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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140861 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นางพวงทอง อ่อนอุระ) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางพวงทอง อ่อนอุระ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง ท่ีปรึกษา
กฎหมาย (นิติกรเช่ียวชาญ) ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. ได้เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการ

ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสม 
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาจึงอาจด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้  
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสาร
ประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ส านักงาน
องคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งต่อไปแล้ว 

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

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140861 
 
เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนมิถุนายน 2561 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนมิถุนายน 2561 และแนวโน้มเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน มิ.ย. 2561 อยู่ที่ระดับ 137.13 เพ่ิมขึ้นจากเดือน มิ.ย. 2560  

ร้อยละ 4.27 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.17 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่  
ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.60 
โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด และสุกร 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน มิ.ย. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 3.60 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด สุกร สินค้าที่
ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ มันส าปะหลัง มังคุด ทุเรียน ไข่ไก่ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง
ร้อยละ 1.34 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ไก่เนื้อ สินค้าท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน มิ.ย. 2561  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.17 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรด ปาล์มน้ ามัน  
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ทุเรียน ลิ้นจี่ และสุกร และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 7.57 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
มันส าปะหลัง ทุเรียน ปาล์มน้ ามัน และสับปะรด สินค้าส าคัญที่ผลผลิต เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา เงาะโรงเรียน ไก่เนื้อ  
และกุ้งขาวแวนนาไม  

แนวโน้มเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561 
เดือน ก.ค. 2561 วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 134.42 เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ค. 2560 ร้อยละ 9.87 ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.31 สินค้าส าคัญที่ราคา เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 
 
ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปาล์มน้ ามัน ล าไย เงาะ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และลิ้นจี่ ดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.39 สินค้าส าคัญที่มีการเพ่ิมขึ้น  
ได้แก่ ล าไย มังคุด ลองกอง และไข่ไก่  

สินค้าท่ีมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือน ก.ค. 2561 ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร 
เดือน ส.ค. 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในระดับดี และดัชนีราคาคาดว่าจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบ

กับเดือน ส.ค. 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
เงาะโรงเรียน สุกร และไข่ไก่ 

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140861 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้ง
ศูนย์รับค าขออนุญาตขึ้นเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 

2. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า 

1.1 โดยที่มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้คณะรัฐมนตรี 
มีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 

1.2 ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ศึกษาแนวทางจัดตั้งและรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยได้น างานบริการ
การประกอบธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีกมาศึกษาร่วมกับหน่วยงานเข้าของใบอนุ ญาตและส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยศึกษาขั้นตอนหรือกระบวนการออกใบอนุญาต กฎหมายที่อาจเป็นปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และต่อมาได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก และคณะท างานส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
บริการภาครัฐ คณะท างานที่ 1 (พัฒนาศูนย์ฯ) ด้วยแล้ว ผลการศึกษาดังกล่าวเห็นสมควร (1) ให้มีศูนย์ฯ เป็นส่วน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สกม.สป.กษ./วก./ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาตขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับและส่งต่อค าขออนุญาตให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุญาต  
ตามกฎหมายน้ันๆ โดยให้เรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมได้ (2) ให้กฎหมายที่อยู่ภายใต้การด าเนินการ
ของศูนย์ฯ มีจ านวน 75 ฉบับ  เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ. 2509 ฯลฯ (3) ให้มีบุคลากรของศูนย์ฯ จ านวน 25 อัตรา เป็นข้าราชการ 5 อัตรา  ได้แก่ ผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการภารกิจ และข้าราชการ และเป็นพนักงานราชการ จ านวน 20 อัตรา ซึ่งระยะเริ่มแรก  
ให้ข้าราชการของส านักงาน ก.พ.ร. ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ไปพลางก่อน และจะขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรจาก
ส านักงาน ก.พ. ต่อไป (4) งบประมาณในระยะแรก จ านวน 35,020,000 บาท ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป 

1.3 ส านกงาน ก.พ.ร. จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. และน าเสนอ 
ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่  8/2560 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักก าร 
ของร่างพระราชกฤาฎีกาฯ ตามที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว และให้น าเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป 

1.4 ต่อมา ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... และแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็น  
(1) การก าหนดให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของศูนย์ฯ นั้น มีความจ าเป็นหรือไม่ เพียงใด (2) ศูนย์ฯ ควรรับเรื่องและพิจารณาอนุมัติ อนุญาตได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องต่อ
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
(3) ควรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชนและภาคเอกชนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของศูนย์ฯ และประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และให้น าเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราช
กฤษฎีกาตามข้อ 1.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเห็นด้วยในหลักการ แต่หน่วยงานบางแห่งยังมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม
หลายประการ กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)  มีความเห็นในประเด็นความคุ้มค่า 
ในการก าหนดให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีฐานะเป็นอธิบดีเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดตั้งศูนย์ฯ การเพิ่ม
อัตราก าลังซึ่งเป็นภาระงบประมาณ ความคุ้มค่าต่อภารกิจของภาครัฐและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและควรทดลอง
จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวก่อน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เห็นว่า การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการยื่นค าขอควรมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  
เห็นว่า พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ใช้ระบบการยื่นค าขอโดยทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
ส านักงาน ก.พ. เห็นว่า การก าหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้ศูนย์บริการร่วมของกระทรวง ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  
ของจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแทนการจัดตั้งศูนย์ฯ หรือให้ก าหนดเป็น
หน่วยงานภายในของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อท าหน้าที่ในการเสนอนโยบาย และประสานการพัฒนาระบบการขออนุญาต
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และศูนย์บริการร่วมดังกลา่วท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ สงป. เห็นว่า การให้ศูนย์ฯ ส่งค าขออนุญาตให้กับ
หน่วยงานที่มีอ านาจอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง อาจเป็นการเพิ่มขั้นตอนและเป็นภารกิจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม  
และ สรอ. เห็นว่า การเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการจัดท าส าเนาเอกสารอาจไม่สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พุทธศักราช 2560 

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่ง 
ดังน้ี 

3.1 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับเรื่องน้ีไปพิจารณาร่วมกับ กค. ดศ. พณ. มท. ส านักงาน ก.พ. สงป. สรอ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งน้ี ให้พิจารณาด้วยว่าต้องเพ่ิมเติม
กฎหมายภายใต้การด าเนินการของศูนย์ฯ ด้วยหรือไม่ 

3.2 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดต้ังศูนย์ฯ จะเป็นประโยชน์และเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนอย่างไร การลดขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ โดยการเปรียบเทียบระหว่างการยื่นค าขอ
ต่อศูนย์ฯ กับการยื่นค าขอต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี ให้พิจารณาความคุ้มค่าตามที่มีข้อสังเกตมา 

4. สลค. ได้ส่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
5. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี ตามข้อ 3. แล้ว โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. ดศ. พณ. มท. ส านักงาน ก.พ. สงป.  
สลค. กรุงเทพมหานคร และ สรอ. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการ  
ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้งแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ 
มาปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ โดยได้เพ่ิมกฎหมายที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของศูนย์ฯ จ านวน 1 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2488 ไว้ในบัญชีแนบท้ายด้วยแล้ว (เดิมก าหนดไว้จ านวน 75 ฉบับ) 
ส าหรับประเด็นความคุ้มค่าประโยชน์และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การลดขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ 
ซึ่งให้เปรียบเทียบระหว่างการยื่นค าขอต่อศูนย์ฯ กับการยื่นค าขอต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย นั้น 
ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า การจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่ อให้การยื่นค าขออนุญาตกระท าได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยไม่ต้องไป
ด าเนินการที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อนุญาตตามกฎหมายแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ จะอ านวยความสะดวก  
ให้ผู้รับบริการ ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ท าให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชนผู้ยื่นค าข อ 
ทั้งด้านระยะเวลาในการเดินทางที่ต้องยื่นค าขอหรือติดต่อราชการในหลายหน่วยงานต่อการประกอบธุรกิจ  
เพียงอย่างเดียว ด้านค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากเหนือจากค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอ เช่น ค่าพาหนะ ค่าส าเนาเอกสาร  
เป็นต้น และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถหรือความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ ส าหรับประเด็น
เรื่องการจัดต้ังศูนย์ฯ ให้เป็นหน่วยงานภายในของส านักงาน ก.พ.ร. น้ัน ไม่สามารถกระท าได้ เน่ืองจากส านักงาน 
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ก.พ.ร. ท าหน้าที่ในเชิงนโยบายและมิได้ท าหน้าที่ในเชิงปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการโดยตรงกับประชาชนแต่อย่างใด   
ส่วนศูนย์บริการร่วมนั้น เป็นการให้บริการประชาชนของหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ  
ในขณะที่ศูนย์ฯ ท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนที่จะต้องยื่นค าขอหรือติดต่อราชการในหลายหน่วยงานต่อการประกอบ
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. ....  

โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม เห็นควรให้มีการทดลองเปิดใช้ระบบของศูนย์รับค าขออนุญาตก่อนท่ีจะขยายสาขา รวมทั้งควรมี
แนวทางปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจน เนื่องจากศูนย์รับค าขออนุญาตมีจ านวนงานบริการที่หลากหลาย เจ้าหน้าที่ต้อง
รับค าขอและเอกสารเพื่อส่งต่อให้ผู้อนุญาตพิจารณาซึ่งในขั้นตอนพิจารณาหากผู้อนุญาตพบว่าข้อมูล เอกสาร  
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องจะท าให้เกิดปัญหาและล่าช้าได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน ก.พ. 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. เห็นชอบแผนการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
3. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140861 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งท่ี 1 และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วม (Joint Steering Committee : JSC) ตามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งท่ี 1 

2. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับบาห์เรนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วม (Joint Steering Committee : JSC) 

ตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ 
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์  
และการท่องเที่ยวของบาห์เรน (นายซาเยด บิน ราชิด อลั ซายานี) เป็นประธานร่วม 

๒. สาระส าคัญของการประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร มีดังน้ี 
๒.๑ ไทยเน้นย้ าความสามารถของไทยในการเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่บาห์เรนและพร้อมที่จะ

จัดหาและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารตามที่บาห์เรนต้องการ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก./กสก./มกอช./
กยท./วก./กข./กสส./ปศ./กป./พด./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและ 
การลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล
ระหว่างไทยกับบาห์เรน และแนวทางจัดท าความร่วมมือในอุตสาหกรรม
ฮาลาลที่ท้ังสองฝ่ายมีศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บาห์เรนมีความต้องการน าเข้าจากไทย อาทิ ข้าวพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวพิษณุโลก ข้าวชัยนาท ไก่ 
น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารกระป๋อง รวมถึงผักและผลไม้สด เช่น ข้าวโพดหวาน สับปะรด ล าไย มะม่วง มะขามหวาน มังคุด 
และทุเรียน โดยรูปแบบการซื้อขายให้เป็นการด าเนินธุรกิจระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนบาห์เรนโดยปริมาณและราคา
เป็นไปตามกลไกตลาด  

๒.๒ ฝ่ายไทยได้เชิญชวนฝ่ายบาห์เรนเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจในสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง และฝ่ายบาห์เรนแสดงความสนใจให้ไทยเข้าไปลงทุนใน ๓ สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง สัตว์ปีก 
และน้ าตาล 

๒.๓ สองฝ่ ายเห็นพ้องที่ จะจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA)  
ด้านมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ อีกทั้ง บาห์เรนประสงค์ขยายความ
ร่วมมือทางเทคนิคกับไทยในสาขาต่างๆ อาทิ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  
ความปลอดภัยทางอาหาร การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ า บรรจุภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์
การเกษตรและประมง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะน าไปหารือในการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตร (Joint Agricultural 
Working Group : JAWG) ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับบาห์เรน 

๒.๔ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลดา้นวิชาการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล การพัฒนา
บุคลากรและการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมทั้งได้เชิญชวนฝ่ายบาห์เรนเยือน
ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรฐานฮาลาล 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการประชุมดังกล่าวฯ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีทางด้านเศรษฐกิจ 

การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพเข้าสู่ตลาดบาห์เรน และการส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านการเกษตร ซึ่ง กษ. มีความพร้อมในการด าเนินความร่วมมือดังกล่าวภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับบาห์เรน ซึ่งจะเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป อีกทั้งเป็น
การผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าฮาลาลไปยังประเทศสมาชิกคณะมนตรี  
ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ที่บาห์เรนเป็นสมาชิกและประเทศแถบตะวันออกกลางได้อีกทางหนึ่งด้วย 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งท่ี 1 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140861 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พ.ศ. 2558) ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าหลังจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 แล้ว ได้มีผู้ประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบัญชีโรงงานท้ายกฎกระทรวงดังกล่ าว เนื่องจากชุมชนทับสะแกเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรม  
แต่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรบางประเภทถูกจ ากัด และมีภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป จึงสมควรขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 โดยแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จ านวน 24 ล าดับ 101 ประเภท  
ให้สามารถประกอบกิจการได้ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มี มติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้แก้ไข
กฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไปปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนด  
ปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 รับทราบ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ การออกกฎกระทรวงด า เนิ นการได้ โดยรวด เร็ ว  
และเพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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