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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 19/2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080561 
 
เรื่อง : ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งท่ี ๒ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะกิจ ออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 (สิ้นสุดวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ๓) พัฒนาความรู้  
ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร และ  
๔) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร  แต่เนื่องจากการด าเนินการที่ผ่านมา
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจบริหารจัดการได้อันเนื่องมาจากปัญหาความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุน 
ความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมไปถึงปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่อาจด าเนินการได้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ท าให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างทันท่วงที 

๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  
๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าที่ 

๑) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

๒) แก้ไขปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของเกษตรกร และแก้ปัญหาการด าเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

๓) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

๓. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๗ พ.ย. ๖๐ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
ครั้งท่ี ๑ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน (วันท่ี ๑๔ พ.ย. ๖๐ ถึงวันท่ี ๑๒ พ.ค. ๖๑) แต่การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน (นับจากวันท่ี 
๑๓ พ.ค. ๖๑) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกร.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ของเกษตรกร รวมถึง พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรม  
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ตลอดจน สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
เกษตรกร และพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ระหว่างเกษตรกร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. การจัดการหน้ีสิน 
- กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกไปแล้วจ านวน ๑,๖๗๐ ราย  

วงเงินท่ีเป็นหนี้จ านวน ๔๘๑,๗๙๖,๖๖๑.๓๕ บาท และอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ จ านวน ๙,๐๐๙ ราย 
5. กฎหมาย 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ และต้องน าไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามรัฐธรรมนูญ ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ และให้คณะกรรมาการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจเร่งรัดและ
ติดตามการด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการดังกล่าว  
ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 

2. ให้ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 19/2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็น 
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยก าหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล บทบาทหน้าท่ีของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล การปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด การยกเลิกคณะกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มบทบาทหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเงินทุน 
และบทก าหนดโทษทางปกครองต่อผู้ที่น าช่ือวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียน 
เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาวต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

การประกอบกิจการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความสามารถในการประกอบกิจการ โดยน าความรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนในรูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชน และหลังจากท่ีกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 พบว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการพัฒนากิจการวิสาหกกิจชุมชน ประกอบกับคณะบุคคล
ที่จะทะเบียนตามกฎหมายฉบับดังกล่าวมีสถานะเพียงบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล หากวิสาหกิจชุมชนต้องการมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น ซึ่งไม่เหมาะสมกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ท าให้วิสาหกิจชุมชน 
มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายอื่น ซึ่งไม่เหมาะสมกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายหลายประการ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นการยกระดับสถานภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
พร้อมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทาง
กฎหมายของวิสาหกิจชุมชนและเพื่อให้การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับสถานภาพวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้การพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข้ง และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป โดยแก้ไขเพิ่มเติม 
ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1 การก าหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เพื่อแก้ไขความเป็นนิติบุคคลของ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากปัจจุบันการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไม่ได้ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
จึงไม่สามารถถือครองสินทรัพย์ได้ นอกจากวิสาหกิจชุมชนได้จะทะเบียนและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
นอกจากน้ี การให้บริการหรือโครงการที่ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันก าหนดให้ผู้ขอรับ
การส่งเสริมต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถขอรับการส่งเสริมได้ การแก้ไขกฎหมายให้วิสาหกิจชุมชน
ที่จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลจึง ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
จากหน่วยงานของรัฐเพ่ิมขึ้น 

2.2 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โดยเพิ่มหน่วยงานท่ีมีบทบาท 
ในการให้การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมส่งเสริม 
การส่งออกเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 

2.3 ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนาการวิสาหกิจชุมชน 
2.4 ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โดยน าอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไปมาเป็นอ านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการฯ ได้แก่ อ านาจในการประสานการด าเนินการของกองทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ าซ้อนที่ไม่เกิดประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน อ านาจในการติดตาม
การด าเนินงานของกองทุนต่างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน และอ านาจในการเสนอแนะต่อกองทุน
เกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 

2.5 เพ่ิมบทก าหนดโทษทางปกครอง โดยก าหนดให้ผู้ที่น าค าว่า “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล ” 
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องถูกปรับตั้งแต่วันละ
หนึ่งพันบาท จนกว่าจะเลิกใช้หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี 1/2561  
เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

4. กษ. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 แล้ว โดยได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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(www.doae.go.th) เว็บไซต์ของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (www.sceb.doae.go.th) และเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th รวมถึงได้แจ้งเป็น
หนังสือถึงกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นสามารถ
ตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ หรือตอบในแบบสอบถามแล้วส่งคืนกรมส่งเสริมการเกษตรทางไปรษณีย์ โทรสาร 
หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราบัญญัติ ค าช้ีแจง  
ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ด้วยแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ สศช. และ สลค. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย  
ล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ กษ. เสนอ 

3. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  

http://www.doae.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 19/2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลท้องล าเจียก 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินเพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ  
ของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลท้องล าเจียก 

อ าเภอเชียรใหญ่ และในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับมีอีกหลายพื้นท่ีที่ประกาศก าหนดเขตท้องที่  
ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศ
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้การด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กระท าไปแล้วขั้นตอนใดในวันก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการในข้ันตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นไป  
ตามที่คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางก าหนด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้พ้ืนท่ีเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดินให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 32 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้สามารถน า
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้
เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  
เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดิน  
ได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 มีมติรับทราบ
และเห็นชอบพ้ืนท่ีดังกล่าวตามข้อ 2. ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูป
ที่ดิน และให้ประกาศเป็นโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

มติ ครม.  : อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
และต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 19/2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080561 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ร่างบันทึกความร่วมมือฯ) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
ถ้อยค าในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. 
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้ รมว.ทส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่างวันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2561) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
๑.๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและญี่ปุ่น บนพื้นฐานของความ

เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ไม่ได้เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและไม่ได้มีเจตนา
ให้เป็นเครื่องมือผูกพันทางกฎหมาย 

๑.๒) มีขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือต่างๆ อาทิ (๑) การบรรเทาและการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) การจัดการของเสีย (๓) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (๔) นโยบายและการวางแผน  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับท้ังสองฝ่าย (๖) การควบคุมคุณภาพและการป้องกันมลพิษ เช่น มลพิษทางน้ า
และอากาศ (๗) การจัดการทะเลและชายฝั่ง (๘) ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ  (๙) สาขาอ่ืนๆ ด้านการปกป้อง
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย 

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

เพื่อสามารถกระชับและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง  
สองประเทศ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ทางสังคม
และเศรษฐกิจของประชาชนท้ังสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒. ให้มีการแต่งตั้งหน่วยงานด าเนินการในฐานะศูนย์ประสานงานกลาง ซึ่งจะท าหน้าที่ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือ 

๓. ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ น้ี จะใช้
สิทธิให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ  และจะได้หารือในรายละเอียดต่อไปในข้อตกลงที่แยก
ต่างหาก 

๔. กรณีเกิดข้อโต้แย้ง ปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือฯ นี้ จะได้ระงับข้อโต้แย้งอย่าง
ฉันมิตรผ่านการปรึกษาหารือหรือการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่ถูกอ้างถึงบุคคลที่สามเพื่อเป็นการยุติ 

๕. ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้ จะมีผลนับจากวันท่ีลงนามโดยทั้งสองฝ่าย และจะมีผลเป็นเวลา ๕ ปี  และ
อาจจะขยายเวลาออกไปโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายหรืออาจสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้ 
โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อีกษรอย่างน้อยเป็นเวลา ๖ เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือฯ หากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติ

ได้ตามกฎหรือระเบียบที่มีอยู่ เนื่องจากเนื้อหาของบันทึกความร่วมมือข้างต้นมีความสอดคล้องกับนโยบายและจะช่วย
พัฒนาศักยภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสองประเทศ อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย
และญี่ปุ่นอีกด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ กต. พณ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ 
ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. หากมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามข้อ 1 ให้ ทส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น  
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 19/2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080561 
 
เรื่อง : ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย - ศรีลังกา 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA ) 
ไทย – ศรีลังกา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดท า FTA ไทย – ศรีลังกา ต่อไป 
(การประชุมหารือเพื่อก าหนดกรอบการเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 16 – 17 พฤษภาคม 256) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ศรีลังกา 

มีประเด็นส าคัญ สรุปดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของร่างกรอบการเจรจาฯ เพื่อสร้างโอกาสให้กับไทยในการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่

ในภูมิภาคเอเชียใต้ อีกท้ัง ไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ศรีลังกาจัดท าแล้วระหว่างศรีลังกา - อินเดีย และศรีลังกา - ปากีสถาน 
เพื่อเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ มัลดีฟส์ และอินเดียตอนใต้ รวมทั้งใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ที่ศรีลังกาได้รับจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นอร์เวย์ ตุรกี และสหภาพยุโรป 

๒. สาระส าคัญครอบคลุม  ๑๑ ประเด็น ได้แก่ ๑) การค้าสินค้า ให้มีการลดหรือยกเลิกภาษีสินค้าระหว่างกัน  
โดยมีความสมดุลระหว่างสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ๒) พิธีการศุลกากร ๓) กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  
๔) มาตรการปกป้องและมาตรการเยียวยาด้านการค้า ๕) มาตรการปกป้องดุลการช าระเงิน ๖) สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  
๗) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ๘) การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ๙) ความร่วมมือและการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
๑๐) ความโปร่งใส และ ๑๑) เรื่องอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกาดังกล่าว 

เนื่องจากร่างกรอบการเจรจาฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสให้กับไทยในการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่
ในภูมิภาคเอเชียใต้ อีกทั้ง ไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ทีศ่รีลังกาจัดท าแล้วระหว่างศรีลังกา - อินเดีย และศรีลังกา - ปากีสถาน 
เพื่อเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียง รวมทั้งใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ศรีลังกาได้รับจากประเทศ
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นอร์เวย์ ตุรกี และสหภาพยุโรป  ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าไทยได้เพิ่มมากข้ึน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ./วก./กป./ปศ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อีกทั้ง มีการลดภาษีในสินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออก รวมทั้ง การมีมาตรการปกป้องและ/เยียวยาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง และการใช้มาตรการด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เป็นประโยชน์กับ
ทั้งสองฝ่าย โดยให้มีกลไกการหารือระหว่างกัน และอ านวยความสะดวกทางการค้าที่เกิดจากกฎระเบียบด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช นับได้ว่าเป็นการขจัดการกีดกันทางการค้าระหว่างกัน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. รับความเห็นของ กต. และ ทส. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย – ศรีลังกา ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. เร่งด าเนินการจัดท ากฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดผลกระทบของการท าหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 วรรคสี่  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 (เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 


