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2 ,247 อัตรา ซ่ึงเปนอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขอปรับเพ่ิมกรอบอัตรากําลังเปน 12 อัตรา/กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ จํานวน 
599 กองรอย เพ่ือใหกองอาสารักษาดินแดนอําเภอท่ัวประเทศ (878 กองรอย) มีกรอบอัตรากําลังทิศทางเดียวกัน 
สรุปได ดังนี้  

กรอบอัตรากําลังสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน/กองรอย 

อัตรากําลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับ
เปนกรอบอัตรากําลังใหม 

 
หมายเหตุ 

เดิม ใหม 

1) กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ จํานวน 150 กองรอย  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 1) ชวยเหลือพนักงาน
ฝายปกครองในภารกิจดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยของสังคมและความม่ันคง
ของชาติ 2) ชวยเหลือพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองในภารกิจดานการสอบสวน
ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร และ 3) 
พนักงานวิทย/ุพลขับ  

6 อัตรา 12 อัตรา 900 อัตรา 
 
 

2) กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ จํานวน 449 กองรอย  
9 อัตรา 12 อัตรา 1,347 อัตรา 

รวมกองรอยอาสารักษาดินแดน
อําเภอท่ีปรับเพ่ิม จํานวน 599 

กองรอย 

2,247  
- 

หมายเหตุ : กระทรวงมหาดไทย (กองอาสารักษาดินแดน) แจงวา การปรับกรอบอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนในครั้งนี้ครอบคลุมกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอท่ัวประเทศ 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  

ท้ังนี้ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการบรรจุสั่งใชอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2 ,247 อัตรา เปน
คาใชจายในเรื่องตาง ๆ เชน 1) คาตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมคาครองชีพ ข้ันท่ี 1  2) คาเบี้ยเลี้ยง
สนามและคาเสบียงสนาม 3) คารักษาพยาบาลเฉลี่ย 4) คาการศึกษาของบุตรเฉลี่ย และ 5) คาการฝกอบรม เปนตน  
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14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ และการประชุมท่ี
เกี่ยวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไดแก  

รายการ กําหนดการ สถานท่ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธกีฬาโรงเรียนแหงเอเชีย 
(Asian School Sport Federation: ASSF) การประชุม
คณะกรรมการดานเทคนิคของ ASSF และ ASSF Forum ครั้งท่ี 8  

16 – 20 ธันวาคม 
2562 

เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี  

2. การประชุมสมัชชาใหญของสหพันธฟุตบอลนักเรียนแหงเอเชีย 
(Asian Schools Football Federation: ASFF) และการประชุม
คณะกรรมการดานเทคนิคของ ASFF  

มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ต 

3. การแขงขันฟุตบอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป ชิงชนะเลิศแหง
เอเชีย ครั้งท่ี 48  

1 – 9 เมษายน 
2563 

จังหวัดสงขลา  

4. การแขงขันฮอกก้ีนักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งท่ี 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 เม่ือเดือนธันวาคม 2561 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร และการประชุมสมัชชาใหญของ  ASFF เม่ือ
เดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันและการ
ประชุมรวม 4 รายการ   
   2. คาใชจายและแหลงท่ีมา คาใชจายการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
และการประชุมท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 รายการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กก. โดยกรมพลศึกษา จํานวน 
15,000,000 บาท  
  3. การเปนเจาภาพจัดการแขงขันและการประชุมในครั้งนี้จะมีสวนชวยในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติใหเปนท่ี
ประจักษ สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) รวมท้ังสนับสนุนการจัดประชุมองคกรกีฬานักเรียนระดับ
นานาชาติในประเทศไทย เพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ ในขณะเดียวกันเปนการพัฒนาการกีฬาใน
ระดับนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงทักษะดานกีฬา คัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถดีเดนจากท่ัวประเทศ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนานักกีฬาระดับนักเรียนไปสูการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนและระดับนานาชาติตอไป ซ่ึง
สามารถตอยอดไปสูกีฬาอาชีพในอนาคตไดอยางเปนระบบ  
 
15. เรื่อง  ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2562 เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบในการอนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนยป 2562 เพ่ิมเติม ปริมาณ 2,993.02 ตัน   
ในอัตราภาษีรอยละ 5 ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมในการประชุมครั้งท่ี 2/2562  เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2562 และยกเวนการจัดสรรโควตาตามสัดสวนผูประกอบการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 
พฤศจกิายน 2548 เรื่อง การบริหารจัดการนมท้ังระบบ  เนื่องจากเปนการพิจารณาจัดสรรใหผูประกอบการตามความ
จําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต   
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2. มอบหมายใหคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเปนผูบริหารการจัดสรรโควตาในขอ 1. ให 
ผูประกอบการตามความจําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต  โดยตองนําเขาใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และตองไมกระทบตอมาตรการและปริมาณการรับซ้ือน้ํานมโคจากเกษตรกร   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานวา  
  1. คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเห็นชอบการเปดตลาดสินคานมผงขาดมันเนยตามความตก
ลงการการคาระหวางประเทศ   ประจําป 2562 รวม 58,312.74 ตัน  โดยเก็บภาษีในโควตาเทาเดิมตาม ท่ีเก็บจริงใน
อัตราภาษีรอยละ 5  และแบงจัดสรรเปน 2 กลุมโดยผูประกอบการใน กลุมนิติบุคคลท่ี 1  (กลุมท่ีรับซ้ือน้ํานมดิบ ) 
ไดรับการ จัดสรรรอยละ 80  เปนจํานวน   46,650.20 ตัน   และใหผูประกอบการ กลุมนิติบุคคลท่ี 2                             
(กลุมผูประกอบการท่ัวไป ) ไดรับการ จัดสรรรอยละ 20  เปนจํานวน  11,662.54 ตันตามหลักเกณฑการพิจารณา
จัดสรรโควตานําเขานมและครีม  เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแตง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ความตกลง/ปริมาณ 
เปดตลาด (ตัน) 

ปริมาณจัดสรร 
(ตัน) 

ความตกลง กลุมนิติบุคคลท่ี 1 
(รอยละ 80) 

กลุมนิติบุคคลท่ี 2 
(รอยละ 20) 

WTO และ TAFTA งวดท่ี 1 (รอยละ 90)  
52,210.42 

WTO 39,359.08 9,839.76 

TAFTA 2,409.26 602.32 

 งวดท่ี 2 (รอยละ 10)  
5,801.16 

WTO 4,640.93 1,160.23 
TAFTA - - 

TAFTA 
(Specific Quota)  

งวดเดียว 301.16 TAFTA 240.93 60.23 

รวมปริมาณเปดตลาด 58,312.74  46,650.20 11,662.54 
  2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนําเขานมผงขาดมันเนย  นมดิบ  และ
นมพรอมดื่มในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2562  ไดพิจารณาการจัดสรรโควตานําเขานมผง
ขาดมันเนยสวน โควตาคืน และพิจารณา โควตาเพ่ิมเติม โดยมีมติ เห็นชอบใหเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนยป 
2562 เพ่ิมเติม  เบ้ืองตนปริมาณไมเกิน  5,719.02 ตัน ในอัตราภาษีรอยละ 5  เนื่องจากโควตา  ป 2562 จํานวน  
58,312.74 ตัน ยังมีไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ   โดยพิจารณาจัดสรรจากความจําเปนและ
เดือดรอนจากการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต   ซ่ึงผูประกอบการท่ีไดรับจัดสรรโควตาเพ่ิมเติม ตองเปนผูนําเขา
รายเดิมและมีรายงานการนําเขานมผงขาดมันเนยป 2562 เกินรอยละ 70 ของ โควตา ท่ีไดรับ ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2562 ตอมาคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2562 ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ ฯ และใหกรมปศุสัตวแจงปริมาณโควตาเพ่ิมเติมท่ีไดรับ
พิจารณาภายใตเง่ือนไขดังกลาวไปยังองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  (อ.ส.ค.) ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป   ซ่ึงกรมปศุสัตวไดแจงปริมาณการขออนุมัติเปดตลาดนําเขา ฯ 
เพ่ิมเติม  เหลือจํานวน 2,993.02 ตัน 
  3. ก ารขออนุมัติใหเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย  ป พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติมปริมาณ  2,993.02 ตัน 
ในอัตราภาษีรอยละ 5 ในครั้งนี้   จะจัดสรรใหกับผูประกอบการตามความจําเปนและเดือดรอนจากการขาดแคลน
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต  [แบงเปนกลุมนิติบุคคลท่ี 1 (กลุมท่ีรับซ้ือน้ํานมดิบ )จํานวน 740 ตัน  และกลุมนิติบุคคลท่ี 2 
(กลุมผูประกอบการท่ัวไป) จํานวน 2,253.02 ตัน หรือคิดเปนสัดสวนการจัดสรรโควตา เทากับ 24.72 : 75.28] จึง
ตองขอยกเวนการจัดสรรโควตาตามสัดสวนผูประกอบการกลุมนิติบุคคลท่ี 1 (กลุมท่ีรับซ้ือน้ํานมดิบ ) กับกลุมกับ
กลุมนิติบุคคลท่ี 2  (กลุมผูประกอบการท่ัวไป ) ในอัตรา 80 : 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2548 
  4. ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  พณ. จะดําเนินการประกาศการจัดสรรท่ีจะ
ออกหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีในโควตา   ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือทําใหการผลิตและ
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การตลาดภาคธุรกิจของผูประกอบการดําเนินการไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงักเนื่องจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการผลิต 
  5. ผลกระทบ 
   5.1 ดานเศรษฐกิจ 
   การผลิตและการตลาดในภาคธุรกิจของผูประกอบการสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่อง   ไม
หยุดชะงัก   เนื่องจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ   สําหรับธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและอาหารของตางประเทศท่ีมี
โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑในไทย  หากสามารถนําเขานมผงขาดมันเนยไดพอเพียงตามความตองการ   จะทําใหสามารถ
วางแผนการผลิตลวงหนาไดตลอดท้ังปและมีนโยบายขยายฐานการผลิตและการลงทุนในไทยมากข้ึน   ซ่ึงจะสงผลดีตอ
ธุรกิจในภาพรวม 
   5.2 ดานเกษตรกร 
   ไมไดรับผลกระทบ   เนื่องจากได มีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารโควตานํา เขานมผง
ขาดมันเนยไมใหกระทบตอมาตรการและปริมาณการรับซ้ือน้ํานมโคจากเกษตรกร  
(ตองเปนผูประกอบการรายเดิมท่ีมีรายงานการนําเขาโควตานมผงขาดมันเนยท่ีไดรับจัดสรรเกินรอยละ 70  ข้ึนไป) 
และยังมีแผนการผลิตและแผนการรับซ้ือน้ํานมโครวมกันระหวางองคกรเกษตรกรโคนมและผูประกอบการการ
แปรรปูนมท้ังระบบ  โดยไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงการบริหารจัดการน้ํานมโคท้ังระบบรวมกันแลว 
   5.3 ดานผูบริโภค 
   ผูบริโภคจะไดรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากนมหลายชนิดในราคาถูก   หากการ
ดําเนินการทางธุรกิจดังกลาวไมหยุดชะงักและไมมีการนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากตางประเทศท่ีมีราคาสูงเขามา
ทดแทน  ซ่ึงจะสงผลใหสินคาท่ีมีสวนประกอบของนมมีราคาแพงข้ึน 
 
16. เรื่อง  มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้  
 1. รับทราบ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว)  ไดแก (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก กรณีคาฝากเก็บและ 
คารักษาคุณภาพขาวเปลือก วงเงิน 1,500.00 ลานบาท (2) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวโดยสถาบัน เกษตรกร
วงเงิน 562.50 ลานบาท และ (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก วงเงิน 510 ลานบาทเพ่ือ
ดูดซับปริมาณขาวเปลือกในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 6.5 ลานตันขาวเปลือก วงเงิน 2,572.5 ลานบาท จาก
กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)  

2. เห็นชอบการอนุมัติ จัดสรรวงเงิน โครงการสินเช่ือชะลอการขาย ขาวเปลือก (เพ่ิมเติม)   
โดยให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรวงเงินจากงบประมาณ ป 2564 และปถัดๆ ไป วงเงินรวมท้ังสิ้น 1,370.72 ลานบาท จําแนกเปน
คาชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. (ปจจุบันรอยละ 1.4 ตอป)  บวก 1 เทากับ 
2.40 ตอป ซ่ึงเปนอัตราท่ีกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ทําความตกลงในการชดเชยตนทุนเงินให 
ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบแลว เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และคาบริหาร
โครงการฯ ในอัตรารอยละ 2 ตอประยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงิน 340.00 ลานบาท และคาใชจายกรณีท่ีมีการระบาย 
ไดแก คาขนยาย ขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และสวนตางภาระขาดทุนจากการระบายขาว วงเงิน 1,030.72              
ลานบาท  

 สาระสําคัญ  
คณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) มีมติเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
1. รับทราบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (คูขนานโครงการประกัน

รายไดเกษตรกรผูปลูกขาว) เพ่ือดูดซับปริมาณขาวเปลือกในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 6.5 ลานตัน
ขาวเปลือก โดยขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปนเงินจายขาดเพ่ือดําเนิน
โครงการ วงเงิน 2,572.5 ลานบาท ดังนี้ 



 

 

17 

         1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 (โดย ธ.ก.ส.) 
       1.1) วงเงินสินเช่ือ ปริมาณ และราคาขาวเปลือกในการจายเงินกู  วงเงินสินเชื่อ 

10,000 ลานบาท โดยกําหนดวงเงินสินเชื่อตอตันขาวเปลือกท่ีความชื้นไมเกินรอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกินรอยละ 2 
และกําหนดเปาหมาย ปริมาณ 1 ลานตันขาวเปลือก ราคาขาวเปลือกในการใหสินเชื่อตอตันในอัตรารอยละ 80 ของ
ราคาตลาดขาวเปลือกเฉลี่ยในชวง 3 ปท่ีผานมา (เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) ดังนี้ ขาวเปลือกหอม
มะลิชนิด 36 กรัมข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย เชียงใหม และพะเยา) ตันละ 11,000 บาท  ขาวเปลือกหอมมะลิชนิด 36 กรัมข้ึนไป 
ท่ีปลูกนอกพ้ืนท่ี 23 จังหวัด ตันละ 9,900 บาท และขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 8,700 บาท 

       1.2) คาฝากเก็บและรักษาคุณภาพขาวเปลือก (ตองเก็บไวอยางนอย 1 เดือน 
ระยะเวลาไถถอน 5 เดือน) เกษตรกรท่ีเก็บไวในยุงฉาง ตันละ 1,500 บาท สําหรับสถาบันเกษตรกรไดรับ ตันละ 
1,500 บาท (จําแนกเปนสถาบันเกษตรกร ไดรับ ตันละ 1,000 บาท และใหเกษตรกรท่ีนําขาวมาฝากเก็บกับสถาบัน
เกษตรกร ตันละ 500 บาท)  

       1.3 ) วงเงินสินเช่ือ เกษตรกร รายละไมเกิน 300,000 บาท สหกรณการเกษตร ไม
เกินสหกรณละ 300 ลานบาท กลุมเกษตรกร ไมเกินกลุมละ  20 ลานบาท วิสาหกิจชุมชน (รวมถึงศูนยขาวชุมชน)   
ไมเกินแหงละ 5 ลานบาท 

  1.4) ระยะเวลาจัดทําสัญญาเงินกู  ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 
2563 และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 1 พฤศจกิายน 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

  1.5) การระบายขาวเปลือกโครงการ กรณีราคาขาวในตลาดต่ํากวาราคาใหสินเชื่อให
ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูออกไปอีกไมเกิน 3 คราว คราวละ 1 เดือน หากราคาขาวเปลือกยังไมสูงข้ึนให
คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด ดําเนินการระบายขาวเปลือกตามโครงการ  

        2) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต 2562/63 
(โดย ธ.ก.ส.) 
                  สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร ประกอบดวย สหกรณการเกษตร (ไมรวม
ชุมนุมสหกรณทุกประเภท) กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพ่ือรวบรวมขาวเปลือกเพ่ือจําหนาย และ/
หรือเพ่ือการแปรรูป เปาหมาย 1.5 ลานตันขาวเปลือก วงเงินสินเชื่อเปาหมาย 15,000 ลานบาท และจํานวนสินเชื่อ
คงเหลือภายในระยะเวลาโครงการฯ ไมเกิน วงเงินสินเชื่อเปาหมาย โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ในอัตรา MLR -1 ตอป เทากับ 
รอยละ 4 ตอป (ปจจุบัน MLR รอยละ 5 ตอป) โดยมีผูรับผิดชอบ ดังนี ้ (1) สถาบนัเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยรอยละ 1 
ตอป  และ (2) คชก. รับภาระชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาจายเงินกูตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 –  
30 กันยายน 2563 ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และระยะเวลาโครงการตั้งแต  
1 พฤศจกิายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 562.50 ลานบาท  

        3) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ปการผลิต 2562/63 
(โดยกรมการคาภายใน) 
                ใหผูประกอบการคาขาวท่ีเขารวมโครงการเก็บสต็อก ในรูปขาวเปลือกและขาวสาร 
เพ่ือดูดซับผลผลิตในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมายดูดซับ  4 ลานตันขาวเปลือก โดยซ้ือขาวเปลือกจาก
เกษตรกร/ผูรวบรวม ในราคาตลาดตามการคาปกติ เก็บสต็อกอยางนอย 60 – 180 วัน (2 – 6 เดือน) นับแตวันท่ีรับ
ซ้ือ โดยระยะเวลารับซ้ือ ตั้งแต 20 พฤศจกิายน 2562 - 30 เมษายน 2563 (ภาคใต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) 
และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 20 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2564 โดยรัฐชดเชยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ  3 
วงเงิน 510 ลานบาท 
 2.  เห็นชอบการจัดสรรวงเงิน โครงการสินเช่ือชะลอการขาย ขาวเปลือก (เพ่ิมเติม)      
โดยให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรวงเงินจากงบประมาณ ป 2564 และปถัดๆ ไป วงเงินรวมท้ังสิ้น 1,370.72 ลานบาท ตามท่ี  
ธ.ก.ส. เสนอ เพ่ือใหการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยขอใหรัฐบาล
รับภาระเงินชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. จากการใหสินเช่ือเกษตรกร/สถาบันเกษตรตามโครงการฯ ในอัตรารอยละ2.40 
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ตอป รวมถึงภาระคาใชจายกรณีท่ีมีการระบายขาว 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 ซ่ึงเปนอัตราท่ีกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และธ.ก.ส. ทําความ
ตกลงในการชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบแลว เม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 และคาบริหารโครงการฯ ในอัตรารอยละ 2 ตอประยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงิน 340.00 ลานบาท  

   2) คาใชจายกรณีท่ีมีการระบาย ไดแก คาขนยายขาวเปลือก ตนทุนเงินคาขนยายขาว และ
สวนตางภาระขาดทุนจากการระบายขาว วงเงิน 1,030.72 ลานบาท  
 
17. เรื่อง โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวและมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเล้ียงสัตว  
ป 2562/63  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  รับทราบ และเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.)  เม่ือวันท่ี 4  ธันวาคม 2562 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้  
 1. อนุมัติโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 วงเงินรวมท้ังสิ้น 
923,332,332.80 บาท  
 2. อนุมัติมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63 วงเงิน 45,000,000 บาท  
 3. รับทราบมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2562/63  
 4. เห็นชอบเพ่ิมผูแทนกรมศุลกากรเปนกรรมการในองคประกอบของคณะกรรมการ นโยบายและ
บริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.)  

  สาระสําคัญ  
 จากการหารือผูท่ีเก่ียวของท้ังภาคเอกชน เกษตรกร และภาครัฐ และมติคณะกรรมการ นบขพ.                   

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
1. โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ป 2562/63 

1.1 ชนิดขาวโพดเล้ียงสัตวและพ้ืนท่ีดําเนินการ ประกันรายไดขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 
14.5% ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ัวประเทศ  

1.2  ราคาและปริมาณประกันรายได  กําหนดราคาและปริมาณประกันรายได เกษตรกร               
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  ป 2562/63 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ณ ความชื้น 14.5 % กก.ละ 8.50 บาท  ไมเกินครัวเรือนละ               
30 ไร 

1.3  เกษตรกรผูมีสิทธิไดรับเงินสวนตาง  ไดแก เกษตรกรทุกรายท่ีข้ึนทะเบียน 
ผูปลูกและแจงระยะเวลาเก็บเก่ียวกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

1.4 เง่ือนไขการใชสิทธิ์ เกษตรกร ๑ ครัวเรือน ใชสิทธิ์ไดไมเกิน 30 ไร   
1.5 การชดเชยสวนตาง  ธ.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมายกับราคา

เกณฑกลางอางอิงเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง  
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ 

(1) ชวงเวลาเพาะปลูก ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31  
พฤษภาคม 2563 

(2) ระยะเวลาใชสิทธิ ใชสิทธิไดในชวงการเก็บเก่ียวท่ีระบุไวในทะเบียนเกษตรกร 
โดยรัฐบาลจะจายเงินสวนตางครั้งแรกในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 สําหรับเกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 
19 ธันวาคม 2562 ใหมีสิทธิรับเงินชดเชยในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และจายตอไปทุกวันท่ี 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  หรือคิดเปนรอยละ 2.40 ตอป เปนเงิน 21,587,632.80 บาท   และคาบริหารจัดการรายละ  
5 บาท เปนเงิน 2,260,000 บาท  

2. มาตรการบริหารจัดการขาวโพดเล้ียงสัตว ป 2562/63 
2.1 การบริหารจัดการการนําเขา  โดยกําหนดชวงเวลาการนําเขาใหนําเขาเฉพาะชวง

กุมภาพันธ – สิงหาคม ของทุกป ยกเวน อคส. หากมีนโยบายใหนําเขาการควบคุมการขนยายในพ้ืนท่ี 
ติดชายแดนเพ่ือนบาน   กําหนดสัดสวนการนําเขาขาวสาลีตอการรับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตว 1 : 3 การตรวจสอบการ
ลักลอบการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพ่ือนบาน  โดยกรมศุลกากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการ
ทํางานรวมกันระหวางฝายความม่ันคงและสวนราชการท่ีเก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกําหนดมาตรการ
ปองกันและสกัดก้ันการลักลอบนําเขา เพ่ิมความเขมการตรวจคนของดานตรวจความม่ันคง จัดชุดเขาตรวจตาม
ชองทางผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมีการลักลอบขนยาย และใหมีคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการลักลอบการ
นําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพ่ือนบาน โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน เพ่ือศึกษาและนําเสนอ
มาตรการแกไขปญหา รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีลักลอบ โดย
คํานึงถึงประโยชนของเกษตรกรและระบบการคาในประเทศเปนสําคัญ  

2.2 การดูแลความเปนธรรมในการซ้ือขายขาวโพดเล้ียงสัตว  กําหนดใหผูรับซ้ือแสดงราคา 
ณ จุดรับซ้ือท่ีความชื้น 14.5 % และ 30 % พรอมแสดงตารางการเพ่ิม – ลด ราคาตามเปอรเซ็นตความชื้น  และ
กําหนดใหใชเครื่องชั่งน้ําหนัก/เครื่องวัดความชื้นท่ีมีมาตรฐาน 

2.3  การดูแลความสมดุล โดยแจงปริมาณการครอบครอง การนําเขา สถานท่ีเก็บ การ
ตรวจสอบสตอก  

2.4 การเพ่ิมชองทางการจําหนาย โดยเชื่อมโยงผลผลิตกับผูรับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตว 
2.5  โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเล้ียงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดย สถาบัน

เกษตร ป 2562/63 ให ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว และ/หรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว นําไปใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรผูข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพด 
เลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562/63 กับกรมสงเสริม การเกษตร เพ่ือจําหนายตอ แปรรูป เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
เพ่ือชวยดูดซับปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงท่ีผลผลิตออกมาก โดย ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ วงเงิน 1,500 ลานบาท 
คิดดอกเบี้ยเงินกูในอัตรา MLR-1 หรือรอยละ 4 ตอป โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป เปน
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน วงเงินชดเชย 45,000,000 บาท โดย ธ.ก.ส. ประสานขอเบิกจายจากงบประมาณประจําปของ
กระทรวงการคลัง  

2.6 สนับสนุนใหผูประกอบการคาขาวโพดเล้ียงสัตวเก็บสตอกผลผลิต โดยสนับสนุนสินเชื่อแก
ผูประกอบการคาขาวโพดเลี้ยงสัตว และ/หรือใชวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ใหสามารถรับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตวจาก
เกษตรกรโดยไมตองเรงระบายผลผลิตและเก็บสตอกไวในรูปแบบชนิดเมล็ด เพ่ือดึงผลผลิตสวนเกินออกจากตลาดโดยไม
แทรกแซงกลไกตลาด วงเงินสินเชื่อ 1,500 ลานบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ ตาม
มูลคาขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีเก็บสตอกไวอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลาเก็บสตอก 60 – 120 วัน วงเงินชดเชย 15,000,000 
ลานบาท โดยใชงบประมาณกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
 
18. เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี ้
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  1. เห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินลดภาระการผอนดาวนท่ีไดรับจากมาตรการลดภาระการซ้ือท่ีอยู
อาศัย  ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562) 
  2. เห็นชอบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว และอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2564 และปตอ  ๆ ไป จํานวน  29,126.24 ลานบาท  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตให
เกษตรกรผูปลูกขาว  ปการผลิต 2562/63 ในสวนเพ่ิมเติม จํานวน 2,667.35 ลานบาท  และโครงการชวยเหลือคาเก็บ
เก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว   ปการผลิต 2562/63 จํานวน 26,458.89 ลานบาท ตามมาตรา 28 แหง พ.ร.บ.วินัย
การเงินการคลังฯ โดยมอบหมายให ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนรายป
ตามความเหมาะสมและความจําเปนตอไป 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังเสนอรางกฎกระทรวงฯ และมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวซ่ึง นบข. มีมติ
เห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินลดภาระการผอนดาวนท่ีไดรับจากมาตรการลดภาระการซ้ือ
ท่ีอยูอาศัย  ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562) 
   1) สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ : กําหนดใหเงินไดท่ีผูมีเงินไดไดรับจากการสนับสนุนตาม
มาตราการลดภาระการซ้ือท่ีอยูอาศัยซ่ึงไดรับโอนจากธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวนหาหม่ืนบาทเปนเงินไดพึงประเมิน
ท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
   2) การดําเนินการตามกฎหมาย : การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนท่ี          
ผูมีเงินไดไดรับตามมาตรการลดภาระการซ้ือท่ีอยูอาศัยตามรางกฎกระทรวงฯ เขาขายลักษณะของกิจกรรมมาตรการ หรือ
โครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.
วินัยการเงินการคลังฯ) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ  เรื่อง  การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ
หรือโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 (ประกาศคณะกรรมการฯ) ซ่ึง
ตองมีการนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม  พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ฯ โดยไดจัดทํา
รายละเอียดขอมูลท่ีตองนําเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 32 เรียบรอยแลว 
  2. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว  
   2.1 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมตามโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูก
ขาว  ปการผลิต 2562/63  
    1) ขอเท็จจริง: 
     1.1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 20 และ 27 สิงหาคม 2562 รับทราบและ
เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว  ปการผลิต 2562/63 ซ่ึงเปนหนึ่งในมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจป 2562 โดยเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือการดําเนินโครงการ
ดังกลาว วงเงินงบประมาณ 25,427.48 ลานบาท ซ่ึงยังอยูภายในกรอบวงเงิน 25,482.06 ลานบาท ตามท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  ท้ังนี้ ภายใตกรอบวงเงินดังกลาว   มีวงเงินท่ีใชเงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.) สํารองจายใหเกษตรกรผูปลูกขาวไปกอน   จํานวน 24,810.49 ลานบาท ซ่ึงคํานวณจาก
ฐานขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) ป 2561 จํานวน 4.31 ลานครัวเรือน 
     1.2 ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูก
ขาวปการผลิต 2562/63 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ธ.ก.ส. โอนเงินชวยเหลือใหเกษตรกรผูปลูกขาว 4.15 ลานครัวเรือน 
เปนเงินจํานวน 24,662.60 ลานบาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ 147.89 ลานบาท และ กสก. ไดประมาณการจํานวน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2562 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 รวมท้ังคาดการณจํานวนเกษตรกรผู
ปลูกขาวท่ีตกหลน   เพ่ิมข้ึนเปน 4.57 ลานครัวเรือน  จึงมีเกษตรกรผูปลูกขาวเพ่ิมอีก 0.26 ลานครัวเรือน   สงผลให
งบประมาณท่ียังคงเหลือไมเพียงพอในการ จายใหเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป  ป 2562 กับ กสก. 
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ประกอบกับระยะเวลาการจายเงินใหเกษตรกรภาคอ่ืน ๆ กําหนดใหจายไดไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จึงจําเปนตองขอ
ขยายระยะเวลาการจายเงินใหเกษตรกรสําหรับ ภาคอ่ืน ๆ จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนสิ้นสุดวันท่ี                      
30 เมษายน 2563  
    2) ขอเสนอเพ่ือพิจารณา : 
     2.1) ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินโครงการ
สนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว  ปการผลิต 2562/63 จํานวนท้ังสิ้น 2,667.35 ลานบาท แบงเปน  
      2.1.1) วง เงินท่ีจายใหเกษตรกรจํานวน  2,603.56 ลานบาท โดย
รัฐบาลใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายและจะจัดสรรงบประมาณชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
12 เดือนของ ธ.ก.ส. + 1 ซ่ึงเทากับรอยละ 2.40 ตอป 
      2.1.2) คาชดเชย ตนทุนเงินตามขอ 2.1.1) เปนเงิน 62.49                
ลานบาท  
      2.1.3) คา บริหารจัดการของ  ธ.ก.ส. วงเงิน 1.3 ลานบาท                 
รายละ 5 บาท ประมาณการจํานวนเกษตรกร 0.26 ลานครัวเรือน  (คํานวณเฉพาะสวนตางของเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีข้ึน
ทะเบียนป 2562 จํานวน 4.57 ลานครัวเรือน  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยคํานวณไวโดยใชฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
ขาว ป 2561 จํานวน 4.31 ลานครัวเรือน)  
     2.2) ธ.ก.ส. ขอขยายระยะเวลาการจายเงินใหเกษตรกรสําหรับ ภาคอ่ืน ๆ 
จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 และกรณีเกษตรกรข้ึนทะเบียนมากกวา
เปาหมายท่ีกําหนดใหสามารถจายเงินชวยเหลือตามโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว  ปการผลิต 
2562/63 ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  และให ธ.ก.ส. นําคาบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจายเงินดังกลาว
ไปรวมกับการขอจัดสรรงบประมาณประจําปของโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว   ปการผลิต 
2562/63  
    2.2 โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2562/63  
     1) วัตถุประสงค: เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพ
อยูไดและลดภาระคาใชจายในการเก็บเก่ียวขาวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมถึงเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
     2) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2562 กับ 
กสก. จํานวนประมาณ 4.57 ลานครัวเรือน  โดยจะไดรับเงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว เฉพาะ
เกษตรกรรายยอย  อัตราไรละ 500 บาท  ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท 
     3) ระยะเวลาโครงการ: ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 
     4) วิธีดําเนินโครงการ  : กสก. นําขอมูลรายชื่อเกษตรกรท่ีผานการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2562 กับ กสก. สงให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ  เพ่ือดําเนินการจายเงินใหเกษตรกร โดยพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท่ีไดรับการชวยเหลือตองไมซํ้าซอนกับพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีไดรับเงินชวยเหลือโครงการ
เยียวยาผูประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล  เวนแตเกษตรกรจะนําพ้ืนท่ีประสบภัยนั้นไปแจง กสก. เพ่ือเพาะปลูกขาวใหม
ทันในชวงเวลาเพาะปลูกรอบท่ี 1 
     5) งบประมาณ : วงเงินงบประมาณรวม 26,458.89 ลานบาท แบงเปน 
      5.1) วงเงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวจํานวน 
25,793.02 ลานบาท โดยรัฐบาลใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายกอน โดยจะจัดสรรงบประมาณชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของ ธ.ก.ส. +1ซ่ึงเทากับรอยละ 2.40 ตอป 
      5.2) คาชดเชยตนทุนเงินตามขอ 5.1) เปนเงิน 643.03 ลานบาท  
      5.3) คาบริหารจัดการขอมูลการโอนเงินครัวเรือนละ 5 บาท                
คิดเปนเงิน 22.84 ลานบาท   
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      ท้ังนี้  ให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และปถัด ๆ ไป เพ่ือรัฐบาลชําระคืนตนเงินและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและ
ปรับปรุงคุณภาพขาวใหเกษตรกรผูปลูกขาว 
 
19. เรื่อง รายงานผลการใชยางพาราและความคืบหนา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการใชยางพาราและความคืบหนาในการเพ่ิมการใชยางพาราของแต
ละกระทรวงตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอดังนี้ 
  สาระสําคัญ  
  รัฐบาลไดมีมาตรการการเพ่ิมการใชยางพาราภายในประเทศ โครงการสงเสริมการใชยางของ
หนวยงานภาครัฐ เปนการเพ่ิมปริมาณการใชยางในหนวยงานภาครัฐ เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือลดผลกระทบปจจัยท่ีสงผลตอราคายางพาราในประเทศ โดยมีผลความคืบหนาการ
ใชยางพารา ดังนี้ 
  1. ปงบประมาณ 2562 มีเปาหมายการใชยางท้ังหมด 167 ,261.608 ตัน โดยมีผลการใชน้ํายางสด 
129,291.11 ตัน คิดเปนรอยละ 77.30 ของเปาหมายท้ังหมด ตามโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 
ซ่ึงจําแนกเปนรายกระทรวง ดังนี้ 
      (1) กระทรวงคมนาคม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 33 ,957.68 ตัน โดยมีผลการใชยาง 
จํานวน 34 ,353.26 ตัน สําหรับทําถนนและอุปกรณอํานวยความปลอดภัย (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 
เพ่ือนําไปใชในการทําถนน แตยังไมมีการใชยางตามเปาหมาย 
      (4) กระทรวงกลาโหม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 42 ,098.47 ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 
1,759.54 ตัน สําหรับทําถนน ปนจําลอง รองเทา และท่ีนอน คิดเปนรอยละ 4.18 ของเปาหมาย 
      (5) กระทรวงมหาดไทย มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 51 ,926.26 ตัน โดยมีผลการใชยาง 
จํานวน 65,370.90 ตัน สําหรับทําถนน สนามเด็กเลน และลานอเนกประสงค คิดเปนรอยละ 125.59 ของเปาหมาย 
      (6) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 184.50 ตัน เพ่ือนําไปใชใน
การทําลูวิ่ง และลานกีฬา แตยังไมมีการใชยางตามเปาหมาย 
      (7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 15.483 
ตัน โดยมีผลการใชยาง จํานวน 0.20 ตัน สําหรับทําท่ีนอน หมอน ยางรถยนต ถุงมือ และรองเทา คิดเปนรอยละ 
1.29 ของเปาหมาย 
      (8) กระทรวงยุติธรรม มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 2 ,251.20 ตัน โดยมีผลการใชยาง 
2,251.20 ตัน สําหรับทําท่ีนอน คิดเปนรอยละ 100.00 ของเปาหมาย 
      (9) กระทรวงสาธารณสุข มีเปาหมายการใชยาง จํานวน 2 ,988.767 ตัน โดยมีผลการใชยาง 
จํานวน 7,539.14 ตัน สําหรับทําท่ีนอน 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 เพ่ือนําไปใชในการทํา
ถนน และงานอํานวยความปลอดภัย 
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      (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 6 ,176.00 ตัน เพ่ือนําไปใชใน
การทําถนน ฝาย งานปูพ้ืนคอกปศุสัตว และโครงการสงเสริมการใชงานในหนวยงานภาครัฐ 
      (3) กระทรวงกลาโหม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 982.70 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทํายาง
นอก ปนจําลอง รองเทาทรงสูง และหลอยาง 
      (4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 1.16 
ตัน เพ่ือนําไปใชในการทํารองเทาบูท ถุงมือ หมอน ท่ีนอน และยางรถยนต 
      (5) กระทรวงยุติธรรม คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 1 ,113.96 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทํา 
ท่ีนอน และพ้ืนสนาม 
      (6) กระทรวงสาธารณสุข คาดวาจะมีการใชยางประมาณ 29 ,714.58 ตัน เพ่ือนําไปใชในการทํา
หมอน ท่ีนอน ถุงมือ สายยาง ถุงยางอนามัย และหุน 
 
20. เรื่อง การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 10) ลง
วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลใชบังคับตอไป 
  ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาขางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 10) 
  ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ี
ลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีมติเห็นชอบ
ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเพ่ือใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการคาจางจึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2561 
  ขอ 2 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบหกบาท ในทองท่ีจังหวัดชลบุรีและ
ภูเก็ต 
  ขอ 3 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบหาบาท ในทองท่ีจังหวัดระยอง  
  ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบเอ็ดบาท ในทองท่ีกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
  ขอ 5 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสามสิบบาท ในทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ขอ 6 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยยี่สิบหาบาท ในทองท่ีจังหวัดกระบี่ 
ขอนแกน เชียงใหม ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี 
หนองคาย และอุบลราชธาน ี
  ขอ 7 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยยี่สิบสี่บาท ในทองท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
  ขอ 8 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยยี่สิบสามบาท ในทองท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม 
  ขอ 9 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยยี่สิบบาท ในทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
ชัยนาท นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ พะเยา 
ยโสธร รอยเอ็ด เลย สระแกว สุรินทร อางทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ 
  ขอ 10 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสิบหาบาท ในทองท่ีจังหวัดกําแพงเพชร 
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร มหาสารคาม แมฮองสอน ระนอง ราชบุรี ลําปาง 
ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงหบุรี สุโขทัย หนองบัวลําภู อุทัยธานี และอํานาจเจริญ 
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  ขอ 11 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสามรอยสิบสามบาท ในทองท่ีจังหวัดนราธิวาส 
ปตตานี และยะลา 
  ขอ 12 เพ่ือประโยชนตามขอ 2 ถึงขอ 11 คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจาง ซ่ึงไม
เกินชั่วโมงทํางานดังตอไปนี้ แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม 
  (1) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
  (2) แปดชั่วโมง สําหรับงานอ่ืนซ่ึงไมใชงานตาม (1)  
  ขอ 13 หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา  
  ขอ 14 ประกาศคณะกรรมการคาจางฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563        
เปนตนไป 
  ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
  

ตางประเทศ 
 
21.  เรื่อง การจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส วา
ดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ( The Government of the United Arab Emirates : UAE) วาดวยการยกเวนการตรวจ      
ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ รวมท้ังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือผูแทนเปนผูลงนามรางความตกลงฯ ท้ังนี้ ในกรณีมอบหมายผูแทนใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให
กระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ใหผูลงนามดังกลาว และให กต. 
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการมีผลใชบังคับของความตกลงฯ  โดยหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงราง
ความตกลงฯ โดยไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือไดใหความเห็นชอบไว ให กต. สามมารถดําเนินการได
โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของรางความตกลงฯ เปนการดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการ (กรณีคนชาติไทย) และผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ (กรณีคนชาติ 
UAE) เดินทางเขา ออก และแวะผานดินแดนของแตละฝายโดยไมตองมีการตรวจลงตราและคาธรรมเนียม โดยให
พํานักอยูในดินแดนของ UAE หรือราชอาณาจักรไทยเปนระยะเวลาไมเกินกวา 90 วัน นับจากวันท่ีเดินทางเขามาใน 
UAE หรือราชอาณาจักรไทย 
                    การใหสิทธิประโยชนความตกลงฯ มีดังนี้ 
                              1. ใหคูภาคีท้ังสองฝายอนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทาง (ฝาย UAE ท่ีถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางพิเศษของ UAE ท่ีมีอายุใชได และคนชาติของราชอาณาจักรไทยท่ีถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทยท่ีมีอายุใชได) เดินทางเขา ออก และแวะผาน ดินแดนของแตละฝาย 
โดยไมตองมีการตรวจลงตราและคาธรรมเนียม 
                             2. ให UAE อนุญาตใหคนชาติไทยท่ีถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการพํานัก
อยูในดินแดนของ UAE เปนระยะเวลาไมเกินกวา 90 วัน นับจากวันท่ีเดินทางเขามาใน UAE 
                             3. ใหไทยอนุญาตใหคนชาติของ UAE ท่ีถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ
พํานักอยูในดินแดนของราชอาณาจักรไทยเปนระยะเวลาไมเกินกวา 90 วัน นับจากวันท่ีเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรไทย 
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                             ท้ังนี้ ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงผานชองทางการทูตเปน                 
ลายลักษณอักษรและมีผลใชบังคับโดยไมมีกําหนดระยะเวลา เวนแตภาคีฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคท่ีจะยกเลิก
ความตกลงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต 
 
22.  เรื่อง  ขออนุมัติรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชาง 
ประจําป 2561 ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทยและรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษ
แมโขง – ลานชาง ประจําป 2561 ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีน) ประจําประเทศไทย [ Memorandum of Understanding (MOU) on the Cooperation on 
Projects of the Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund 2018]และรางบันทึกความเขาใจ
ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง [ MOU between 
Ministry of Agriculture and Cooperatives and Mekong Institute (MI)] รวมท้ังอนุมัติใหปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใต
กองทุนฯ และอนุมัติใหอธิบดีกรมการขาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามใน
รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันฯ ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงถอยคําของบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอม
ท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว (ตามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2558 เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ตามขอ 4.8)  
ดวย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
          สาระสําคัญของรางบันทึกท้ัง 2 ฉบับ 
                    1. รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง – ลานชางฯ มี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากฝายจีนใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชกองทุนอยางสูงสุด โดยหลักการมุงบริหารจัดการกองทุนเพ่ือใหเกิดสันติภาพและความม่ังค่ังตอ
ประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของท้ังจีนและไทย และ
รวมกันติดตามประเมินโครงการและการใชกองทุน 
        ท้ังนี้โครงการท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณ ไดแก (1) โครงการการพัฒนาของศูนยเฝาระวัง 
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 และความม่ันคง
อาหารสําหรับเกษตรรายยอย งบประมาณ 0.75 ลานหยวน (ประมาณ 3.22 ลานบาท) 
              2. รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและสถาบันฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ดําเนินความรวมมือในการสนับสนุนเวทีการผลิตขาว การพัฒนาเทคโนโลยี และศักยภาพองคกรและบุคลากรท่ี
เก่ียวของในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 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
พิเศษแมโขง-ลานชาง ระหวางสํานักทรัพยากรน้ําแหงชาติ ( สทนช.) นําเสนอ สทนช.กับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความ
เขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ให สทนช.สามารถดําเนินการไดโดยไม
ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง พรอมท้ังอนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจดังกลาวตามท่ี สทนช .เสนอ 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการตางประเทศไดแจงเรื่องท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน (กองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง) 
อนุมัติโครงการการวิจัยรวมเพ่ือการบริหารจัดการน้ําขามพรหมแดน ดานอุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําสาย-   
น้ํารวก ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยประสงคให สทนช.ซ่ึงเปนหนวยงานเจาของ
โครงการวิจัยรวมฯ ท่ีไดรับการอนุมัติดังกลาวลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในโครงการภายใต
กองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง รวมกับสถานเอกอัครราชทูต   สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในโอกาส
แรก เพ่ือสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือกองทุนฯ จะไดสงมอบเงินงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการการวิจัยรวมฯ 
จํานวน 2.45 ลานหยวน (ประมาณ 10 ลานบาท) ไดแก หนวยงานท่ีเก่ียวของและจะไดดําเนินโครงการฯ ตอไปโดย
เริ่มดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562 
  โครงการวิจัยรวม ฯ  มีระยะเวลา 1 ป ( พ.ศ. 2562-2563 หรือ ค.ศ. 2019-2020 ) มีวัตถุประสงค
เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาท่ีของท้ังสองประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมกันระหวาง
ประเทศไทย – สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา รวมถึงหารือแนวทางแกไขปญหาการกักเก็บน้ําในฤดูแลงและระบาย
น้ําในแมน้ําสาย-แมน้ํารวก โดยมีการดําเนินการ เชน การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาและในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพ่ือจัดทําแบบจําลองสําหรับใชประเมินดานน้ําทวมและน้ําแลง เพ่ือการ
บริการจัดการทรัพยากรน้ําขามพรมแดนของท้ังสองประเทศ การ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานเทคนิค และสรางองคความรูดานเทคนิคและวิชาการใหแกเจาหนาท่ีท้ังสองฝาย 
 
24.  เรื่อง การใหความเห็นชอบรางถอยแถลงการณรวม ( Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือโตะกลม
ระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ําครั้งท่ี 1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง- ลานชาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางถอยแถลง การณรวม (Joint Statement) สําหรับการประชุมหารือ
โตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ครั้งท่ี1 ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลางชาง ท้ังนี้ หากมี
ความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางถอยแถลงการณรวมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศไทย ให สทนช. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
และอนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในถอย
แถลงการณรวมฯ ตามท่ีสํานักทรัพยากรน้ําแหงชาติ เสนอ 
  เอกสารผลลัพธของการประชุมหารือโตะกลมระดับรัฐมนตรีดานการจัดการทรัพยากรน้ําครั้งท่ี 1 
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชางท่ีจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2562 ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1.  รับทราบความคืบหนาของความรวมมือดานการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศสมาชิกกรอบ
ความรวมมือ ฯ เชน ความรวมมือตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรน้ําแมโขง-ลานชางระยะ 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 การจัดตั้งคณะทํางานรวมดานทรัพยากรน้ําภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง เปนตน 
  2.  รับทราบความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําของประเทศสมาชิก เพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การปองกันอุทกภัย และผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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  3.  สิ่งท่ีตองดําเนินงานตอไป เชน รวมกันนําผลการประชุมระดับผูนําไปปฏิบัติ สนับสนุนความ
รวมมือตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรน้ําแมโขง-ลานชาง ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 รวมกัน
เสริมสรางศักยภาพของประเทศสมาชิกในการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและเพ่ิมความรวมมือดานการแบงปนขอมูล 
เปนตน 
 
25. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางแถลงการณประการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 14 
  คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบตอรางแถลงการณประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ 
เอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 14 และหากมีความจําเปนตองแกไขรางแถลงการณประธานการประชุมฯ ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมให
ความเห็นชอบรางแถลงการณประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 14ตามท่ีกระทรวง
ตางประเทศเสนอ 
  สาระสําคัญรางแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี14 เปนการแสดง
ความมุงม่ันของสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป ในการสงเสริมความรวมมือในสาขาท่ีสมาชิกใหความสําคัญ ซ่ึงมี
สาระสําคัญดังนี้ 
  1. บทนํา กลาวถึงบทบาทของการประชุมเอเชีย-ยุโรป ในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
แบบพหุภาคีและการคาระหวางประเทศท่ีมีพ้ืนฐานบนระเบียบกฎเกณฑความรวมมือตามหลักการของสหประชาชาติ
และองคกรการคาโลก ความเทาเทียมทางเพศ ตลอดจนประเด็นระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีสถานการณ
บนคาบสมุทรเกาหลี ในรัฐยะไข และอิหราน เปนตน 
  2. ดานความม่ันคง กลาวถึงประเด็นความรวมมือดานการตอตานกอการรายความม่ันคงและความ
ปลอดภัยทางทะเลและความม่ันคงทางไซเบอร 
  3. ประเด็นสําคัญของโลก กลาวถึงความรวมมือในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแกไขปญหาขยะทะเล 
  4. ความเชื่อมโยงอยางยั่งยืน กลาวถึงการสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางเอเชียกับยุโรปในดานตางๆ
ท้ังดานการคมนาคมขนสง พลังงาน ดิจิทัล และการติดตอในระดับประชาชน 
  ท้ังนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ มีกําหนดการจะเดินทางไปเขารวมการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 14 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ระหวางวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2562  
โดยจะมีการออกแถลงการณประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 14 เพ่ือเปนเอกสารผลลัพธ
การประชุม 
 
26.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา (JCC) เพ่ือการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเกี่ยวของ ครั้งท่ี 9 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา ( JCC) 
เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี 9 และมอบหมายใหสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ี
โครงการท่ีเก่ียวของ และหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม
ระหวางไทย-เมียนมา ( JCC)  และการประชุมคณะกรรมการรวมระดับสูงระหวางไทย-เมียนมา ( JHC) ตอไป  ท้ังนี้ 
หากไมมีขอทักทวงหรือไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ใหถือเปนมติคณะรัฐมนตรีตามท่ี สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย-เมียนมา เพ่ือ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวของ ( 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) เพ่ือการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี 9 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2562   
ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  โดยท่ีประชุมมีมติรับทราบ 5 ประเด็นสําคัญ  ดังนี้ 1) ผลการ
ประชุมคณะกรรมการ JCC ครั้งท่ี 8 2) ความคืบหนาในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ระยะแรก 3) ความคืบหนาโครงการถนนสองชองทางเชื่อมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา              
4) แผนการเริ่มพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณควบคูไปกับโครงการทวายระยะแรก  ฯ และ               
5) แผนการจายไฟฟาในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา รวมถึงเห็นชอบใหศึกษาบทบาทและโครงสรางปจจุบัน
ของ SVP นอกจากนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการจัดประชุม JCC ครั้งท่ี 10 ในป 2563 ณ ประเทศไทย และหารือ              
การจัดการประชุม  JHC ในโอกาสตอไป  
 
27.  เรื่อง  รางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วาดวย การกําหนดปริมาณโควตาราย
ประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรฐัเกาหลี 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การ
กําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี และเสนอรัฐสภาใหความเห็นชอบ 
รวมท้ังอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางความตกลงระหวาง
รัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายัง
สาธารณรัฐเกาหลี ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคํารางความตกลงดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ 
ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให
กระทรวงพาณิชยถอนคําคัดคานของไทยตอการเปลี่ยนระบบการนําเขาขาวและผลิตภัณฑของสาธารณรัฐเกาหลี
ภายหลังจากท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวย การกําหนดปริมาณ
โควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐเกาหลี โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทํา
หนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนลงนามในรางความตกลง
ระหวางรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี วาดวยการกําหนดปริมาณโควตารายประเทศสําหรับการนําเขาขาวมายังสาธารณรัฐ
เกาหลี ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
                   สาระสําคัญของราง 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 ปริมาณรวมท้ังสิ้น 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) โควตาท่ัวไปสําหรับ
สมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศ ประมาณ 20,000 ตัน 
                   2. สาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนใหการประมูลการนําเขาขาวภายใตโควตารายประเทศเปนไปอยาง
สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประมูลขาวของสาธารณรัฐเกาหลีจะสงวนสิทธิ์ในการ
ประมูลใหม หากราคาท่ียื่นเสนอในการประมูลมีราคาสูงอยางไมมีเหตุผลเม่ือเปรียบเทียบกับราคาขาวในตลาดโลก
สําหรับชนิดและคุณภาพของขาวท่ีเทียบเคียงกันได ท้ังนี้ หากไมสามารถหาขอสรุปการประมูลภายใตโควตาราย
ประเทศไดภายใน 3 ครั้ง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการการประมูลอาจนําโควตารายประเทศนั้นมาเปดการ
ประมูลใหมภายโควตาท่ัวไปซ่ึงจะเปนโควตารายป 
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                   3. ภาคีท้ัง 5 ประเทศภายใตรางขอตกลงนี้ อาจขอหารือกับสาธารณรัฐเกาหลีเก่ียวกับโควตาภาษี
สินคาขาวได โดยใหมีการหารือภายใน 30 วันหลังจากมีการยื่นคําขอ หรือโดยเร็วท่ีสุดหลังครบกําหนดเวลา 30 วัน
ดังกลาว ในกรณีท่ีมีเหตุลาชาซ่ึงไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
                   4. ในปท่ี 10 หลังจากความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ สาธารณรัฐเกาหลีอาจทบทวนปริมาณการ
จัดสรรโควตารายประเทศตามท่ีระบุไวในความตกลงนี้ โดยพิจารณาจากความตองการในประเทศและสถานการณ
การคาขาวโลก อยางไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีจะไมปรับปริมาณโควตารายประเทศ หากภาคีท้ัง 5 ไมยินยอม 
 
28.  เรื่อง ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐบัลแกเรียวาดวยการ
ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐบัลแกเรียวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/
หนังสือเดินทางพิเศษ รวมท้ังอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศมอบหมายใหเปนผูลงนามในรางความตกลงฯ และอนุมัติในหลักการใหกระทรวงการตางประเทศมี
หนังสือแจงฝายบัลแกเรีย เพ่ือใหความตกลงฯ มีผลใชบังคับตอไป ท้ังนี้หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางความ
ตกลงฯ นอกเหนือจากท่ีปรากฏ   โดยไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวง
การตางประเทศสามารถดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ี
ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                    1. ความตกลงฯ อนุญาตใหบุคคลท่ีถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือ
เดินทางพิเศษท่ีมีอายุใชได เดินทางเขา พํานัก และออกจากดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่งโดยไมตองรับการตรวจลงตรา
เปนระยะเวลาไมเกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งของ 180 วัน โดยมีเง่ือนไขวา บุคคลเหลานั้นจะไม
ทํางาน ไมวาการทํางานนั้นจะเปนการดําเนินกิจการของตนเอง หรือกิจกรรมสวนตัวอ่ืนใดในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง 
                   2. ผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษท่ีมีอายุใชไดของแตละ
ฝาย ตามขอ 1 สามารถเดินทางเขา แวะผาน หรือเดินทางออกจากดินแดนของอีกฝายหนึ่ง ณ ดานใด ๆ ซ่ึงเปด
สําหรับการสัญจรของผูโดยสารระหวางประเทศ และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของภาคีอีกฝาย
หนึ่งเม่ือเดินทางเขาและพํานักในดินแดนของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง 
                   3. ความตกลงฯ จะไมกระทบตออํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของภาคีฝายใดฝายหนึ่งในการปฏิเสธการ
เขาเมือง หรือการลดหรือยกเลิกระยะเวลาการพํานักของคนชาติของภาคีฝายหนึ่งตามกฎหมายภายในประเทศหรือ
กฎหมายระหวางประเทศ 
                   4. ภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจระงับการบังคับใชความตกลงฯ ท้ังหมดหรือเฉพาะสวนเปนการชั่วคราว
ดวยเหตุผลทางดานความม่ันคงแหงชาติ ความสงบเรียบรอยของสาธารณะหรือการสาธารณสุข โดยจะตองแจงเหตุผล
ของการระงับใชใหอีกฝายหนึ่งทราบผานชองทางการทูตในโอกาสแรกกอนท่ีการระงับใชจะมีผลใชบังคับ การยกเลิก
การระงับใช จะตองแจงใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบผานชองทางการทูตในโอกาสแรกกอนการใชบังคับของการยกเลิก
การระงับใชดังกลาว 
                   5. ความตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในวันท่ี 60 นับจากวันท่ีคูภาคีไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรครั้ง
สุดทายผานชองทางการทูตวาคูภาคีไดแจงอีกฝายหนึ่งแลวถึงการปฏิบัติตามข้ันตอนภายในท่ีจําเปนของตนสําหรับ
การมีผลใชบังคับของความตกลงฯ และความตกลงฯ ไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด เวนแตภาคีฝายใดฝายหนึ่งตองการ
บอกเลิกความตกลงนี้ ภาคีฝายนั้นจะตองแจงอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต ความตกลงฯ จะ
สิ้นสุดการมีผลใชบังคับในวันท่ี 30 นับจากวันท่ีภาคีอีกฝายหนึ่งไดรับการแจงดังกลาว 
 
29.  เรื่อง  รางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ยุติธรรมแหงประเทศญ่ีปุนในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 



 

 

30 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตอรางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมแหง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแหงประเทศญี่ปุนในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม ท้ังนี้หาก
กอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความรวมมือฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงยุติธรรม
หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย                 
ลงนามฝายไทยในบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
                   สาระสําคัญของรางบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ฉบับดังกลาว มีท้ังสิ้น จํานวน 7 วรรค โดยแตละ
วรรคมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 
                                      วรรค 1 วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดี ความเขาใจ และความรวมมือ
ระหวางญี่ปุน – ไทย ในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ขอมูล และองคความรูทางดานกฎหมาย 
                                      วรรค 2 ขอบเขตความรวมมือ ไดแก ดานระบบและการดําเนินงานในการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิด การคุมครองสิทธิมนุษยชน ดานกฎหมายแพงและพาณิชย ดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเพ่ือบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานยุติธรรม การบริหารขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรม และดานอ่ืน ๆ ท่ีท้ังสองฝายเห็นพองกัน 
                                      วรรค 3 กิจกรรมความรวมมือ ไดแก การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ การจัดการอบรม สัมมนาและการฝกอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลดานกฎหมาย 
                                      วรรค 4 กรอบความรวมมือซ่ึงกําหนดใหสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาท่ีและกรอบ
กฎหมายของหนวยงานของท้ังสองฝายและเปนไปตามขอจํากัดดานงบประมาณ กําลังคน ท้ังนี้ จะไมกอใหเกิดผล
ผูกพันดานงบประมาณใด ๆ แกท้ังสองฝาย 
                                      วรรค 5 หนวยงานผูประสานงานของท้ังสองฝาย ไดแก ฝายไทย คือ กองการ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และฝายญี่ปุน คือ กองการตางประเทศ สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี 
                                      วรรค 6 การแกไข ซ่ึงกําหนดใหบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ฉบับนี้ อาจมีแกไขได
เม่ือไดตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร 
                                      วรรค 7 การเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ โดยใหเริ่มในวันท่ีมี
การลงนามและสิ้นสุดภายใน 90 วัน หลังจากฝายหนึ่งไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษร 
 
30.  การจัดทําความตกลงประเทศเจาภาพ ( host country agreement) กับสํานักงานปองกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดทําความตกลงประเทศเจาภาพ ( host country agreement) 
กับสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ และหนังสือแลกเปลี่ยน ท้ังนี้ หากมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางหนังสือความตกลงฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไม
ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทยดําเนินการได โดยให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว และอนุมัติใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
เปนผูลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาว พรอมท้ังอนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full Powers) ใหผูลงนามดังกลาว  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
                   สาระสําคัญของรางความตกลงฯ มีพันธกรณีท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
                             1. การใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกผูเขารวมการประชุมและบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
การประชุม และการนําเขาวัสดุอุปกรณโดยปลอดภาษีอากรสําหรับการประชุมตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาวาดวย
เอกสิทธิ์และความคุมกันของสหประชาชาติ ซ่ึงประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ
สหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 และพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร               
พ.ศ. 2530 เปนกฎหมายอนุวัติการรับรองอยูแลว 
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                             2. สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (สธท.) และสํานักงาน UNODC จะเปน
หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของรางความตกลงฯ ฉบับนี้ ท้ังนี้ ไดมีการแบง                  
ความรับผิดชอบในสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว 
                             3. รางความตกลงฯ จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีฝายไทยมีหนังสือตอบโดยใหถือวาการ
แลกเปลี่ยนหนังสือระหวางกันเพียงอยางเดียว ก็มีผลใหเกิดเปนความตกลงประเทศเจาภาพระหวางรัฐบาลไทยและ
สํานักงาน UNODC โดยไมตองมีการลงนามในหนังสือสองฝาย 
                             4. การใหการสนับสนุนงบประมาณแกสํานักงาน UNODC สําหรับการจัดกิจกรรมดังกลาว
จํานวนท้ังสิ้น 152,000 เหรียญสหรัฐ (หนึ่งแสนหาหม่ืนสองพันเหรียญสหรัฐ) และงบประมาณการดําเนินการในสวน
อ่ืน ๆ ท่ี สธท. เปนผูรับผิดชอบ จะเบิกจายงบประมาณ สธท. ประจาํป พ.ศ. 2562 ท่ีไดรับการจัดสรรไวแลวสําหรับ
โครงการภายใตยุทธศาสตรการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา 
 
31. เรื่อง  ขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับใบอนุญาต
ขับรถภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธ                
รัฐสวิส ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
                   สาระสําคัญของกรอบการเจรจา เพ่ือจัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในประเทศ ระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และระหวางประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส มี
หลักการสําคัญ ไดแก 
                                      1. ประเทศคูภาคีจะยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซ่ึงออกโดยรัฐบาลหรือ
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง 
                                      2. การใชใบอนุญาตขับรถภายในประเทศภายใตรางความตกลงฯ ท้ังสองฉบับจะเปน
การใชแบบชั่วคราว 
 
                                      3. ใบอนุญาตขับรถภายในประเทศภายใตความตกลงฯ จะตองมีภาษาอังกฤษกํากับ
โดยใชแนวทางของหลักการตามท่ีกําหนดไวในความตกลงวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศท่ีออก
โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ังนี้ ตองไมขัดกับกฎระเบียบภายในประเทศของไทยท่ีมีอยู และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเทาเทียมและประโยชนของประเทศเปนสําคัญ 
 

แตงตั้ง 
32.  เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีตําแหนงวางเนื่องจากผูครองตําแหนงเดิมเกษียณอายุราชการ ดังนี้  
   1. นายเกรียงศักดิ์ ประสงคสุกาญจน  รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาดาน
ประสิทธิภาพ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร   
   2. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ  รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาดานยุทธศาสตร
การจัดเก็บภาษี (กลุมธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร    
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
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33. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข (นักวิชาการ
อาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง                
เปนตนไป 
 
34. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
   2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  3. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดํารงตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
 
35. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้   
   1. นายเดชา จาตุธนานันท รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
    3. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายสุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ดํารงตําแหนง  
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง  
ท่ีวาง  
 
36. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ รวม 
6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป 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  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 เปนตนไป  
 
37. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ รวม 7 
คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสามป 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        
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 เปนตนไป  
 
38. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ ดังนี้  
  1. นายปริญญา หอมเอนก     กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
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 แตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร จํานวน 7 คน ดังนี้  
  1. นายอัครา พรหมเผา     เปนกรรมการ (ผูแทนสถาบันเกษตรกร)  
  2. นายศุภฤกษ เอ่ียมลออ    เปนกรรมการ (ผูแทนสถาบันเกษตรกร)  
  3. นายมงคล ลีลาธรรม     เปนกรรมการ  
  4. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา    เปนกรรมการ  
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  5. นายธนา ธรรมวิหาร     เปนกรรมการ  
  6. พลตํารวจโท ภานุรัตน หลักบุญ   เปนกรรมการ  
  7. พันตํารวจเอก อธิศวิส กมลรัตน   เปนกรรมการ  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 เปนตนไป  

************** 
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