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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในทองท่ีตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากไมมีท่ีดินทํากิน รองขอท่ีดินทํากินอีก 

เปนจํานวนมาก สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงไดกําหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือ  
โดยดําเนินโครงการจัดหาท่ีดินทํากินใหเกษตรกรผูไรท่ีดินทํากิน ตลอดจนการพิจารณาจัดหาท่ีดินเพ่ือรองรับเกษตรกร
ตามโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยการจัดซื้อท่ีดินโดยใชเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
มาจัดใหเกษตรกรไดเชาหรือเชาซื้อ เพ่ือใหมีท่ีดินทํากินเพียงพอแกการครองชีพ 

2. คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือกลุมเกษตรกรผูไรท่ีดินทํากิน โดยให ส.ป.ก. รับเรื่องกลุมเกษตรกร 
รองขอท่ีดินทํากิน ท้ังในกรณีท่ีรองขอ ส.ป.ก. โดยตรง หรือหนวยงานอ่ืนสงเรื่องใหนํามาตรวจสอบกับฐานขอมูลเกษตรกร
ของ ส.ป.ก. วามีรายช่ือซ้ําซอนกับเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินจาก ส.ป.ก. หรือไม และจัดสงขอมูลใหสํานักงาน 
การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติการมีท่ีดินทํากินและเปนผูไดรับความเดือดรอนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ. นราธิวาส) ไดมีมติเห็นชอบการจัดซื้อท่ีดินและราคาท่ีดิน
เอกชน ดังน้ี 

3.1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัต ิ
ราคาท่ีดินเอกชน ในทองท่ีตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ  
91 – 1 – 38 ไร วงเงินรวมท้ังสิ้น 6,302,805 บาท ท้ังน้ี แปลงท่ีดิน น.ส. 3 ก. เลขท่ี 2840 เลขท่ีดิน 37  
อยูระหวางการแบงแยกขายท่ีดินบางสวนให ส.ป.ก. และไดแจงเน้ือท่ีเสนอขายตามมติดังกลาว เน้ือท่ีประมาณ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากิน
ใหมีท่ีดินทํากิน และเปนการกระจายการถือครองอยางเปนธรรมและ
ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิและสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอยางท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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16 – 1 – 38 ไร แตปรากฏวาสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนราธิวาสแจงผลการแบงแปลงท่ีดินใหมเน้ือท่ีลดลงเหลือ
ประมาณ 15 – 3 - 59 ไร ดังน้ัน พ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน จํานวน 4 แปลง คงเหลือเน้ือท่ีรวมประมาณ 
90 – 3 – 59 ไร วงเงินรวม 6,271,927.50 บาท 

3.2 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคา
ท่ีดินเอกชน ในทองตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 2 แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ 201 – 3 - 77 ไร 
วงเงินรวม 12,242,542.75 บาท 

4. คปก. มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 อนุมัติใหกําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ี
ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เฉพาะพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมท่ีดิน จํานวน 6 แปลง 
เน้ือท่ีรวม 292 – 3 – 36 ไร ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมวงเงินท้ังสิ้น 18,514,470.25 บาท โดยตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินไดตามกฎหมายวาดวย 
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

5. กษ. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทํา
ขอมูลเก่ียวกับการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในทองท่ีตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ตามแบบฟอรมท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
  



3 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สธ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2549 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... และใหสง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวนตามมติคณะรัฐมนตรี 
2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา รางพระราชบัญญัติยาในเรื่องน้ีเก่ียวของกับภาคเอกชนหลายหนวยงาน 

จึงจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียประกอบกับมีขอรองเรียนจากกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
รางพระราชบัญญัติยาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ จึงเห็นสมควรพิจารณาทบทวนรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย) (ในขณะน้ัน) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
มีคําสั่งมอบใหกระทรวงสาธารณสุขรับรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีไปพิจารณาจัดทําความจําเปนในการตรากฎหมาย
รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของใหไดขอยุติ ตลอดจนพิจารณาดําเนินการเสนอแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรองและกรอบความระยะเวลาเพ่ือจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพรอมกับรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีตอไป 

4. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. มีบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค 
และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา ซึ่งประกอบดวยบทบัญญัติท่ีปรับแกไขจากพระราชบัญญัติยา  
พ.ศ. 2510 ในเรื่องดังตอไปน้ี 

1) แกไขนิยามศัพทคําวา “ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” ใหครอบคลุมผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

2) เพ่ิมเติมนิยามศัพทคําวา “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” 
3) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการกําหนด 

- หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการไดมาซึ่งผูเช่ียวชาญ องคกรผูเช่ียวชาญ หนวยงานของรัฐ  
หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ และการจัดเก็บคาข้ึนบัญชี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนประโยชนสาธารณะเพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานยา 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข และคาใชจายท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณา
อนุญาต 

4) แกไขเพ่ิมเติมใหมีผูเช่ียวชาญ องคกรผูเช่ียวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ  
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต นอกเหนือจากเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจาหนาท่ีหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5) แกไขเพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
- หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการไดมาซึ่งผูเช่ียวชาญ องคกรผูเช่ียวชาญ หนวยงานของรัฐ  

หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ และการจัดเก็บคาข้ึนบัญชี 
- หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข และคาใชจายท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 
- หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการศึกษาวิจัยยา 
- แกไขและยกเลิกมาตรฐานสําหรับการผลิต ขาย นําเขา ยา โดยใหใชหรืออางอิงมาตรฐาน 

ของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ท่ีเปนเอกสารภาษาตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสงเสริม
อุตสาหกรรมอาจประกาศกําหนด 

6) ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายไมตองนําสงคาข้ึนบัญชี
ผูเช่ียวชาญ คาใชจายท่ีจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหแกคลัง และใหนํามาบริหารจัดการ
เก่ียวกับการใหดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
และการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสาธารณะเพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานยา ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

7) แกไขเพ่ิมเติมใหผูรับอนุญาตตองยื่นเอกสารการไดมาซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีเปนยาท่ีไดรับ
สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรประกอบคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยา 

8) แกไขเพ่ิมเติมใหใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยามีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับ 
และวิธีการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา 

9) แกไขเพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยามีอํานาจสั่งทบทวนทะเบียนตํารับยาท่ีไดข้ึน
ทะเบียนไวแลว 

10) แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ 
- ผูท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการศึกษาวิจัยยา 
- ผูท่ีตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

11) แกไขอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ 
12) กําหนดใหบรรดาคําขออนุญาต คําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาท่ียื่นกอนพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใช 

ตามอัตราคาธรรมเนียมเดิม 
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13) กําหนดวันสิ้นอายุของใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกอนพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช
บังคับ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา  
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย 
ลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

3. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับขอสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เรื่องการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบถึงความชัดเจนเก่ียวกับการแกไขอัตราคาธรรมเนียมทายรางพระราชบัญญัติน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองเพ่ิมเติมในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรปีระสานงานอาเซียน ครั้ง 22 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอเอกสารฯ จํานวน 2 ฉบับ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทยขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และหลังจากน้ันใหรายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย รวมรับรองเอกสารจํานวน 2 ฉบับ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศ เสนอเรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองเพ่ิมเติม 

ในท่ีประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22 
2. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของมีเอกสารท่ีจะมีการรับรองโดยผูนํา

ประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 20 ฉบับ เอกสารท่ีจะมีการรับรองโดยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนเพ่ือเสนอใหผูนํา
อาเซียนรับทราบ จํานวน 1 ฉบับ และเอกสารท่ีจะใหความเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามในนามอาเซียน 
จํานวน 4 ฉบับ รวมท้ังสิ้น 25 ฉบับ โดยกระทรวงการตางประเทศไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของและรวบรวมเสนอตอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันน้ี จํานวน 19 ฉบับ 

3. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22 จะมีการรับรองเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน 2 ฉบับ ไดแก  
1) รางขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะผูแทนเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในการเยือน

ติมอร-เลสเตเพ่ือคนหาขอเท็จจริง (Fact-Finding Mission to Timor-Leste: Draft Terms of Reference for the 
ASEAN Political-Security Community (APSC) Pillar) พรอมรางชุดคําถามเพ่ือคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการเขาเปน
ประเทศสมาชิกอาเซียนของติมอร-เลสเต (Accession of Timor-Leste to ASEAN: Fact-Finding Questionnaire) และ 

2) รางเอกสารแนวคิดเรื่องเครือขายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน (Concept Note – Proposed 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือจะชวยสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสราง
ประชาคมอาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Network of ASEAN Associations ofASEAN Member States) 
4. เอกสารท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งน้ี มีสาระสําคัญ คือ 

1) รางขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะผูแทนเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในการเยือน
ติมอร-เลสเตเพ่ือคนหาขอเท็จจริง พรอมรางชุดคําถามเพ่ือคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียน
ติมอร-เลสเต มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย และประเมินความพรอมของติมอรฯ  
ในการเขาเปนสมาชิกอาเซียน และสงเสริมความเขาใจของติมอรเก่ียวกับคานิยม ความรับผิดชอบ และพันธกรณีตางๆ 
ของอาเซียน 

2) รางเอกสารแนวคิดเรื่องเครือขายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเก่ียวกับการจัดตั้ง
เครือขายฯ วัตถุประสงค องคประกอบ กลไก การประชุมประจําป และแหลงเงินทุนของเครือขายฯ ตลอดจนกรอบเวลา
ในการดําเนินการจัดตั้งเครือขายฯ เพ่ือเปนเวทีความรวมมือระหวางสมาคมอาเซียนหรือองคกรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสงเสริมความตระหนักรูเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 

5. เอกสารท่ีจะมีการรับรองในท่ีประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22 เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศ จึงเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามนัย
มาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลวไมขัดของตอเอกสารท่ีจะมีการรับรองในท่ีประชุมคณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22 เน่ืองจากรางขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะผูแทนเสาประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในการเยือนติมอร-เลสเตเพ่ือคนหาขอเท็จจริง เปนสิ่งสําคัญสําหรับการพิจารณาและประเมินความพรอม
ของติมอร-เลสเต ในการเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเมินความพรอมในการดําเนินการตามพันธกรณีตางๆ 
ของอาเซียน และเอกสารแนวคิดเรื่องเครือขายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน จะชวยสงเสริมใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารท้ัง 2 ฉบับ 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 
 
สารัตถะ :  วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจดังกลาว ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ขอใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือ
รวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ันๆ แทนคณะรัฐมนตรี 
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในขอ 2. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางบันทึกความเขาใจฯ ครอบคลุมความรวมมือ ๘ สาขา ไดแก (๑) อาหารและการเกษตร (๒) วิทยาศาสตร

สุขภาพและชีววิทยาศาสตร (๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานและสิ่งแวดลอม (๔) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร การจัดการดานดิจิทัลและขอมูล (๕) สิ่งอํานวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขนาดใหญ 
(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๗) การสํารวจพ้ืนผิวโลก วิทยาศาสตรอวกาศ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอวกาศ และ (๘) สาขาอ่ืนๆ ของความรวมมือซึ่งอาจเห็นพองรวมกันในอนาคต รวมถึงความรวมมืออ่ืนๆ เชน 
การสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจในภาคท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร และการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจ
เริ่มตนและการเปนผูประกอบการ 

2. รางบันทึกความเขาใจฯ มีผลใชบังคับในวันท่ีลงนาม และจะมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา ๓ ป โดยขอบเขต
ความรวมมือ ครอบคลุม ๙ รูปแบบ ไดแก (๑) การกําหนดสาขาโครงการวิจัยและพัฒนารวมในหัวขอท่ีสนใจรวมกัน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา
ระหวางท้ังสองประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(๒) การแลกเปลี่ยนองคความรูและความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) โครงการวิจัยและ
พัฒนารวม (๔) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร ผู ชํานาญการ และนักวิจัย (๕) การจัดและการรวมการประชุม 
ดานวิทยาศาสตร การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการ ฯลฯ  
(๖) การจัดและการรวมภารกิจการคา (๗) การอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามแผนงานและโครงการรวม  
(๘) การแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งเกิดจากความรวมมือและการตรวจสอบขอเสนอสําหรับการพัฒนาตอไป และ 
(๙) รูปแบบอ่ืนๆ ของความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอาจเห็นพองรวมกัน 

3. กระทรวงการตางประเทศไดใหขอคิดเห็นตอรางบันทึกความเขาใจฯ คือ ในหลักการ ไมขัดของตอสารัตถะ 
และถอยคําโดยรวมของรางบันทึกความเขาใจดังกลาว หากสวนราชการเจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของเห็นวา 
เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย สามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมถึงไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการน้ีไวแลว อยางไรก็ดี กระทรวงการ
ตางประเทศขอเสนอปรับถอยคําในรางบันทึกความเขาใจดังกลาว เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และรางบันทึกความ
เขาใจฯ ไมมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปน
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวไมขัดของตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ
และไอรแลนดเหนือ หากสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนไทย 
และสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งจะชวยสงเสริม
ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาระหวาง
ท้ังสองประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ โดยใหกระทรวงการตางประเทศ 
ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ 
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 2 

2. เห็นชอบตอทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 2 

3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขทาทีของไทยฯ ท่ีมิใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนตอ
ประเทศไทย ขอใหเปนดุลพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
อีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ประเทศไทยไดทําการภาคยานุวัติเขารวมเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท เมื่อวันท่ี  

๒๒ มิถุนายน 25๖๐ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 19 – ๒3 
พฤศจิกายน 25๖1 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีถูกจัดทําข้ึนระหวางการประชุม 
สมัยแรก พรอมท้ังประเด็นท่ียังไมไดรับการแกไขจากการประชุมสมัยแรก เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ 

2. ทาทีไทยสําหรับใชในการประชุมดังกลาว จะสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมาย
ของอนุสัญญามินามาตะฯ  ในการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการปลดปลอยสูบรรยากาศ 
และการปลอยสูดินหรือนํ้าของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษยตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตอทาทีไทยสําหรับการประชุมดังกลาว 

เน่ืองจากอนุสัญญามินามาตะฯ มีจุดมุงหมายในการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังเปน
การสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีตางๆ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือและการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงาน 
ตามพันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีตางๆ รวมท้ัง
สนับสนุนความรวมมือและการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงาน 
ตามพันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 
สมัยท่ี 2 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผล
และประโยชนท่ีปะเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุคืนใหแกทายาท นางผุด ฤกษดี ผูยกให 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กท. 4878 โฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 24417 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 1 – 0 - 00 ไร คืนใหแกทายาทของนางผุด ฤกษดี 
ผูยกใหเปนกรรมสิทธ์ิ รวม 6 ราย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กค. รายงานวา เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2544 นางผุด ฤกษดี ไดทําหนังสือสัญญาใหท่ีดินตามหลักฐานโฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 24417 เลขท่ีดิน 15 หนาสํารวจ 966 ระวาง 5136II0020 – 1 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
เน้ือท่ีประมาณ 1 – 0 - 00 ไร ใหแกทางราชการเพ่ือใชเปนสถานที่กอสรา งสํานักงานปศุสัตวของกรมปศุสัตว  
ซึ่งในการบริจาคครั้งน้ีไมมีเง่ือนไขหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังน้ี กรมธนารักษไดนําสงท่ีดินดังกลาวข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
เปนแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กท. 4878 

2. ตอมากรมปศุสัตวไดตรวจสอบขอเท็จจริงและความเหมาะสมในการใชท่ีดินแปลงดังกลาวเมื่อวันท่ี  
27 สิงหาคม 2558 ตามรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบการใชท่ีราชพัสดุท่ีไดมาโดยการบริจาคท่ีกรมปศุสัตว
แตงตั้งข้ึนแลวปรากฏวาสภาพท่ีดินเปนท่ีสําหรับทํานา ตั้งอยูกลางทุงนาหางจากถนนประชาอุทิศประมาณ 200 เมตร 
และหางจากสํานักงานเขตลาดกระบังประมาณ 15 กิโลเมตร ทางสาธารณประโยชนเขาท่ีดินยังไมไดทําถนน  
ไมมีสาธารณูปโภค หากจะกอสรางอาคารหนวยงานกรมปศุสัตว จะตองใชงบประมาณกอสรางสาธารณูปโภคอีกมาก 
นอกจากน้ีท่ีดินดังกลาวตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ประชาชนท่ีจะมาติดตอราชการเดินทางลําบาก ดังน้ัน สถานท่ีดังกลาว
จึงไมเหมาะสมท่ีจะสรางอาคารระยะ 5 ป ตามระเบียบการใชท่ีราชพัสดุท่ีไดมาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงคของ 
ผูบริจาคใหประกอบกับสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการยินยอมใหใชท่ีดินสถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติเพ่ือปลูกสรางสํานักงานแลว กรมปศุสัตวจึงเห็นสมควรคืนใหกับผูยกใหหรือทายาท โดยขอใหกรมธนารักษ
พิจารณาแจงใหผูยกให หรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับท่ีราชพัสดุดังกลาวคืน 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรมธนารักษไดมีหนังสือแจงใหนางผุด ฤกษดี หรือทายาท มายื่นเรื่องขอรับท่ีราชพัสดุดังกลาวคืน  
โดยนายอนันต ฤกษดี ทายาทนางผุด ฤกษดี ไดมีหนังสือแจงกรมธนารักษวา นางผุด ฤกษดี ไดถึงแกกรรมแลว  
โดยมีนายอุดมพร ฤกษดี เปนผูจัดการมรดก ไดมอบอํานาจใหนายอนันต ฤกษดี เปนผูขอรับท่ีราชพัสดุดังกลาวคืน  
โดยคืนเปนกรรมสิทธ์ิรวม ใหแกทายาท รวม 6 ราย ไดแก 1) นายอุดมพร ฤกษดี 2) นายอนันต ฤกษดี 3) นางสาวจินดา ฤกษดี 
4) นายสุพจน ฤกษดี 5) นายสุรพล ฤกษดี และ 6) นายเฉลิมณภรณ ฤกษดี ท้ังน้ี กรมธนารักณไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว 
เปนไปตามท่ีนายอนันต ฤกษดี ไดแจงไว 

4. คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561  
แลวเห็นวาตั้งแตรับใหท่ีดินเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2544 ระยะเวลาเกินกวา 5 ป (ประมาณ 16 ปเศษ) ทางราชการมิได
เขาใชประโยชนและไมประสงคจะใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูยกใหท่ีดินบริเวณดังกลาวจึงมีสถานะเปนท่ีราชพัสดุ
มิใชท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อยูในเกณฑท่ีจะคืนใหแกผูยกให  
หรือทายาทไดตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ขอ 9 และ ขอ 10 จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอ  
กค. พิจารณาโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กท. 4878 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 24417 แขวงขุมทอง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 1 – 0 – 00 ไร คืนใหแกทายาทของนางผุด ฤกษดี ผูยกให เปนกรรมสิทธ์ิรวม 
6 ราย เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป 

ความเห็นของกษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติใหคืนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  

ท่ี กท ๔๘๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๔๔๑๗ เน้ือท่ีประมาณ ๑ - 0 - 00 ไร ใหกับทายาทของ นางผุด ฤกษดี เปนกรรมสิทธ์ิ
รวม ๖ ราย ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

มติ ครม. : อนุมัติใหโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ท่ี กท. 4878 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 24417 แขวงขุมทอง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 1 – 0 – 00 ไร คืนใหแกทายาทของนางผุด ฤกษดี ผูยกใหเปนกรรมสิทธ์ิรวม  
6 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 46/2561 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131161 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2561 
 
สารัตถะ :  กนป. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) ไดมีการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาราคาผลปาลมนํ้ามันปาลมตกต่ํา 
ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมดานการตลาด โดยมีมติ ดังน้ี 

1. โครงการเรงรัดสงออกนํ้ามันปาลมดิบ ป 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
เพ่ือเปนการแกไขปญหาเรงดวน จึงมีขอเสนอใหมีการนํานํ้ามันปาลมดิบมาผลิตกระแสไฟฟาในโรงไฟฟา 

ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือลดปริมาณสต็อกนํ้ามันปาลมในประเทศ จํานวน 160,000 ตัน และขอเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการใชเงิน
งบกลางในโครงการเรงรัดสงออกนํ้ามันปาลมดิบ ป 2561 ภายในวงเงิน 525 ลานบาท ตามมติ กนป. ครั้งท่ี 2 /2561
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเปนคาใชจายสวนเพ่ิมใหกับกระทรวงพลังงาน 

1.1 เห็นชอบใหกระทรวงพลังงานนํานํ้ามันปาลมดิบไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ในโรงไฟฟาท่ีมีศักยภาพ 
จํานวน 160,000 ตัน เพ่ือลดปริมาณสต็อกนํ้ามันปาลมภายในประเทศ 

1.2 เห็นชอบในหลักการใหเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการใชเงินงบกลางสําหรับโครงการเรงรัดสงออกนํ้ามัน
ปาลมดิบ ป 2561 ตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเปนคาใชจายสวนเพ่ิมใหกับโรงไฟฟาตามขอ 
1.1 และปรับเปลี่ยนช่ือ จาก โครงการเรงรัดสงออกนํ้ามันปาลมดิบ ป 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลม 
ในประเทศ เปน มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 

1.3 เห็นชอบใหปรับกรอบระยะเวลาและเง่ือนไขราคาของกิจกรรมผลักดันการสงออกตามมาตรการ 
ปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ ตามท่ีคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาจัดการปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมดานการตลาดเสนอ 
สําหรับการบริหารและกํากับดูแลการผลักดันการสงออก ใหเปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแล
มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ (เฉพาะกิจ) ท่ี กนป. แตงตั้งตอไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กนป./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาราคาผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมตกต่ํา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.4 มอบหมายคณะกรรมการจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ (กจร.) พิจารณาความเหมาะสมของราคา
ข้ันต่ําในการรับซื้อผลปาลมดิบจากเกษตร เพ่ือเผยแพรเปนขอมูลดานการตลาดใหแกเกษตรกรและผูเก่ียวของในพ้ืนท่ี
ตอไป 

2. มาตรการเพ่ิมปริมาณการใชนํ้ามันปาลมดิบเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนต (ดานพลังงาน) 
เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคของการสงเสริมการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

และมาตรการจูงใจใหมีการสงเสริมการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถยนตขนาดเล็ก 
2.1 เห็นชอบใหมีการเพ่ิมสัดสวนการใชไบโอดีเซล (บี 7) จาดอัตราสวนผสมรอยละ 6.5 – 7.0 เปนรอยละ 

6.8 – 7.0 ซึ่งสงผลใหมีการใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ิมข้ึนปละ 80,000 ตัน 
2.2 มอบหมายใหกระทรวงพลังงานหาแนวทางสงเสริมและมาตรการจูงใจใหมีการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว  

บี 20 ในรถบรรทุกและรถยนตขนาดเล็ก 
3. มาตรการกํากับดูแลใหเปนไปตาม ขอ 1 และ ขอ 2 

เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแลมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
(เฉพาะกิจ) เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในขอ 1 และขอ 2 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอธิบดี
กรมการคาภายใน เปนประธาน ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนอนุกรรมการตามรางองคประกอบท่ีนําเสนอ กนป. รวม 13 คน โดยใหเพ่ิม
องคประกอบในคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 4 ทาน ตามความเห็นของประธาน กนป. และกรรมการ กนป. คือ ผูแทน 
กอ.รมน. จํานวน 1 ทาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กนป. จํานวน 3 ทาน รวม 17 ทาน 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติเสนอ 
 


