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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

จ้านวน 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ้านวน 4 ฉบับ ดังนี  

1. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 13 เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองบางซ้าย – ลาดบัวหลวง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองระบายน ้าที่ 1 เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าเพื่อ
กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นท่ีมิใช่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น ้าอย่างเต็มที่ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น 

ในการนี เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งท้าให้
ทราบถึงปริมาณของน ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการ รองรับการขออนุญาตใช้น ้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดทางน ้าชลประทานซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 4 ฉบับ ดังนี  

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เป็นการสนองนโยบายของรัฐในด้านการควบคุมดูแลแหล่งน ้า  
ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น ้าอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อให้
เกิดประโยชน์จากการใช้น ้าอย่างเต็มที่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2505 ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 13 เป็นทางน ้าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองบางซ้าย – ลาดบัวหลวง เป็น
ทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2542 ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาภาษีเจริญ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 9/2557) ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองระบาย
น ้าท่ี 1 เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
จ้านวน 4 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

5. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
5.1 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 13 เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... 
สาระส าคัญ ให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 13 จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลบึงน ้ารักษ์ 

อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ถึงกิโลเมตรที่ 25.875 ในท้องที่แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

5.2 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองบางซ้าย – ลาดบัวหลวง เป็นทางน ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญ ให้ทางน ้าชลประทานคลองบางซ้าย – ลาดบัวหลวง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่
ต้าบลบางซ้าย อ้าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ 19.000 ในท้องที่ต้าบลลาดบัวหลวง  
อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

5.3 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญ ให้ทางน ้าชลประทานคลองไหหล้า จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลท่าเสา  
อ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ถึงกิ โลเมตรที่  3 .400 ในท้องที่ต้าบลท่าเสา อ้าเภอกระทุ่มแบน  
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จังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
 ให้ทางน ้าชลประทานคลองน้อย จากกิโลเมตรที่  0.000 ในท้องที่ต้าบลท่าเสา  

อ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ถึงกิโลเมตรที่ 4.500 ในท้องที่ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

5.4 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองระบายน ้าที่ 1 เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญ ให้ทางน ้าชลประทานคลองระบายน ้าที่ 1 จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลพะยอม 
อ้าเภอวังน้อย และต้าบลเชียงรากน้อย อ้าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ 21.500 ในท้องที่
ต้าบลประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... จ้านวน 4 ฉบับดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าฝั่งขวา เขื่อนระบายน ้าบ้านจอหอ เป็นทางน ้าชลประทาน

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าฝั่งขวา 
เขื่อนระบายน ้าบ้านจอหอ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ .ศ. . . . .  ซึ่ งมีสาระส้าคัญ 
เป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าฝั่งขวา เขื่อนระบายน ้าบ้านจอหอ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการ
ใช้น ้าอย่างเต็มที ่

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอตามรายงานของ ชป. ว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น  

ในการนี เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน ้าที่ขาดทายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการอนุญาตใช้น ้า  
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดทางน ้าชลประทานซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2508 ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าฝั่งขวา เขื่อนระบายน ้า
บ้านจอหอ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าฝั่งขวา เขื่อนระบายน ้าบ้านจอหอ จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลจอหอ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ถึงกิโลเมตรที่ 9.640 ในท้องที่ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าฝั่งขวา เขื่อนระบายน ้าบ้านจอหอ เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และการใช้น ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ 
ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญ 
เป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์
จากการใช้น ้าอย่างเต็มที ่

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอตามรายงานของ ชป. ว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น  

ในการนี เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งท้าให้
ทราบถึงปริมาณของน ้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น ้ า  
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ นในอนาคต สมควรก้าหนดทางน ้าชลประทานซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2/2555) ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555 ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้า
สายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่
ต้าบลเฉนียง อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถึงกิโลเมตรที่ 16.700 ในท้องที่ต้าบลตระแสง อ้าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และการใช้น ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจ้าปีงบประมาณ 2560 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

 1. ให้ความเห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 และอนุมัติงบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น รวมเป็นวงเงินทั งสิน 
จ้านวน 18,760 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน เพื่อกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ จ้านวน 18,663.75 ล้านบาท และค่าด้าเนินโครงการฯ ตามที่ได้รับการประสานจาก มท .  
จ้านวน 96.25 ล้านบาท 

 2. มอบหมายให้ มท. (กรมการปกครอง) ด้าเนินการโครงการฯ และจัดตั งคณะกรรมการระดับอ้าเภอในแต่ละ
พื นที่ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว 

 3. ให้ มท. (กรมการปกครอง) ส้านักงบประมาณ (สงป.) และ กค. (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกันจัดท้าคู่มือ 
การด้าเนินงานโครงการฯ 

 4. มอบหมายให้ มท. (กรมการปกครอง) สั่งการให้นายอ้าเภอ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพื นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพี่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านด้าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว 

 5. ให้ มท. (กรมการปกครอง) ด้าเนินการก้ากับดูแล ติดตามโครงการฯ และรายงานสภาพปัญหา  
ความคืบหน้าต่อ ครม. ทราบทุกเดือน 

 6. ให้ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินส้าหรับโครงการฯ ให้เป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 5 เม.ย. 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559  
งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็นภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ในงบอุดหนุน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้านโดยการพัฒนา 
ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทางประชารัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่หมู่บ้านเพื่อสาธารณประโยชน์ จ้านวน 74,965 แห่ง หมู่บ้านละ 200,000 บาท และ
ให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินโครงการฯ รวมทั งก้ากับดูแล ติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินโครงการฯ และ
รายงานให้ ครม. ทราบทุกเดือน ทั งนี  ให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2559 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 12 เม.ย. 2559 31 พ.ค. 2559 28 มิ.ย. 2559 26 ก.ค. 2559 และ 13 ก.ย. 2559 
รับทราบการก้าหนดหลักเกณฑ์และขั นตอนในคู่มือการด้าเนินงานโครงการฯ และการรายงานผลความคืบหน้าการด้าเนิน
ตามโครงการฯ รวมทั งเห็นชอบการขยายระยะเวลาการด้าเนินโครงการฯ (เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) จากเดิมสิ นสุดวันท่ี 29 ก.ค. 2559 เป็นวันท่ี 29 ส.ค. 2559 ตามที่ มท. เสนอ โดย มท. ได้
สรุปผลการด้าเนินโครงการฯ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559 ที่สิ นสุดโครงการ ดังนี  

 2.1 โครงการที่หมู่บา้นเสนอด้าเนินการ แบ่งออกเป็น 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านนโครงการ 
ที่เสนอ 

ด้าน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 

74,588 85,397   14,901,780,564  
เศรษฐกิจ 4,355 726,720,213 4.87 
สังคม 1,202 191,779,190 1.29 
สาธารณประโยชน์ 79,840 13,983,281,161 93.84 

 2.2 โครงการที่หมู่บา้นด้าเนินการแล้วเสร็จ แบ่งออกเป็น 

การด าเนินโครงการ จ านวนโครงการ ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

แล้วเสร็จ 85,393 99.99 14,888,556,678 99.91 

ไม่สามารถด้าเนินการได ้ 4 0.01 800,000 0.09 

หมายเหตุ โครงการที่ไมส่ามารถดา้เนินการได้ 4 โครงการ เนื่องจากเหตุสดุวิสยัและไมส่ามารถด้าเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (29 ส.ค. 2559) 

3. กค. รายงานว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 มีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี  

1) วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานของหมู่บ้าน 

หรือการด้าเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 
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2) กลุ่มเป้าหมาย 
74,655 หมู่บ้าน 

3) แหล่งงบประมาณด าเนินโครงการฯ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ้าเป็น 18,760 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 18,663.75 ล้านบาท (หมู่บ้าน ๆ ละ 250,000 บาท ทั งนี  ต้องไม่เกินวงเงินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ) และค่าด้าเนินโครงการ ฯ ของ มท. 96.25 ล้านบาท โดยให้ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินส้าหรับโครงการฯ ให้เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

4) ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
โครงการที่ด้าเนินการได้เองให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2559 ส่วนโครงการที่เป็นการ

จ้างเหมาให้ก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 ธ.ค. 2559  
5) การจัดท าคู่มือด าเนินโครงการฯ 

ให้ มท. (กรมการปกครอง) สงป. และ กค. (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกันด้าเนินการ 
6) กลไกการด าเนินงาน 

ให้ มท. (กรมการปกครอง) เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการ โดย 
- ก้าหนดหลักเกณฑ์และขั นตอนการด้าเนินโครงการฯ  
- จัดให้มีคณะกรรมการระดับอ้าเภอในแต่ละพื นที่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณา

คัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบและร้องเรียน

ได้ในกรณีที่ด้าเนินโครงการไม่มีความโปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริต 
- ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการคัดเลือกโครงการโดยไม่ควรซ ้าซ้อนกับแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. ที่ด้าเนินการในพื นที่หรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทั งนี  
โครงการและกิจกรรมต้องด้าเนินการในพื นที่ในหมู่บ้านและต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื นที่ก่อน 

- สั่งการให้นายอ้าเภอ ก้านันผู้ใหญ่บ้านและ อปท. ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว 

มติ ครม. : เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจ้าปี
งบประมาณ 2560 ตามที่ กค. เสนอ และให้ กค. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สลค. ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี  

 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแล้ว 

 2. รับทราบผลการด้าเนินการขอจัดตั งส้านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขึ นเป็นหน่วยงาน  
ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ 

 3. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้  
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 ดังนี  

1.1 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก.  
ตรวจพิจารณา โดยให้น้าความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นที่ขัดกับกฎหมายอื่นไปปรับแก้ไขใน  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย รวมทั งกรณีขั นตอนการเสนอจัดตั งส้านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
ให้ สธ. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2554 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
ในการเสนอกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ) แล้วแจ้งผล 
การด้าเนินการให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

1.2 ให้ สธ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการร่วมเพื่อก้าหนดมาตรการ
เยียวยาและบรรเทาผลกระทบแก่ เกษตรกรผู้ เพาะปลูกใบยาสูบ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่ง  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 

2. สคก. ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... โดยน้าความเห็นส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อเสนอแนะจากตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทย และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไป

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้มีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย
และเป็นการป้องกันและคุ้มครอบสุขภาพของประชาชนให้มีความปลอดภัย
จากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และ สธ. กค. พณ. ได้พิจารณายืนยันให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใน
ขั นตอนการตรวจพิจารณาของ สคก. แล้ว 

3. สธ. เสนอว่าขอยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้ด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1. แล้ว ดังนี  

3.1 การด้าเนินการขอจัดตั งส้านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สธ . ได้ด้าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 ส.ค. 2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดท้าค้าชี แจงประกอบค้าขอจัดตั งส่วนราชการขึ นเป็นส่วนราชการ
สังกัดกรมควบคุมโรด สธ. เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะหน่วยงานศูนย์กลางของประเทศในการด้าเนินนโยบาย มาตรการและ
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั งเป็นหน่วยงานรองรับการด้าเนินงานตามพันธะกรณี
ระหว่างประเทศ ในฐานะรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-Framework 
Convention on Tobacco Control) เสนอไปยังส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 
ซึ่งขณะนี อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.2 สธ. และ กษ. ได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกรณี 
ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามมติ ครม. และให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ฯ รวม 3 ครั ง เพื่อจัดท้ามาตรการและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจาก  
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ มาตรการระยะสั น และมาตรการ
ระยะยาว สรุปได้ดังนี  

มาตรการระยะสั้น/ยาว 
1) แต่งตั งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อก้าหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทน หรือ

เปลี่ยนแปลงเป็นอาชีพอ่ืนๆ กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) 
- เสนอคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ เพื่อด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการฯ 

2) ส้ารวจข้อมูลการขึ นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่ 
(เฉพาะที่เพาะปลูก และมีการส่งขายใบยาสูบให้กับโรงงานยาสูบเท่านั น) 

- ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องขายใบยาสูบให้โรงงานยาสูบ 
และประกอบอาซีพเพาะปลูกใบยาสูบไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน 

- ข้อมูลการขึ นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วย
ข้อมูลบุคคลของเกษตรกรฯ (ช่ือ/ที่อยู่) และปริมาณโควตาที่ท้าการเพาะปลูก 3 ปี ย้อนหลัง 

3) ประเมินผลกระทบเพื่อน้ามาคาดการณ์ในการก้าหนดค่าชดเชยความเสียหายตามปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภทบุหรี่ชิกาแรตที่ลดลงของโรงงานยาสูบเฉพาะที่จ้าหน่ายในประเทศในช่วงระยะเวลาภายหลังจากกฎหมายใหม่
มีผลบังคับใช้ 
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- ประเมินผลกระทบเกษตรกร และพื นที่เพาะปลูกท่ีได้รับผลกระทบ 
- น้าข้อมูลจากข้อ 2 มาค้านวณเงินเพื่อชดเชยความเสียหาย โดยค้านวณจากปริมาณยอดขายบุหรี่ชิกาแรต 

ของโรงงานยาสูบท่ีลดลงในปีถัดจากกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เปรียบเทียบกับปีเทียบกับปีล่าสุดก่อนหน้า 1 ปี (โดย
เปรียบเทียบเป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง) 

4) ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้เงื่อนไข 
4.1) ให้ข้อมูลวิธีการปลูกและการดูแลพืชทางเลือกอื่น 
4.2) ภายใต้เงื่อนไขเกษตรพันธะสัญญา 
4.3) มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี ยต่้า 
4.4) พืชทดแทนต้องใกล้เคียงพืชยาสูบ 
4.5) พืชทดแทนต้องเหมาะสมในแต่ละพื นท่ี 

- ศึกษากระบวนการตลาดและราคาของพืชที่จะน้ามาทดแทนยาสูบ 
- ก้าหนดกรอบทางเลือกอาชีพทดแทน / พืชทดแทน 
- กษ. แต่งตั งคณะกรรมการศึกษาโครงการปลูกพืชทดแทน (เทียบเคียงกรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย) 
- มอบหมายหน่วยงานในสังกัด กษ. เป็นฝ่ายเลขาฯของคณะกรรมการศึกษาการปลูกพืชทดแทน 
- ศึกษาดูงานประเทศที่มีระบบการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบได้ประสบความส้าเร็จ (มาเลเชียหรือ

ฟิลิปปินส์) 
- สนับสนุนให้มีการจัดตั งกลุ่มสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบ 
- ก้าหนดประเภทของพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรที่มีความใจเปลี่ยนชนิดพืชที่ท้าการเพาะปลูก เช่น 

พริกแจว (พริกท้าซอส) ข้าวโพดหวาน หรือกะหล่้าปลีดอก 
5) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้อื่นนอกเหนือภาคเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร 

- ประสานความร่วมมือ และข้อมูลอาชีพทางเลือกอื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก้าหนดกรอบแนวทางการประกอบอาชีพทางเลือกอื่น 
- ศึกษาและให้ความรู้วิธีการประกอบอาชีพทางเลือกอื่นแก่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ เช่น อาชีพด้านปศุสัตว์ 

6) ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวไรยาสูบ 
- ส่งเสริมการศึกษาลูกหลานเกษตรกร เช่น สาขาสาธารณสุข หรือส่งเสริมการเกษตร โดยกลไกประชารัฐ 

4. สธ. ได้น้าข้อร้องเรียนจากสมาคมชาวไร่ยาสูบบ่มเองเชียงใหม่และสมาคมการค้ายาสูบไทย ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัตินี มาพิจารณา ด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 
เม.ย. 2534 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของเอกชนตลอดจนนักวิชาการ และได้เรียนเชิญตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบบ่ม
เองเชียงใหม่ และสมาคมการค้ายาสูบไทยเข้าร่วมหารือและให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วพบว่าข้อร้องเรียน
บางส่วนเป็นข้อกังวลที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... เช่น ปัญหาการรับ
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ซื อใบยาสูบของโรงงานยาสูบจากเกษตรกรมีปริมาณลดลงและปัญหาส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ชิกาแรตน้าเข้าจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ นจนส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ ซึ่งใช้ใบยาสูบของเกษตรกร
เป็นวัตถุดิบ ทั งนี ในส่วนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  ได้มีกา รปรับแก้ให้มีความ
ชัดเจนเหมาะสม และมีสภาพบังคับที่มีประสิทธิภาพในขั นตอนการตรวจพิจารณาของ สคก. แล้วและร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใด ลิดรอนหรือจ้ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพเพาะปลูกของเกษตรกรที่ท้าการเพาะปลูกใบยาสูบ
และตัดใบยาส่งขายผู้รับซื อทั งในประเทศและต่างประเทศรวมทั งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ของธุรกิจยาสูบท่ีเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเคยได้รับมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์
เพาะปลูก ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืช โควตาการรับซื อ การประกันราคารับซื อ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการเพาะปลูกอัตรา
พิเศษ หรือการช่วยเหลือ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การให้ทุนการศึกษากับบุตรหลานเกษตรกร เงินค่าครองชีพพิเศษกรณี
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติจนไม่สามารถท้าการเพาะปลูกได้ตามฤดูการผลิต ซึ่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่ยาสูบกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจะได้พิจารณา
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบต่อไป ทั งนี  ได้จัดท้าแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองและกรอบระยะเวลาของ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาพร้อมด้วยแล้วจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ

เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้มีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายและเป็นการป้องกันและคุ้มครอบสุขภาพของ  
ประชาชนให้มีความปลอดภัยจากพิศภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มติ ครม. : เห็นชอบและรับทราบ ดังนี  
1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และ 

3. รับทราบผลการด้าเนินการขอจัดตั งส้านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ นเป็นหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สมัยที่ 22 (COP 22)  

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1  
(CMA 1) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และ
การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1 (CMA 1) 

2. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยส้าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และ
การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1 (CMA 1) 

3. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีการเจรจาฯ ที่มิใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์  
ของประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ  
เป็นผู้พิจารณา จนสิ นสุดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 
(COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1 
(CMA 1) ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP 22)การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความตก
ลงปารีส สมัยที่ 1 (CMA 1) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้า  
คณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุมระดับสูง และมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ผู้แทนพิเศษของประธาน
กลุ่ม 77 ส้าหรับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกรณีที่หัวหน้า

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

เพื่อการก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของประชาคมโลกภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะผู้แทนไทยไม่ได้พ้านักในราชอาณาจักรโมร็อกโก รวมทั ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก  
ผู้ทรงทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กรอบท่าทีเจรจาของไทยส้าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความ
ตกลงปารีส สมัยที่ 1 (CMA 1) จะเน้นย ้าการด้าเนินงานภายใต้อนุสัญญา ฯ โดยมุ่งหวังให้รัฐภาคียกระดับการด้าเนินงาน
ตามพันธกรณีของตน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส การจัดท้าและ  
การด้าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศก้าหนด (nationally determined contributions) จะต้องอยู่ภายใต้
หลักการ แนวทาง และวิธีการของอนุสัญญาฯ สะท้อนถึงขีดความสามารถของสถานการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน ทั งนี  
เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มระดับการด้าเนินงานในช่วงก่อนปี ค .ศ. 2020 อย่างจิงจังเพื่อน้าไปสู่การลดก๊าซ 
เรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั งยกระดับการให้การสนับสนุนประเทศก้าลังพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

3. กรอบท่าทีเจรจาฯ เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ คือ มีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน  
โดยค้านึงถึงศักยภาพของแต่ละประเทศ และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบ ตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ สคก. ไปพิจารณาประกอบด้าเนินการต่อไป 
ทั งนี  หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบท่าทีการเจรจาของไทยฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ที่ ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั งชี แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

2. ให้ ทส. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจ้าปีระหว่าง

นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั งท่ี 6 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและการประชุม
ประจ้าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั งที่ 6 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการตามที่ท่ีประชุมได้ตกลงร่วมกันไว้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
นายกรัฐมนตรี (ดาโต๊ะ ซรี โมฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค) เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม 

การประชุมประจ้าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั งท่ี 6 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.ย. 2559 สรุปได้ดังนี  
1. ฝ่ายไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ้าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั งที่ 6  

เมื่อวันที่  9 ก.ย. 2559 ที่ท้าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธาน 
ร่วมในการประชุม ซึ่งมีผลการประชุมฯ ดังนี  

1.1 ผลการหารือกลุ่มเล็ก  นายกรัฐมนตรีขอบคุณมาเลเซียที่ท้าหน้าที่ เป็นผู้อ้านวยความสะดวก 
ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนและยินดีกับผลการพูดคุยระหว่างคณะพูดคุ ยกับกลุ่มผู้เห็นต่าง 
จากรัฐ ครั งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงรับทราบค้าขอของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจ้านวน 10 คน ข้อหาการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อด้าเนินคดีในมาเลเซีย ทั งนี  สองฝ่ายเห็นควรให้มี 
การจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าโก – ลก สองแห่งที่ตากใบ – เปิงกาลันกุโบร์ และสุไหงโก – ลก - 
รันเตาปันยัง ในช่วงกลางปี 2560 โดยไม่ต้องรอให้สิ นสุดการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

1.2 ผลการหารือกลุ่มใหญ่ 
1.2.1 ความร่วมมือด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะสานต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั งสองฝ่ายเห็นชอบให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง
จากปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เร่งรัดการจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่ อต้าน

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

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้น้าของทั งสองประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจและการส่งเสริมความเช่ือมโยงในพื นที่ชายแดน รวมถึงการแก้ไข
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างกัน 
ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงจากปัญหาการก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมมือกันแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติในพื นชายแดนไทยและมาเลเซียด้วยการเปลี่ยน
ฐานข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) ของบุคคลที่สันนิษฐานว่ามีสถานะเป็นบุคคลสองสัญชาติ รวมถึงเห็นชอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการจัดท้าร่างบันทึกความเข้าใจในเรื่ องรั วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย นอกจากนี  
นายกรัฐมนตรีเห็นว่า การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเป็นปัญหาร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียในฐานะประเทศทางผ่าน
และปลายทาง โดยสองประเทศควรให้ความช่วยเหลือประเทศต้นทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

1.2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดน สองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือระหว่าง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ก.น.อ.) กับบริษัทเทรดวินส์ แพลนเทช่ัน เบอร์หาด ในการเช่ือมโยงโครงการเมือง
ยางพาราระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลากับโกตาปุตรา รัฐเกดะห์ โดยทั งสองมีการลงนา มบันทึก 
ความร่วมมือในโครงการยางพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโครงการเมืองยางพาราที่โกตาปุตราด้านการผลิต  
และแปรรูปยางพารา เห็นชอบส่งเสริมความเชื่อมโยงทางรถไฟรางคู่เส้นทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ และปาดังเบซาร์ – 
อิโปห์ นายกรัฐมนตรียินดีที่มาเลเซียได้คัดเลือกพื นที่โครงการที่ชูปิง แวลลีย์ ที่รัฐปะลิส มาสอดรับกับการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยให้ทั งสองเร่งหารือการบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ทั งสองเพื่อให้สามารถส่งเสริมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.3 การขนส่งข้ามแดน นายกรัฐมนตรีเห็นว่าการอ้านวยความสะดวกการขนส่งและการเดินทาง
ข้ามแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียจะช่วยส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนกับประชาชนของทั งสอง
ประเทศ โดยขอรับความร่วมมือจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรม 

1.2.4 ความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยว สองฝ่ายร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการค้า
ในมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 และเห็นชอบส่งเสริมความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของไทยกับมาเลเซีย 
ทั งนี  นายกรัฐมนตรียินดีที่มาเลเซียน้าเข้าข้าวจากไทยสูงถึงร้อยละ 40 จากปริมาณการน้าเข้าข้าวทั งหมด และพร้อม
สนับสนุนมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2017 

1.2.5 ความร่วมมือด้านแรงงาน รัฐบาลมาเลเซียพิจารณาออกใบอนุญาตการท้างานพิเศษให้แก่
แรงงานไทยในร้านอาหารไทยในมาเลเซีย  

1.2.6 ความร่วมมือด้านการศึกษา มาเลเซียมอบการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในมาเลเซีย 

1.2.7 ความร่วมมือด้านอื่นๆ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือ
เอเชีย (ACD Summit) ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ต.ค. 2559 ที่กรุงเทพฯ ทั งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกัน 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางและความเป็นเอกภาพของอาเซียนในภูมิภาค 

1.3 ความตกลงและบันทึกความเข้าใจส าคัญ สองฝ่ายเห็นชอบให้มีการเร่งรัดการเจรจาความตกลง/ 
บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้างเพื่อหาข้อสรุปภายในการประชุมประจ้าปี ครั งที่ 7 เช่น บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
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และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
2. การปรับสาระของร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน สองฝ่ายได้เห็นชอบปรับถ้อยค้าในร่างแถลงการณ์ 

ร่วมต่อสื่อมวลชน ดังนี  
1) ประเด็น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การปรับถ้อยค า ข้อ 3 ฝ่ายมาเลเซียขอตัดการเยือน 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2) ประเด็น ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน การปรับถ้อยค า ฝ่ายมาเลเซียขอเพิ่มข้อ 5 เพื่อสะท้อน 

ถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในการเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางและเอกภาพของอาเซียนในภูมิภาคและ  
การด้าเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 

3) ประเด็น กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับถ้อยค า ข้อ 9 สองฝ่าย
เห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา การพัฒนาขีด
ความสามารถและมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื อเช่ือใจในจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวทาง 3Es ได้แก่ การศึกษา  
การจ้างงานและการประกอบการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองสถานการณ์ความมั่นคงในพื นท่ี 

4) ประเด็น การประชุมคณะกรรมการจัดท้าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ครั งที่ 24 การปรับถ้อยค า 
ฝ่ายมาเลเซียขอเพิ่มประเด็นการประชุมคณะกรรมการจัดท้าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ครั งที่ 24  
ในข้อ 10 ว่า นายกรัฐมนตรีทั งสองฝ่ายยินดีกับการจัดประชุมฯ ที่เมืองมะละกา มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 26 ส.ค. 
2559 จากท่ีว่างเว้นเป็นเวลา 10 ปี โดยสองฝ่ายขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในประเด็นที่คั่งค้างหาข้อสรุปบันทึก 
ความเข้าใจ แนวทางและความตกลงในบรรยากาศของความร่วมมือและเร่งรัดหาข้อสรุปโดยเร็ว 

5) ประเด็น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าโก – ลกสองแห่ง การปรับถ้อยค า ข้อ 14 สองฝ่ายเห็นพ้อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือและด้าเนินการตามกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดพิธีวาง  
ศิลาฤกษ์ได้ในช่วงแรกของปี 2560 

6) ประเด็น โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ การปรับถ้อยค า ข้อ 16 
ของประเทศเห็นพ้องให้ปรับถ้อยค้าเป็นฝ่ายไทยรับทราบข้อเสนอในโครงการฯ และผู้น้าทั งสองฝ่ายเห็นชอบให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเริ่มหารือกันในเบื องต้นเกี่ยวกับแนวทางความเป็นไปได้ในการด้าเนินโครงการฯ 

7) ประเด็น การอ้านวยความสะดวกด้านการสัญจรทางสินค้าและผู้โดยสารทางถนนและทางรถไฟ การปรับ
ถ้อยค า ข้อ 17 สองฝ่ายเห็นพ้องให้ปรับถ้อยค้า โดยแก้ไขเป็นผู้น้าทั งสองยินดีกับการจัดประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
กับการขนส่งข้ามแดนเมื่อเดือน ก.พ. และ ก.ย. 2559 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยการขนส่งทางสินค้าและผู้โดยสารทางถนนบนพื นฐานของกรอบความตกลงอาเซียน 

8) ประเด็น บทบาทของเอกชนไทยและมาเลเซีย การปรับถ้อยค า ข้อ 18 ฝ่ายมาเลเซียขอแก้ไขถ้อยค้าเป็น
สองฝ่ายสนับสนุนให้สภาธุรกิจมาเลเซีย – ไทย และสภาธุรกิจไทย – มาเลเซีย และสภาหอการค้า มาเลเซีย – ไทย  
มีบทบาทมากยิ่งขึ นเพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างมาเลเซียกับไทย และการขยาย
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เครือข่ายด้านธุรกิจระหว่างสองประเทศ 
9) ประเด็น บันทึกความร่วมมือโครงการยางพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาและเมืองโกตาปุตรา 

การปรับถ้อยค า ข้อ 19 สองฝ่ายเห็นชอบให้ปรับข้อความเป็น ผู้น้าทั งสองยินดีกับการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ  
ซึ่งจะส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือในอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างสองประเทศ 

10) ประเด็น ความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรมฮาลาล การปรับถ้อยค า ฝ่ายมาเลเซียขอให้ตัดข้อนี 
ออกไปจากร่างแถลงการณ์  

11) ประเด็น มาตรการเสริมสร้างความไว้เนื อเช่ือใจและโครงการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับถ้อยค า ข้อ 21 ฝ่ายมาเลเซียขอให้เพิ่มเรื่องหลักสูตรประจ้าปี 2557 และ 2559 
ส้าหรับมารดาที่เลี ยงบุตรเพียงล้าพังและเยาวชนตามความร่วมมือระหว่างสถาบันเกียตมาราของมาเลเซียและศูนย์
อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

12) ประเด็น ความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้าง การปรับถ้อยค า ข้อ 22 สองฝ่ายเห็นพ้องให้แก้ไข
เพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับเขตแดนในหลักเขตแดนที่ 20A/12 และ 23/104 ในพื นที่ III (BP16 – BP27) 
ของเขตแดนร่วมทางบกระหว่างมาเลเซีย – ไทย บันทึกความเข้าใจเรื่องการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในพื นที่ 
8A,8B,8C,8D บริเวณแม่น ้าโก – ลก และร่างแนวปฏิบัติส้าหรับก้าหนดระยะห่างท่ีเหมาะสมจากเส้นเขตแดนของโครงการ
พัฒนาฝ่ายเดียวบริเวณใกล้เขตแดนไทย – มาเลเซีย 

3. การประชุมประจ้าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย ครั งที่ 6 เป็นกลไกทวิภาคีขั นสูงสุดระหว่างไทย
กับมาเลเซีย ครอบคลุมแนวทางการด้าเนินความสัมพันธ์กัน 4 ด้าน ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและ 
ด้านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา รวมถึงความร่วมมือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความส้าคัญ  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

4. ผลการประชุมประจ้าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั งท่ี 6 มีเรื่องเกีย่วข้องกับ กษ. ดังนี  
1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ การส่งออกข้าวทางถนน ผลการประชุม/การด าเนินการ ติดตามผลการพิจารณา

การน้าเข้าข้าวทางถนนจากมาเลเซีย และหาแนวทางในการป้องกันการลักลอบข้าวและสินค้าผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ น
จากการขนส่งข้าวทางบก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พณ./กษ. 

2) ประเด็นด้านการเกษตร บันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ผลการประชุม/ 
การด าเนินการ หาข้อสรุปการจัดท้าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กษ. 

มติ ครม. : รับทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องด้าเนินการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
โดยให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติรับความเห็นของส้านักข่าวกรองแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั งท่ี 49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั งที่ 49 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 23 – 26 ก.ค. 2559 ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามที่ท่ีประชุมฯ ได้ตกลงร่วมกันไว้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เห็นชอบร่างเอกสาร จ้านวน 9 ฉบับ ซึ่งรวมถึงร่างแถลงการณ์ร่วมของ

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั งที่ 49 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองเอกสาร ตามที่ กต. เสนอ 

2. กต. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
ครั งที่ 49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 23 – 26 ก.ค. 2559 ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

2.1 การสร้างประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาค 
2.1.1 ที่ประชุมย ้าถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคและความเป็นเอกภาพของอาเซียน 

ความส้าคัญของการด้าเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน เพื่อด้าเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับส้านักเลขาธิการอาเซียน การเร่งรัดการจัดท้าแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกัน  
ในอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งหน้าไปด้วยกัน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อ
ความท้าทายด้านความมั่นคงทั งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ 

2.1.2 ไทยได้ย ้าความส้าคัญของหลักการที่ระบุไว้ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเน้นการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี การไม่ใช้ก้าลัง และการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซึ่งท่ีประชุมได้ร่วม
รับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ตามที่ไทยเสนอ 

2.1.3 ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษในเดือนกันยายน 

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

เพื่อรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั งที่ 
49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามที่ท่ีประชุมฯ ได้ตกลงร่วมกันไว้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2559 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่นครนิวยอร์ก รวมถึงได้เห็นชอบกับการที่
ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาค 

2.2 สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
2.2.1 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการปฏิบัติตาม

ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้แจ้งให้ฝ่าย
ต่าง ๆ ทราบถึงการปรับท่าทีต่อการจัดท้าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea) 
โดยประกาศพร้อมที่จะจัดท้าเค้าโครงของแนวปฏิบัติฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ .ย. 2560 และเร่งรัดการจัดท้าแนว
ปฏิบัติฯ ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก 

2.2.2 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดยสนับสนุนให้มีการขจัดอาวุธ
นิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมติ 2270 (2016) ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยังไม่สามารถหาฉันทามติว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อข้อสงวนของบางประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการลงนามในพิธี
สารแนบท้ายสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จะหารือกันเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ต่อไป 

2.2.3 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการด้ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 
ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อช่วยส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค และที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยเหตุการณ์การก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมา 
เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งข้อเสนอการออก
แถลงการณ์ทั งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา 
ทั งนี  ที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองฯ ไม่สามารถรับรองร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ
ป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท้าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้ 

2.3 ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและประเทศนอกภูมิภาค ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้รับอิหร่าน 
โมร็อกโก อียิปต์ และชิลี เข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเห็นชอบ
ให้รับสวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขา และรับเยอรมนีเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน นอกจากนี ไทยได้
ผลักดันความร่วมมือที่รัฐบาลให้ความส้าคัญ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงในภูมิภาค 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

2.4 ความร่วมมือในลุ่มน้ าโขง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
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ต่างประเทศลุ่มน ้าโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบต่าง ๆ  เช่น กรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง – คงคา ครั งที่ 7  
กรอบความร่วมมือลุ่มน ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั งที่ 6 ซึ่งท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าของการด้าเนินโครงการต่าง ๆ  
และรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง – คงคา ค.ศ. 2016 
– 2018 ตลอดจนเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ค .ศ. 2016 – 2020 ซึ่งให้
ความส้าคัญกับการเช่ือมโยงระหว่างความมั่นคงด้านน ้า พลังงาน และอาหาร และความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริม
พลังสตรี 

2.5 การหารือทวิภาคี 
2.5.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน (นายหวัง อี ) ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้ย ้าความประสงค์ของไทยที่จะเห็นทะเลจีน
ใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.5.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ (นายเมอร์เรย์ แมคคัลลี) ได้สอบถาม
เกี่ยวกับประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยย ้าความประสงค์ของไทยที่จะผลักดันให้
ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งความสมานฉันท์ มีสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการที่อาเซียนและจีนมี
ความเห็นร่วมกันท่ีจะผลักดันให้การเจรจาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ มีความคืบหน้าภายในปี 2560 

2.5.3 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์) 
มีความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ลูกเรือเวียดนามถูกจับคุม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยย ้าให้ทั งสองฝ่าย
ร่วมมือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยใช้กรอบการหารือที่มีอยู่ระหว่างกองทัพเรือและกระทรวงเกษตรของทั งสองฝ่าย รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากกลไกการลาดตระเวนร่วมและโทรศัพท์สายด่วนระหว่างกองทัพเรือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การประมงรุกล ้าน่านน ้าในอนาคตอย่างยั่งยืน 

2.5.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ (นายรี ยองโฮ) ได้ขอบคุณที่ไทยให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความร่วมมือทางวิชาการแก่เกาหลีเหนือ 

2.5.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศญี่ปุ่น (นายฟุมโิอะ คิชิดะ) แสดงความพร้อมที่
จะสนับสนุนการพัฒนาระบบรางของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แจ้งให้ฝ่ายญี่ปุ่นทราบถึง
ความประสงค์ของไทยท่ีจะมีความร่วมมือสามฝ่ายกับญี่ปุ่นและเมียนมาตามข้อริเริ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงในลุ่มน ้าโขง
ของญี่ปุ่น 

2.6 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั งที่ 49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและมีนัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นส้าคัญส้าหรับการติดตามผลการประชุม เพื่อน้าไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั งท่ี 49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
251059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมการด้าเนินการเกี่ยวกับเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมการด้าเนินการเกี่ยวกับเชื อโรค
และพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบแทน ค้าขอ และ
การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตด้าเนินการเกี่ยวกับเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. สธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันท่ี 26 สิหาคม 2558 มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 85 บัญญัติ
ให้บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 ที่ใช้อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ และมาตรา 85 วรรคสอง บัญญัติให้ด้าเนินการออกกฎกระทรวง 
หรือประกาศให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติรวมทั งลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

2. ก้าหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบแทน ค้าขอ และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง  
หรือใบอนุญาตด้าเนินการเกี่ยวกับเชื อโรคและพิษจากสัตว์ ดังนี  

(1) หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 2,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(2) หนังสือรับรองการแจ้งน้าเข้าเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 2,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการสนับสนุนการท้างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ
ต่างประเทศ เนื่องจากในบางครั ง อาจจะมีความจ้าเป็นต้องมีการน้าเข้า
หรือส่งออกเชื อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อใช้ในการท้างานวิจัย หรือชันสูตร
ร่วมกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) หนังสือรับรองการแจ้งส่งออกเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 2,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(4) หนังสือรับรองการแจ้งขายเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 2,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(5) หนังสือรับรองการแจ้งน้าผ่านเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 2,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(6) หนังสือรับรองการแจ้งมีไวใ้นครอบครองเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 2,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(7) ใบอนุญาตผลิตเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 4,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(8) ใบอนุญาตน้าเข้าเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 4,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(9) ใบอนุญาตส่งออกเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 4,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(10) ใบอนุญาตขายเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 4,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(11) ใบอนุญาตน้าผ่านเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 4,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 

(12) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเชื อโรคและพิษจากสัตว์ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 4,000 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 10,000 บาท) 
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(13) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 500 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 5,000 บาท) 

(14) ใบแทนใบอนุญาต 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 500 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 5,000 บาท) 

(15) ค้าขอใบอนุญาตตาม (7) ถึง (12) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 100 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 1,000 บาท) 

(16) ค้าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบแทนใบอนุญาต (13) และ (14) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 100 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 1,000 บาท) 

(17) ค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 100 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 1,000 บาท) 

(18) ค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ 100 บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ 1,000 บาท) 

(19) การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตครั งละเท่ากับค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ใบอนุญาตประเภทนั นๆ แต่ละฉบับ 

 - อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับละ/บาท) 
 - อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับละ/บาท) 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอมา เนื่องจากร่างดังกล่าว

ได้ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม หนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบแทน ค้าขอ และการต่ออายุหนังสือรับรอง สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ เช่น หนังสือรับรองการแจ้ง ใบอนุญาตแต่ละประเภท ร่างกฎกระทรวงก้าหนด อัตรา ฉบับละ 
2,000 บาท แต่แนบท้ายพระราชบัญญัติ ก้าหนดอัตราสูงสุด ฉบับละ 10,000 บาท และเห็นควรก้าหนดเพิ่มเติมใน
กฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมส้าหรับ “ใบอนุญาตน าเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” และ 
“ใบอนุญาตส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” ให้กับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท้างานวิจัย
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ร่วมกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ เนื่องจากในบางครั ง อาจจะมีความจ้าเป็นต้องมีการน้าเข้าหรือส่งออกเชื อโรคและ
พิษจากสัตว์ เพื่อใช้ในการท้างานวิจัย หรือชันสูตรร่วมกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ยังคงปฏิบัติ 
ตามระเบียบด้าเนินการอื่นตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมการด้าเนินการเกี่ยวกับเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่ สธ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ กษ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ สธ. รับความเห็นของ วท. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


