มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยางพาราและไม้ (เพิ่มเติม)
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพื่อดําเนินการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ)
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม ; ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อที่
สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนถนนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....)
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)
ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
ปี 2561
โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
กําหนดให้ยางรถใหม่ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....
การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน

๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
กห

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

อก

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

ทส
กษ

๐๗/๐๘/๒๕๖๑
๑๐/๑๐/๒๕๖๑

กษ

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

กษ
พณ

๐๔/๑๒/๒๕๖๑
๑๘/๑๒/๒๕๖๑

นร๐๕

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

วันที่มีมติ

๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพื่อดําเนินการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ)
วันที่มีมติ ๒๔/๐๔/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กห
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรื อ จํ า เป็ น จํ า นวน ๒,๓๓๘,๖๒๖,๑๐๐ บาท ให้ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทยและกองทั พ บกเพื่ อ ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
ทั้ ง นี้ ให้ ก ระทรวงกลาโหม โดยกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยและกองทั พ บกดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง การเตรียมการเพื่อดําเนินนโยบายสําคัญของทางราชการ) โดยจัดซื้อวัตถุดิบจาก
น้ํายางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
รับรองจากการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น
๒. ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในรูปแบบที่หลากหลาย และ
สามารถใช้ปริมาณน้ํายางได้เป็นจํานวนมาก เพื่อให้สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรลู ก รั ง เป็ น ผิ ว จราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ให้ พิ จ ารณา
ดําเนินการตามมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) ข้อกําหนดพิเศษ สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
1

(Para Soil Cement) ซึ่งจะช่วยให้การปรับปรุงผิวจราจรมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม ; ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนถนน
พื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....)
วันที่มีมติ ๑๒/๐๖/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง อก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๔ ฉบับ
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนต์
และโมเปด และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม: ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบน
พื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง ๔ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนต์และ
โมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อกําหนดด้านเสียงจากยาง
ล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
เห็นควรให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ณ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและการวิจัยที่
นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อของประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้วย
๓. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วันที่มีมติ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทส
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การทําไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่อีกต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) การ
มอบอํานาจให้สถาบัน/องค์กรอื่นเป็นผู้ออกหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ ดิน และการออกหนัง สื อรั บ รองไม้ เพื่อส่ง ออกไปนอกราชอาณาจัก ร แทนกรมป่า ไม้ ควรจะต้องได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า (๒) การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นคําขอและออกหนังสือรับรองฯ ควรคํานึงถึงการออกหนังสือรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
เพื่อให้สอดรับกับระบบการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าไม้ด้วยวิธี Paperless ของกระทรวงพาณิชย์ที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน (๓) ควรมีกระบวนการกํากับดูแลการทําไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามซึ่งขึ้นในป่าแล้วแอบอ้างว่าเป็นการทําไม้จากที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) ควรเร่งกําหนดมาตรการและกลไก
การตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้หวงห้าม เพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนระหว่างไม้หวงห้ามที่เกิดขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินกับไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าของรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาการสวมตอในอนาคต และ (๕)
การแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการลักลอบตัดไม้ในเขตที่ดินของรัฐ แล้วนํามาสวมเป็นไม้ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน จึงควรต้องมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)
วันที่มีมติ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ดําเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอก
ปศุสัตว์ ๗,๑๙๖ ราย โดยสนับสนุนแผ่นยางปูพื้นรายละ ๔ แผ่น รวม ๒๘,๗๘๔ แผ่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ดําเนินการจัดซื้อแผ่นยาง
ปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) เร่งรัดติดตามการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลา
และเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการชี้แจงการเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน และสํารวจจํานวนผู้
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อให้การดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ครั้งต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และควรตรวจสอบรายชื่ออาสาปศุสัตว์ที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด และจะต้องไม่เกิดความซ้ําซ้อนกับอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนก่อนหน้านี้แล้ว หรือ
โครงการอื่นของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการศึกษาและประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ อันจะก่อให้เกิด
การยอมรั บ ในการใช้ป ระโยชน์ จ ากแผ่ น ยางปูพื้ น คอกปศุสั ต ว์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ม ปริม าณการใช้ ย างพารา
ภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๕. ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561
วันที่มีมติ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ
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คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่ วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๑ โดยส่ วนราชการ
ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดําเนินกิจกรรม ได้แก่ ฝายยาง สระน้ํา
บล็อกยางปูพื้น ภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสม
ยางพารา วงเงินงบประมาณ ๒๔,๗๖๐.๕๒ ล้านบาท ปริมาณน้ํายางสดที่ใช้ ๙๗,๙๒๐.๖๑ ตัน ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ ว
๑๑,๘๔๙.๕๙ ล้านบาท ใช้น้ํายางสด ๒๒,๒๖๒.๓๗ ตัน คงเหลือที่อยู่ระหว่างดําเนินการโครงการฯ อีกจํานวน ๑๒,๙๑๐.๙๔
ล้านบาท
๒. เห็ น ชอบให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง รั ด ดํ า เนิ น การให้ เ กิ ด การใช้ ย างพารา
ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น โครงการฯ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การ ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของสํ า นั ก
งบประมาณ ประกอบด้วย (๑) งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามนัยของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบ
กลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๒) เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (งบสะสม อปท.) ซึ่งมีลักษณะเป็น
เงินนอกงบประมาณ เห็นควรให้ อปท. ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ (๓) งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน เห็นควรให้เป็นไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมหารือกับสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจํา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิ จ ารณาจัดตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจํา ปี ง บประมาณในปีถัด ไป ให้มีค วามสอดคล้อ งต่ อ
เจตนารมณ์และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในหน่ ว ยงานของรั ฐ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง เห็ น ควรสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงาน เช่ น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสมกับภารกิจให้มาก
ขึ้น เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยางปูพื้นสนามฟุตซอล ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เป็นต้น
โดยจัดทําเป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และเอื้อต่อการส่งเสริมการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่ ม ปริ ม าณการใช้ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า ยางพาราที่ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปยั ง ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ภายในประเทศให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๖. โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
วันที่มีมติ ๔/๑๒/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กต
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร และ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายจากสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๔ ต่อปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กําหนดชําระคืนไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันกู้ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยโครงการ
บริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ในกรอบวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท
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และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ในลักษณะเช่นเดียวกับการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมยาง (วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ภาระที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ สําหรับค่าบริหารจัดการในการรวบรวมยางพารา ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทํารายละเอียดแล้วขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
๗. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)
วันที่มีมติ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พณ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถ
ใหม่ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นการลดความซ้ําซ้อนของการ
บังคับใช้กฎหมาย และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตจากทางราชการ เพื่อใช้มาตรฐานของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการควบคุมการนําเข้าสินค้ายางล้อเนื่องจากมีความเข้มงวดในการตรวจสอบมากกว่าและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการอ้างบทอาศัยอํานาจในการออกประกาศ และรูปแบบการ
กําหนดวันใช้บังคับ เพื่อให้ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๘. การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
วันที่มีมติ ๒๖/๐๒/๒๕๖๒
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร.๐๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการก่อสร้ า ง/
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายรองที่เชื่อมต่อถนนสายหลักไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ โดยให้
มุ่งเน้นใช้ยางพาราเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ํายางพาราในประเทศให้
เพิ่มขึ้นและสร้างสมดุลของราคายางพาราให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วย
-----------------------------------------------------------ที่มา:

http://www.cabinet.soc.go.th
http://www.thaigov.go.th
ปรับปรุง วันที่ 25 เมษายน 2562
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