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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2560 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160161 
 
เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 และแนวโน้มเดือนธันวาคม 2560 – 

มกราคม 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 และแนวโน้ม
เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน พ.ย. 2560 อยู่ที่ระดับ 361.17 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2559  

ร้อยละ 5.46 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 4.89 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่  
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไข่ไก่ และสุกร ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 0.60 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลัง ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 4.89 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไข่ไก่  
และสุกร สินค้าที่ราคาปรับตัว เ พ่ิมขึ้น ได้แก่  ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน มันส าปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.70 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา 
และสับปะรด สินค้าท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และมันส าปะหลัง  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน พ.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 0.60 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่  ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลัง ไก่ เนื้อ  
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด สุกร และไข่ไก่ และเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 132.52 สินค้าส าคัญที่ผลผลิต เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า  
มันส าปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ยางพารา สุกร และไก่เนื้อ สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ไข่ไก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
และกุ้งขาวแวนนาไม 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แนวโน้มเดือน ธ.ค. 2560 – ม.ค. 2561  
เดือน ธ.ค. 2560 วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน ธ.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 211.75 ลดลงจากเดือน  

ธ.ค. 2559 ร้อยละ 1.98 ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.99 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน สับปะรด สุกร และไข่ไก่ ดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.12 สินค้าส าคัญที่มีการเพ่ิมขึ้น  
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรด สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ แนวโน้มสินค้าเกษตรที่ส าคัญเดือน ธ.ค. 2560 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม  

สินค้าที่คาดว่ามีแนวโน้มดัชนีราคาทรงตัวหรืออาจปรับลดลงจากเดือนก่อน ได้แก่ อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา และสุกร จากผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว และดัชนีคาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือน ม.ค. 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ มันส าปะหลัง หอมแดง ล าไย และสับปะรด 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2561 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160161 
 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการให้ วท. ด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 จ านวน 1,500 ทุน ระยะเวลาด าเนินงาน 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 – 2575) 
งบประมาณรวม 11,090 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วท. รายงานว่า วท. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญา 

ในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง วท. ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี  
2533 – 2559 สรุปได้ ดังนี ้

2.1 จ านวนผู้ได้รับทุน รวม 4,228 คน (ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,900 คน และก าลังศึกษาในต่างประเทศ
จ านวน 1,328 คน 

2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน รวม 2,900 คน 
2.3 จ านวนนักเรียนทุนท่ีส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญา รวม 2,900 คน 
2.4 โครงการวิจัยและผลงานวิจัย/วิชาการ กว่า 7,700 รายการ โดยมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศ โดยได้รับรางวัลระดับชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณ 200 เรื่อง รางวัลที่ได้รับ เช่น 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีดีเด่น นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่รางวัลลอรีอัล รางวัลผลการประดิษฐ์คิดค้น  
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม รางวัลมูลนิธิโทเรเมธีส่งเสริมนวัตกรรม The Ross Coffin Purdy Award สหรัฐอเมริกา 
Brussels Eureka World Exhibition เบลเยี่ยม High Recommendation จากที่ประชุม ABIC ออสเตรเลีย 
International Exhibition of Inventions of Geneva : New Techniques and Products สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วท./กษ. (สกธ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งบุคคลไปศึกษาในและต่างประเทศ เพื่อให้กลับมา
ปฏิบัติงาน วิจัย และพัฒนาหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.5 การเสนอผลงานเพื่อขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากกว่า 180 รายการ 
2.6 นักเรียนทุนจ านวน 118 คน ดูแลนักเรียนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิ เษก (คปก.)  

210 โครงการ 
3. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ 
3.1.1 เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกเข้าท างานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานใน วท . มหาวิทยาลัย  
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1.2 เพิ่มจ านวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล 
(Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bioeconomy, Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น) 

3.1.3 เพื่อเพิ่มจ านวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ EECi (Eastern Economic 
Corridor of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรม 

3.2 เป้าหมาย 
เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระยะที่ 4 จ านวน 1,500 ทุน มีดังน้ี 
3.2.1 ส่งบุคคลไปศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 จ านวน 1,400 คน ดังนี ้

ปีที่จัดสรรทุน 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
จ านวนทุน 200 300 300 300 300 1,400 

3.2.2 ส่งบุคคลให้ศึกษาภายในประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 จ านวน 100 คน ดังนี ้

ปีที่จัดสรรทุน 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
จ านวนทุน 20 20 20 20 20 100 

3.3 สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา รวม 10 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (2) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (3) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (4) นิวเคลียร์เทคโนโลยี (5) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี (6) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และกฎหมายสิทธิบัตร (Patent Law) (7) วิทยาศาสตร์
พื้นฐานทุกสาขา (8) Marine Technology (9) นาโนเทคโนโลยี (10) เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 

3.4 แผนการด าเนินงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนการด าเนินงาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
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3.4.1 ต้นทาง 
1) ก าหนดสาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคน ดังนี ้

1.1) ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม  
(First S–Curve Industries) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve Industries) และยุทธศาสตร์ประเทศ 
ในอนาคต เช่น Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า Bioeconomy เป็นต้น 

1.2) ก าลังคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการลงทุนในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

1.3) ก าลังคนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
1.4) ก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 
1.5) ก าลังคนทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
1.6) ก าลังคนทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
1.7) ก าลังคนทางด้านการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ ด้านอุทกภัย และด้านแผ่นดินไหว 
1.8) ก าลังคนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.9) ก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร 
1.10) ก าลังคนทางด้านอนุกรมวิธาน (Taxonomy) 

2) ระบบการสรรหาผู้รับทุน 
การสรรหาผู้รับทุนใช้วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่จะไปศึกษาต่อ 

และประเมินความเหมาะสม โดยพิจารณาประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาที่สมัครรับทุน ทัศนคติ  
ในการสมัครรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ เจตนารมณ์ที่จะกลับมารับราชการหรือท างานในหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายของชีวิต 
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองโดยทั่วไป และสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน 
บุคลิกภาพและอุปนิสัย (เช่น การใฝ่รู้) ที่เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์/นักวิจัย ท่วงทีวาจา กิริยามารยาท การควบคุม
อารมณ์ ความมีเหตุผล ความชัดเจนในความคิด และการพูด ไหวพริบในการตอบค าถาม 

3) จัดสรรทุนให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการศึกษา 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น 

3.1) ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นทุนส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท-เอก และทุนส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท 
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3.2) ทุนบุคคลทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทุนส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษามัธยมปลาย
เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี -โท-เอก โดยทุนประเภทนี้จะให้โอกาสนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 
ตอนปลายในภูมิภาคแข่งขันกันเองเพื่อรับทุนแล้วกลับมาท างานในภูมิภาคนั้นๆ 
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3.3) ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ คัดเลือกจากผู้ที่อยู่หรือก าลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 
ที่มีผลการเรียนดี มีความเหมาะสมที่จะรับทุน และมีความตั้งใจที่จะกลับมาท างานในหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดหน่วยงานที่รองรับภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ให้กับนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษา นักเรียนทุนจะต้องไปศึกษาในสาขาวิชาที่ก าหนด และท างานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศ โดยนักเรียนทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ได้รับทุน 

3.4.2 กลางทาง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดระบบการดูแลนักเรียนทุน โดยร่วมมือกับ

ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ีรองรับนักเรียนทุนภายหลังส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
1) จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนก่อนเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุนได้รู้จักหน่วยงาน

ที่รองรับนักเรียนทุนภายหลังส าเร็จการศึกษา ส านักงาน ก.พ. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียน
ทุนได้รู้และเข้าใจในสาขาวิชาที่จะไปศึกษา และการเลือกหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานภายหลังส าเร็จ
การศึกษาที่เป็นความต้องการของประเทศและเพื่อให้นักเรียนทุนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศและการปรับตัว 
ในการศึกษาต่างประเทศ 

2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพี่เลี้ยงให้เป็นผู้ติดตามนักเรียนทุนในขณะที่ศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ กรณีที่นักเรียนทุนมีปัญหาในการศึกษาและ
ปัญหาส่วนตัว พี่เลี้ยงจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทุน การจัดประชุมนักเรียนทุน  
ที่กลับมาเยี่ยมบ้านในระหว่างปิดภาคเรียน และการเดินไปเยี่ยมนักเรียนทุนท่ีก าลังศึกษาในต่างประเทศ 

3) การติดตามนักเรียนทุนภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยจัดสัมมนานักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษา
กลับมาท างานในแต่ละปีๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนทุนได้รู้และเข้าใจระบบการท างานในภาครัฐ การขอทุนวิจัย  
เพื่อเริ่มท างานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ การจัดโครงการเดินทางไปพบนักเรียนทุนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่ติดตามการท างานวิจัยของนักเรียนทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3.4.3 ปลายทาง 
1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดหน่วยงานที่รองรับนักเรียนทุนภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนทุนก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ดังนั้น นักเรียนทุนจะได้รับทราบข้ อมูลต่างๆ  
ของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยในระหว่างศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะติดตามให้หน่วยงานจัดให้นักเรียนทุนได้ท างานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยังได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้นักเรียน
ทุนได้เริ่มท างานวิจัยก่อนท่ีจะไปขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 
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2) นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาครัฐเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในหลักการและเห็นว่าโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 เป็นโครงการต่อเนื่องที่ท ามาแล้ว 4 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งบุคคลไปศึกษาในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้กลับมาปฏิบัติงาน วิจัย และพัฒนาหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย
และพัฒนาอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดของอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการบริการอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อน าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี  ร ะยะที่  4  ตามที่ ก ระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และ เทค โนโลยี เ สนอ  
และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มสัดส่วนการให้ทุน ในระดับ
ปริญญาตรีเพื่อให้รับทุนสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นด้วย ส าหรับงบประมาณที่จะใช้ด าเนินโครงการฯ  
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจน
และเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความส าคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงใหม่หน่วยงานภาครัฐภายหลังจากจบ
การศึกษา รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2561 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160161 
 
เรื่อง : การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ 
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยก าหนดกระบวนการ
ในการควบคุมและตรวจสอบการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน การท างานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าท างาน  
ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็น ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
ทั้งระบบ 

2. ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ 
เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อยกเลิกการห้ามคนต่างด้าวเข้ามามีอาชีพเป็นกรรมกร 
หรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ และก าหนดห้ามเฉพาะการเข้ามา
ท างานท่ีห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

3. มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) รับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรปและองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศไปพิจารณาศึกษา และหากเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นใด ก็ให้ยกร่างกฎหมาย
เสนอตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง

ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ผ่อนผันระยะเวลาใช้บังคับบท
ก าหนดโทษบางมาตรา เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวมีระยะเวลาในการด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และก าหนดให้กระทรวงแรงงานด าเนินการแก้ไข 
หรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สคก./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้พระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 อย่างเร่งด่วน 
ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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120 วัน นับแต่วันที่ค าสั่ง คสช. มีผลใช้บังคับ เนื่องจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนายจ้างและคนต่างด้าวเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะพระราชก าหนดดังกล่าวได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยากและใช้ระบบอนุญาตเกินความจ าเป็น  
อีกทั้งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และก าหนดความผิดและบทลงโทษใน  
อัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เสนอว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจะต้องพิจารณาโครงสร้าง
ของกฎหมายทั้งระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เห็นควรมอบหมายให้ สคก. รับไปพิจารณา
ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. สคก. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เสนอร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... 
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องของการบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2560  
ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกทั้งแก่นายจ้างและคนต่างด้าวจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เนื่องจากพระราชก าหนดดังกล่าวมีการก าหนดหน้าที่ที่นายจ้างและคนต่างด้าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ 
โดยมีขั้นตอนท่ียุ่งยากและใช้ระบบอนุญาตเกินความจ าเปน็ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
อีกทั้งยังก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษในอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  
แม้การใช้แรงงานต่างด้าวโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชก าหนดนี้จะมิได้กระท าโดยมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ก็ตาม 
จึงได้เสนอร่างพระราชก าหนดรวม 2 ฉบับดังกล่าวเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

4. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รับร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และร่างพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ สคก. เสนอ ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง
ในประเด็นเรื่องความผิดและบทก าหนดโทษ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 รับทราบข้อเสนอแนวทางให้มีการขยายระยะเวลาการใช้
บังคับบทก าหนดโทษบางมาตราเพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวมีระยะเวลาในการด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2560 ออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2561 ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
และกระทรวงแรงงานประสานกับส านักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งด าเนินการเพื่อให้มีระบบการพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวโดยเร็ว รวมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมของบทก าหนดโทษกรณีที่มีการกระท าผิดซ้ าอีก 

6. สคก. ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน (รง.) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  
6 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นเรื่องบทก าหนดโทษและบทบัญญัติอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 4 และต่อมากระทรวงแรงงานได้ส่งผลการประชุมร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
3 สถาบัน ที่กระทรวงแรงงานจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 มาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชก าหนดดังกล่าวด้วย 

7. สคก. ได้พิจารณาทบทวนประเด็นเรื่องความผิดและบทก าหนดโทษตามร่างพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 4 แล้ว สรุปผล 
การพิจารณาได้ ดังนี้ 

7.1 ข้อยกเว้นให้นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าวมาท างานจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิ  
ได้รับตามร่างมาตรา 49 สคก. ได้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าในร่างมาตรา 49 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องเป็นกรณีการเรียกหรือ 
รับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานเท่านั้น รวมทั้งได้ตัดความในตอนท้ายของร่างมาตรา 49  
ที่ก าหนดข้อยกเว้นให้กรณีที่ได้รับความยินยอมของลูกจ้าง นายจ้างอาจหักเงินได้เกินร้อยละสิบออกตามข้อสังเกต
ของสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทยด้วยแล้ว 

7.2 บทก าหนดโทษคนต่างด้าวที่ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือไม่มีสิทธิ ซ่ึงร่างมาตรา  101  
เดิม ได้ตัดโทษขั้นต่ าออกและก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ สคก.  
ได้ตัดอัตราโทษจ าคุกออก และก าหนดโทษปรับต้ังแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท  ซึ่งการก าหนดอัตราโทษปรับเพียง
อย่างเดียวนั้นจะมีลักษณะท านองเดียวกับกฎหมายของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ได้แก้ไขตามข้อสังเกต
ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับในความผิดตามมาตรา 101 วรรคสอง  
จาก “พนักงานสอบสวน” เป็น “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” 

7.3 กระทรวงแรงงานและผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เห็นว่าควรมีมาตรการ 
ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนมาตรา 101 ท างานในราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่ง สคก. ได้น าไปก าหนด
ไว้ในมาตรา 64/1 วรรคหนึ่ง โดยก าหนดให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตท างานต้องไม่เคยได้รับโทษเพราะท างาน  
โดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือท างานโดยไม่มีสิทธิตามมาตรา 101 เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวันขอรับใบอนุญาตท างาน โดยได้ปรับลดระยะเวลาการห้ามท างานจาก “สามปี” เป็น “สองป”ี 

7.4 ประเด็นบทก าหนดโทษนายจ้างที่รับคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือให้คนต่างด้าว
ท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้ซึ่งร่างมาตรา 102 เดิม ได้ก าหนดโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท เว้นแต่เป็น 
การจ้างคนต่างด้าวโดยฝ่ายฝืนมาตรา 9 เกินสิบคนข้ึนไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงแปดแสนบาท สคก. 
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีกระท าผิดซ้ าได้ปรับโทษหนักขึ้น โดยจะมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับโทษปรับนั้นได้มี
การแก้ไขอัตราโทษปรับขั้นต่ าให้สูงขึ้นจากตั้งแต่ “สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน” เป็น  
“ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน” นอกจากนี้ ได้ก าหนดมาตรการเพื่อห้ามนายจ้างที่กระท าผิด
ซ้ าจ้างคนต่างด้าวท างานเป็นเวลาสามปีนบัแต่วันท่ีศาลมีค าพิพากษาถงึท่ีสุดให้ลงโทษ 

7.5 บทก าหนดโทษกรณีการยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวของคนต่างด้าวตามมาตรา 
131 ที่นายจ้างสามารถถือเอกสารได้โดยไม่เป็นความผิดทางอาญา สคก. ได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 131 ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตท างานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้  
ผู้นั้นต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา และแก้ไขอัตราโทษ
ปรับจากเดิมที่ก าหนดอัตราไว้ “ไม่เกินหนึ่งแสนบาท” เป็น “ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท” 

7.6 เนื่องจากได้มีการแก้ไขอัตราโทษในความผิดตามมาตรา 101 เหลือเพียงโทษปรับสถานเดียว  
และก าหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ สคก. จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 133  
วรรคหน่ึง เพ่ือยกเว้นอ านาจอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา 101 ด้วย 

7.7 ข้อสังเกตกรณีนายจ้างเก็บรักษาใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญไม่ควรถูกใช้เป็นข้อจ ากัดต่อ  
คนต่างด้าวในการออกจากงาน และการเปลี่ยนนายจ้างหรือการเปลี่ยนงานว่า ควรกระท าได้ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญา
และควรระบุหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเปลี่ยนนายจ้างไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายแม่บทหรือในกฎหมายล าดับรองนั้น 
สคก. พิจารณาแล้วเห็นว่าตามร่างมาตรา 51 ซ่ึงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมิได้เป็นข้อจ ากัดของคนต่างด้าวในการออก
จากงานหรือการเปลี่ยนนายจ้างแต่อย่างใด 

7.8 กรณีที่คนต่างด้าวออกจากงานเพราะความผิดของนายจ้าง มีข้อสังเกตการก าหนดระยะเวลาในการหา
งานใหม่ไม่ควรก าหนดเพียง 15 วัน และควรมีการขยายระยะเวลาให้เหมาะสมขึ้น สคก. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาที่ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานอาจจัดให้คนต่างด้าวท างานกับนายจ้าง
รายอื่น แต่อย่างไรก็ดี คนต่างด้าวซ่ึงออกจากงานเพราะความผิดของนายจ้างย่อมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนนายจ้า งตาม 
ร่างมาตรา 51 โดยต้องท างานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 30 วัน จึงเห็นว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา 
52 มีความเหมาะสมแล้ว 

7.9 สคก. ได้เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อผ่อนผันระยะเวลาการใช้บังคับบทก าหนดโทษมาตรา 101 มาตรา 102 
และมาตรา 119 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ออกไปจนกว่าจะถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
ส่วนกรณีที่ไม่ก าหนดถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 122 นั้น เนื่องจากมาตรา 122 จะถูกยกเลิกโดยร่างพระราชก าหนด
นี้ ซึ่งตามมาตรา 2 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายอาญา ถ้ากฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท าเช่นนั้นไม่เป็น
ความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด 
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8. ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... ยังคงมีสาระส าคัญ
เช่นเดียวกับร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ 1572/2560)  
โดยไม่ได้แก้ไขตามข้อสังเกตของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 (3) เพื่อยกเลิก 
การห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกายโดยไม่ต้องอาศัยวิชาความรู้หรือการฝึก
ทางวิชาการ และห้ามเฉพาะการเข้ามาเพื่อท างานท่ีห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าวนั้น ไม่ตรงเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันอาชีพกรรมกรเป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้าม  
คนต่างด้าวท า และน่าจะมีปัญหากระทบด้านความมั่นคงในภาพรวม ซึ่งคณะกรรมกา รกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
ได้เคยพิจารณาประเด็นนี้แล้วเห็นว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบันขาดแคลนแรงงานในระดับไร้ฝีมือ จึงจ าเป็นต้องน า
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานดังกล่าว การก าหนดห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อท างานไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
จึงไม่เกิดประโยชน์และอาจท าให้เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้วได้ 

9. ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเสนอร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวอย่างเร่งด่วน ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
จึงได้เสนอร่างพระราชก าหนดในเรื่องนี้ รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

10. สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 
10.1 ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวฯ 

(1) ก าหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้พระราชก าหนดนี้ส าหรับบุคคลที่เข้ามาเป็นการครั้งคราว  
เพื่อจัดประชุม ร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
บุคคลซึ่งเข้ามาเพื่อประกอบการหรือลงทุนหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือทักษาสูงอันจะยังประโยชน์  
ต่อการพัฒนาประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นต้น 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการออกกฎหมายล าดับรองและการก าหนดวิธีการแจ้งตามพระราช
ก าหนดนี้ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร รวมทั้งต้องก าหนดระยะเวลา  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีทุกขั้นตอนด้วย 

(3) ก าหนดให้ยกเลิกการขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน การขออนุญาตเปลี่ยนประเภทงาน 
นายจ้าง ท้องที่ท างานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตในรายละเอียดซึ่งเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
โดยก าหนดหน้าที่ให้นายจ้างและคนต่างด้าวแจ้งต่อนายทะเบียน 

(4) ก าหนดให้การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ท าในลักษณะที่ท าให้แรงงานต่างด้าว  
ต้องหยุดท างานเกินสมควรแก่เหตุ หรือท าให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลง หรือท าในเวลากลางคืน  
โดยไม่จ าเป็น 
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(5) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศก าหนดเขตที่พักอาศัยส าหรับผู้รั บอนุญาตให้ท างาน
เฉพาะจ าพวกใดหรือท้องที่ใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และหลักสิทธิมนุษยชน 

(6) ก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวในงานที่สามารถที่จะจ้างคนไทยได้ 
แต่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเกินสัดส่วนที่ก าหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และวิชาชีพของคนไทย 

(7) แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานจากสองปีเป็นห้าปี แต่ผู้รับอนุญาตให้น า
คนต่างด้าวมาท างานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี และในส่วนที่เกี่ยวกับการย้ายส านักงานหรือตั้ งส านักงานช่ัวคราว  
การเปลี่ยนผู้จัดการผู้มีอ านาจกระท าการแทนได้เปลี่ยนจากระบบอนุญาตมาเป็นระบบแจ้งแทน เพื่อให้มีการใช้ระบบ
อนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็น 

(8) ก าหนดให้นายจ้างซึ่งน าคนต่างด้าวมาท างานกับตนสามารถหักเงินท่ีคนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องจ่าย
ได้ออกให้ก่อนจากคนต่างด้าวได้ตามที่จ่ายจริง แต่หักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน 
ยกเว้นได้รับความยินยอมจากคนต่างด้าว 

(9) ก าหนดให้เงินเพิ่มกรณีที่นายจ้างต้องช าระเมื่อวางหลักประกันล่าช้า ให้น าส่งเข้ากองทุน 
(10) ปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

โดยเพิ่มบทก าหนดโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ และปรับลดอัตราโทษจากเดิมที่ก าหนดอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(11) ก าหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลของนายจ้างและให้คนงานต่างด้าวสามารถ
ท างานกับนายจ้างเดิมต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

(10.2) ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ. 2522 พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อยกเลิกการห้ามคนต่างด้าวเข้ามามีอาชีพเป็น
กรรมกรหรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ และก าหนดห้ามเฉพาะ  
การเข้ามาท างานท่ีห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ สคก. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2561 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160161 
 
เรื่อง : การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 จ านวน 53 รายการ 
จ าแนกเป็น 48 สินค้า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พระราบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

สินค้าและบริการควบคุม ดังนี ้
1.1 มาตรา 9 (1) ก าหนดว่าให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีอ านาจประกาศ

ก าหนดให้สินค้าใดหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา 24 
1.2 มาตรา 24 ก าหนดว่าเพื่อป้องกันการก าหนดราคาซื้อ ราคาจ าหน่ายหรือการก าหนดเง่ือนไขและวิธีการ

ปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่าด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศก าหนดให้สินค้าใดหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้ โดยให้พิจารณา
ทบทวนการใช้อ านาจดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ได้มีการทบทวนรายการสินค้าและบริหารควบคุม  
ปี 2561 ซึ่งเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพ สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
สินค้าท่ีมีการแข่งขันน้อย สินค้าที่มีความผันผวนด้านราคาหรืออาจมีการขาดแคลนและสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ตลาดโลก โดยพิจารณาตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  
และลดความเหลื่อมล้ า โดยการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนจาก  
การบริโภคสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพและได้มีมติ ดังน้ี 

2.1 คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 47 รายการ จ าแนกเป็น 42 สินค้า 5 บริการ 
โดยมีการปรับเพ่ิมรายละเอียดสินค้า จ านวน 1 รายการ คือ ผงซักฟอก ปรับเพ่ิมเป็น ผงซักฟอก 

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

เพื่ อแก้ ไ ขปัญหาความยากจนและลดความ เหลื่ อมล้ า  
โดยการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรให้มี เสถียรภาพ และช่วยลดภาระ 
ค่าครองชีพประชาชนจากการบริโภคสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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น้ ายาซักฟอก เพื่อให้ครอบคลุมถึงน้ ายาซักฟอก เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าผงซักฟอกและน้ ายาซักฟอก 
มีการลดขนาดบรรจุ แต่ยังจ าหน่ายในราคาเดิมหรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

2.2 เพ่ิมรายการสินค้าควบคุม จ านวน 6 รายการ ได้แก่ 
2.2.1 เพ่ิมในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจ าวัน จ านวน 5 รายการ คือ (1) สบู่ก้อน สบู่เหลว 

(2) แชมพู (3) น้ ายาปรับผ้านุ่ม (4) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการปรับลดขนาดบรรจุ แต่ยัง
จ าหน่ายในราคาเดิมหรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค (5) ผ้าอ้อมส าเร็จรูป
เด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นสินค้าจ าเป็นส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมใช้มากขึ้น 

2.2.2 เพ่ิมในหมวดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 1 รายการ คือ ยางพารา ได้แก่ น้ ายางสด  
ยางก้อน เศษยาง น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ  เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
เนื่องจากเกิดปัญหาราคายางตกต่ า ซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าเกิดจากระบบการซื้อขายของผู้ประกอบการที่รับซื้อยางในปัจจุบัน
ที่ไม่เป็นธรรม และมีการเอาเปรียบเกษตรกรผู้ปลูกยาง 

2.3 เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2561 มีจ านวน 53 รายการ จ าแนกเป็น 48 สินค้า 5 บริการ 
โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดังน้ี 

2.3.1 หมวดสินค้า 10 หมวด 
1) หมวดอาหาร จ านวน 13 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ไข่ไก่ (3) ครีมเทียมข้นหวาน  

นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (4) ทุเรียน (5) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวไม่รวมถึงนมเปรี้ยว  
(6) น้ าตาลทราย (7) น้ ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ (8) แป้งสาลี (9) มังคุด (10) ล าไย 
(11) สุกร เนื้อสุกร (12) อาหารกึ่งส าเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (13) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจ าวัน จ านวน 8 รายการ คือ (14) กระดาษช าระ กระดาษ
เช็ดหน้า (15) ผ้าอนามัย (16) ผงซักฟอก น้ ายาซักฟอก (17) แชมพู (18) น้ ายาปรับผ้านุ่ม (19)ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 
(20) ผ้าอ้อมส าเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ (21) สบู่ก้อน สบู่เหลว 

3) หมวดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  จ านวน 6 รายการ คือ (22) ข้าวเปลือก ข้าวสาร  
(23) ข้าวสาลี (24) ข้าวโพด (25) ผลปาล์มน้ ามัน (26) มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (27) ยางพารา ได้แก่ น้ ายางสด 
ยางก้อน เศษยาง น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 

4) หมวดปัจจัยทางการเกษตร  จ านวน 6 รายการ คือ (28) เครื่องสูบน้ า (29) ปุ๋ย  
(30) ยางปอ้งกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (31) รถเกี่ยวข้าว (32) รถไถนา (33) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 

5) หมวดวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ คือ (34) ท่อพีวีซี (35) ปูนซีเมนต์ (36) สายไฟฟ้า 
(37) เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
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6) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ คือ (38) กระดาษท าลูกฟูก กระดาษ
เหนียว (39) กระดาษพิมพ์และเขียน (40) เยื่อกระดาษ 

7) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จ านวน 3 รายการ คือ (41) แบตเตอรี่รถยนต์ (42) ยางรถจักรยานยนต์ 
ยางรถยนต์ (43) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก 

8) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  จ านวน 3 รายการ คือ (44) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(45) น้ ามันเชื้อเพลิง (46) เม็ดพลาสติก 

9) หมวดยารักษาโรค จ านวน 1 รายการ คือ (47) ยารักษาโรค 
10) หมวดอื่นๆ จ านวน 1 รายการ คือ (48) เครื่องแบบนักเรียน 

2.3.2 หมวดบริการ 1 หมวด 
หมวดบริการ จ านวน 5 รายการ คือ (49) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง 

เพื่อการค้า (50) บริการขนส่งสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์ (51) บริการทางการเกษตร (52) บริการรับช าระเงิน  
ณ จุดบริการ (53) บริการให้เช่าสถานท่ีเก็บสินค้า 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2561 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160161 
 

เรื่อง : แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
2. มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งของประเทศไทยต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการส ารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลของประเทศไทย  

ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มีความยาวรวมทั้งสิ้น 
3,148 กิโลเมตร ในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการกัด เซาะในระดับที่ค่อนข้างรุนแรง 
ในหลายพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มีชายฝั่งที่ได้รับการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหากัดเซาะโดยโครงสร้างทางวิศวกรรมรูปแบบต่างๆ ระยะทางประมาณ 565 กิโลเมตร คงเหลือชายฝั่ง 
ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ดังนี้ 

1.1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรง (มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี) 
จ านวน 15 พื้นที่ใน 5 จังหวัด (เช่น จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 

1.2 เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระดับปานกลาง (มีอัตราการกัดเซาะ 1 – 5 เมตรต่อปี) 
จ านวน 31 พื้นที่ ใน 17 จังหวัด (เช่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง) ระยะทาง
ประมาณ 98 กิโลเมตร 

2. คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมอบหมายให้ ทส.  
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อไป ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

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

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และป้องกันมิให้เกิดกรณีแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในพื้นที่หน่ึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จ าแนกออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี ้
2.1.1 การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes) คือ  

การคงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งเกิดการกัดเซาะได้มีการปรับ
สมดุลและฟื้นคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง โดยการออกมาตรการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติชายฝั่ง  
และก าหนดไม่ให้มีกิจกรรมของมนุษย์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรบกวนเสถียรภาพของชายฝั่ง เช่น การไม่ด าเนินการใดๆ 
เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งเกิดการกัดเซาะได้มีการปรับเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ การก าหนดพื้นที่ถอยร่นเพื่อป้องกันผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่งที่จะมีต่อมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม หรือการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น 

2.1.2 การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) คือ การด าเนินกิจกรรมใดๆ  
เพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะให้มีอัตราการกัดเซาะลดลง รวมทั้งการด าเนินการในรูปแบบสอดคล้องหรือ
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน และการด าเนินการโดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมทะเล และก าแพงป้องกันคลื่น  
ริมชายหาด เป็นต้น 

2.1.3 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) คือ การด าเนินกิจกรรมใดๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช้รูปแบบที่สอดคล้องธรรมชาติ เลียนแบบ
ธรรมชาติ หรือใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การรื้อถอนหรือ
ปรับปรุงรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง การปลูกป่า และการถ่ายเททราย เป็นต้น 

2.1.4 การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) คือ การด าเนินการใดๆ เพื่อให้ชายฝั่ง 
ที่ถูกกัดเซาะไปแล้วฟื้นคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติและสามารถกลับมาให้บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem service) 
ได้เหมือนธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับชายฝั่ง การเติมทรายชายหาด  
เพื่อให้สามารถกระจายแรงคลื่น ลดความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

2.2 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การกัดเซาะชายฝั่ง (ตามข้อ 2.1) สามารถแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 มาตรการ 8 รูปแบบ 

2.2.1 มาตรการสีขาว (White measure) หมายถึง การด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งด าเนินการด้วยรูปแบบการก าหนดพื้นที่ถอยร่น โดยการก าหนด
พื้นที่กันชนให้มีระยะห่างระดับหนึ่ง และก าหนดกิจกรรมการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อรองรับ
พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแนวชายฝั่งที่อาจได้รับผลกระทบ
จากพื้นที่อื่น และมีแนวโน้มจะเกิดการกัดเซาะในอนาคต ทั้งนี้ ควรพิจารณาคัดเลือกด าเนินการในพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มี
กิจกรรมที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เพราะการก าหนดพื้นที่ถอยร่นอาจท าให้สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการชดเชยสูง ทั้งนี้ การก าหนดพื้นที่ถอยร่นอาจด าเนินการควบคู่กับการรื้อถอนโครงสร้างที่เป็น
ต้นเหตุของการกัดเซาะ 
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2.2.2 มาตรการสีเขียว (Green measure) หมายถึง การด าเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง 
โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงโดยเหมาะกับบริ เวณที่มีชายฝั่ งทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเล็ก  
ชายฝั่งมีความลาดชันต่ า ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูก 
ป่าชายเลน 

2.2.3. มาตรการสีเทา (Gray measures) หมายถึง การด าเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง 
โดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม โดยเหมาะกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด  คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง 
ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ก าแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาด 

ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควรพิจารณา
เลือกใช้รูปแบบให้เหมาะสม โดยเรียงล าดับการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการตามธรรมชาติ  
น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยทั้งเรื่องของการรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง บริการของระบบนิเวศตามธรรมชาติ การไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง และการช่วยรักษาศักยภาพของชายฝั่งส าหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้
และความมั่นคงให้กับชุมชนชายฝั่ง รวมทั้งในช่วงที่เกิดพายุคลื่นลมรุนแรงรูปแบบดังกล่าวจะเกิดการเสียหายหรือ  
ถูกท าลายและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมน้อยกว่ารูปแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมอาจด าเนินการโดยการใช้รูปแบบ  
ที่มีการผสมผสานกัน เช่น การปลูกป่าร่วมกับการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล การเติมทรายชายหาดร่วมกับ  
รอดักทราย เป็นต้น เนื่องจากจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้แล้ว ยังช่วยลดผลกระทบ  
จากการโครงสร้าง ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปป่าชายเลนและป่าชายหาดที่ฟื้นฟู 
ขึ้นจะสามารถเร่งการเพิ่มพ้ืนท่ีชายฝั่งและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าได้อีกด้วย 

2.3 กระบวนการพัฒนากิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและมีความส าคัญ 
ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการประเมินจากสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและ  
สภาพปัญหาและความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที ่

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่  
โดยพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก 
รวมทั้งการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ และขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การดูแลบ ารุงรักษา ติดตาม และประเมินผล โดยจัดเตรียมแผนงานการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผลหลังจาก  
การด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  หากพบว่าในพื้นที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่อาจจ าเป็นต้องมีการทบทวน
โครงการเพื่อก าหนดแนวทาง และรูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสมต่อไป 
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มติ ครม. : 1. รับทราบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย  
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดท าแผนแม่บทป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยให้จัดท าเป็น
แผนงาน/โครงการให้มีความชัดเจน จัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ที่ จะด าเนินการ โดยให้เริ่มด าเนินการในพื้นที่ที่
ประชาชนให้ความร่วมมือและไม่มีปัญหาข้อคัดค้านใดๆ ก่อนเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวให้ส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาด าเนินการ 
ให้ถูกต้องเป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2561 วันพุธที่ 16 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160161 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ
มลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว  
โดยแก้ไขปรับปรุงมาตรการการขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันให้ครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์  สารอันตราย และสารพิษ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ า ป้องกันมลพิษทางน้ า รวมทั้งเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคล  
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ ให้สามารถจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจาก
น้ ามันและเคมีภัณฑ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556 มอบหมายให้ สคก. ประสานกับ คค. กก. พน. ทส. และ มท. ปรับปรุง

แก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2547 ทั้งในส่วนของ
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องและทันกับเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วเสนอ ครม. พิจารณา 

2. สคก. ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน 
พ.ศ. 2547 ตามมติ ครม. ข้อ 1 เสร็จแล้ว โดยแก้ไขช่ือเป็น “ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษ
ทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. ....” เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดมาตรการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน 
ที่แบ่งออกเป็นสามช่วง ได้แก่ การป้องกันมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน การขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจา กน้ ามัน  
และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน (กจน.) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ 
และอ านาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดท า  
ค าขอตั้งงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และในกรณีที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐก็ให้ระบุ ประมาณ 
การค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้เสนอต่อ กจน. พิจารณาด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การจัดการมลพิษทางน้ ามีความครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์
สารอันตรายและสารพิษอันเนื่องมาจากการขนส่งทางทะเลที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คค. เสนอว่า กรมเจ้าท่าได้พิจารณาร่างระเบียบฯ ที่ สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ 
มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในการขจัดคราบน้ ามันตามอ านาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ซึ่งในปัจจุบั นมีความรุนแรง 
เพิ่มมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ าอย่างร้ายแรง ประกอบกับปัจจุบันมีการขนส่งทางทะเล
จ านวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยก าลังจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการเตรียมการ 
ปฏิบัติการ และความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าเนื่องจากสารอันตรายและสารพิษ และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งที่ เกิดจากสารอันตรายและสารพิษ ดั งนั้น เ พ่ือให้ 
การจัดการมลพิษทางน้ ามีความครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์ สารอันตราย และสารพิษ กรมเจ้าท่าจึงได้ปรับปรุง 
ให้ครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์ สารอันตราย และสารพิษด้วย 

4. กรมเจ้าท่าจึงได้จัดท าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน  
และเคมีภัณฑ์ขึ้นใหม่ ซึ่ง คค. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการดังกล่าว เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ ารวมทั้งช่วยเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางน้ า
เนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์ด้วย 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการของระเบียบดังกล่าวโดยปัจจุบันการปฏิบัติงานในการขจัดคราบน้ ามัน  

มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนและสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ าอย่างร้ายแรง เพื่อให้การจัดการมลพิษทางน้ า  
มีความครอบคลุมถึงเคมีภัณฑ์สารอันตรายและสารพิษอันเนื่องมาจากการขนส่งทางทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ า ป้องกันมลพิษทางน้ าและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
อย่างทันท่วงที อีกทั้งร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการเข้าเป็นภาคีและการอนุวัติ  
การอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยก าลังจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการเตรียมการ ปฏิบัติการ  และความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าเนื่องจากสารอันตรายและสารพิษ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งที่เกิดจากสารอันตรายและสารพิษด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามันและ
เคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของ กต. ทส. มท. 
และ ตช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให ้คค. รับความเห็นของ มท. สงป. และ ตช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. มอบหมายให ้กค. กต. กห. ทส. มท. ตช. ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ มท. และ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


