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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม พ.ศ. ....  
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม พ.ศ. 2559 และก้าหนดกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าควบคุมขึ้นใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการก้ากับดูแลกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้มีคุณภาพและป้องกันผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือกิจการของผู้อื่น 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม พ.ศ. 2559  เพื่อก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 แต่เนื่องจากสถานการณ์  
ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการปรับปรุงกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมเสียใหม่  
ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์ในการก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ มาตรา 6  
และมาตรา 76 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐในตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม จึงสมควรก้าหนดของเขตพื้นท่ีในการควบคุมเพิ่มเติม 
และก้าหนดชนิดพันธ์ุสัตว์น้้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแล้วหรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น 

2. คณะกรรมก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 
2560 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 มาเพื่อด้าเนินการ 

3. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม พ.ศ. 2559 
4. ก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมขึ้นใหม่ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการก้ากับดูแลกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้มี
คุณภาพและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค
หรือกิจการของผู้อื่น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

4.1 กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น าให้เป็นกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. 2559 

(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(2) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkia) 
(3) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp) 
(4) การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
(5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง 
(6) การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

4.2 กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ กษ. เสนอ 
(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพ้ืนที่ชายฝ่ัง ตามรายการประกอบแผนที่จังหวัดแนบท้ายประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ  
ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 

(2). การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Crayfish) ทุกชนิด 
(3) การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกชนิดในอันดับ CROCODYLIA 
(4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชังในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(5) การเพาะเลี้ยงหอยทะเลในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ควบคุม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   
โดยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 
เรื่อง : ขออนุมัติหลักการเช่ารถประจ้าต้าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 2 คัน รถประจ้า

ต้าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 1 คัน และรถประจ้าต้าแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 2 คัน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ กษ. ด้าเนินการ ดังนี้ 

 1. เช่ารถประจ้าต้าแหน่ง รวมจ้านวน 5 คัน ดังนี ้
1.1 รถประจ้าต้าแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 คัน  ประเภทรถตู้  

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 76,500 บาท ระยะเวลาการเช่า 5 ปี (60 เดือน) 
นับจากวันท้าสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,180,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนด 

1.2 รถประจ้าต้าแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 คัน   
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2 ,000 – 2,400 ซีซี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 35 ,280 บาท/คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี 
(60 เดือน) นับจากวันท้าสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,116,800 บาท ซึ่งอัตราคาเช่าเป็นไปตามที่ กค. ก้าหนด 

1.3 รถประจ้าต้าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 คัน   
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2 ,000 – 2,400 ซีซี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 35 ,280 บาท/คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี 
(60 เดือน) นับจากวันท้าสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,233,600 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ กค. ก้าหนด 

 2. ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติให้ยกเลิกมติ ครม. เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จ้านวน  

3 เรื่อง คือ มติ ครม. เมื่อวันท่ี 29 ก.ค. 2546 เรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 2547  
เรื่อง การค้านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ และเมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2548 เรื่อง ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
และเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามที่ สลค. เสนอ ซึ่งแนวปฏิบัติในการเช่ารถยนต์  
มาใช้ในราชการ ข้อ 2 ก้าหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามที่ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนดโดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สร.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พิจารณาอนุมัติอีก ข้อ 1.4.2 กรณีส่วนราชการขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการพร้อมขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 วรรคสี่  
ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความจ้าเป็นและเร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ครม. มีอ้านาจอนุมัติ  
ให้ใช้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจ้างวดไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ ” ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1) กรณีขออนุมัติค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนดให้ส่วนราชการ  
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อ ครม. โดยแจ้ง สงป. เพื่อให้ทราบภาระผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ
ต่อๆ ไป 

2. กษ. จะด้าเนินการเช่ารถประจ้าต้าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 2 คัน 
ประเภทรถตู้ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3 ,000 ซีซี ในอัตราค่าเช่าไม่เกิน 76 ,500 บาท ต่อคันต่อเดือน 
ระยะเวลาการเช่า 5 ปี (60 เดือน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9 ,180,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ถูกต้องตามมติ ครม. และเป็นไปตามที่ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนด  

3. กษ. จะด้าเนินการเช่ารถประจ้าต้าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 1 คัน 
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2 ,000 – 2,400 ซีซี ในอัตราค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 35 ,280 บาท/คัน ระยะเวลาการเช่า  
5 ปี (60 เดือน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2 ,116,800 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ถูกต้องตามมติ ครม. และเป็นไปตามที่ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนด 

4. กษ. จะด้าเนินการเช่ารถประจ้าต้าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้านวน 
2 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 – 2,400 ซีซี ในอัตราค่าเช่าไม่เกิน 35 ,280 บาทต่อคันต่อเดือน ระยะเวลา
การเช่า 5 ปี (60 เดือน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4 ,233,600 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีถูกต้องตามมติ ครม. และเป็นไปตามที่ กค. (กรมบัญชีกลาง) ก้าหนด 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 

เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. ได้มีการประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฏา บุญราช) เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขานุการ  
สรุปสาระส้าคัญ ดังนี้ 

1. งบประมาณประจ าปี 2561 จัดสรรเงินแล้ว จ านวน 7 กระทรวง กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง ,  
กรมทางหลวงชนบท) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมชลประทาน , กรมพัฒนาท่ีดิน , กรมวิชาการเกษตร ,  
กรมการข้าว) กระทรวงกลาโหม (รวมทุกเหล่าทัพ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) กระทรวงมหาดไทย  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงศึกษาธิการ   
(ส้านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) และ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  (การกีฬาแห่งประเทศไทย ,  
กรมพลศึกษา)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 10,756,712,555.00 บาท โดยปริมาณการใช้น้ ายางข้น 8,154.463 ตัน 
และปริมาณการใช้ยางแห้ง 785.850 ตัน 

2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปี 2561 จ านวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กรมชลประทาน , กรมพัฒนาท่ีดิน) กระทรวงกลาโหม (รวมทุกเหล่าทัพ) และกระทรวงยุติธรรม  (กรมราชทัณฑ์) เป็นวงเงิน
งบประมาณ 27,543,253,335.00 บาท โดยมีปริมาณการใช้น้ ายางข้น 59,330.050 ตัน ปริมาณการใช้ยางแห้ง 
401.490 ตัน 

3. อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมปี 2561 จ านวน 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน) เป็นวงเงินงบประมาณ 3,548,020,900.00 บาท โดยมีปริมาณการใช้น้ ายางข้น 3,509.500 ตัน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และเร่งรัดการใช้
ยางพาราในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยางพารา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 

 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ  ปี 2561 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม รับความเห็นของส้านักงบประมาณไปด้าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ในการด้าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อน้ายางไปใช้ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณเท่าที่จ้าเป็นให้การยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อยางจากเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
เท่านั้น 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และก้าจัด  

ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  
เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และก้าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และก้าจัด

ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น เป็นการปรับปรุงมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบท่ีมีอยู่เดิม และเพิ่มเติมแนวทาง
ปฏิบัติส้าหรับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่รุกรานที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถ
ส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ รวมถึงการปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และก้าจัดของประเทศไทย 
รายการที่ 1 – 4 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมท้ังเพิ่มเติมแนวทางการควบคุมหรือก้าจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  
ที่มีล้าดับความส้าคัญสูง ซึ่งสรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 

1. (ร่าง) มาตรการป้องกัน ควบคุม และก้าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ประกอบด้วย 5 มาตรการ และ 22 แนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การก้าหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ ส้าหรับการบริหารจัดการชนิพันธุ์ต่างถิ่น 
ประกอบด้วย 5 แนวทางปฏิบัติ 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ประกอบด้วย 3 แนวทางปฏิบัติ 
มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ประกอบด้วย 8 แนวทางปฏิบัติ 
มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ประกอบด้วย 3 แนวทางปฏิบัติ 
มาตรการที่ 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ประกอบด้วย  

3 แนวทางปฏิบัติ 
2. ทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และก้าจัดของประเทศไทย ประกอบด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (วก./กสก./กป./ปศ./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน
ของประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวทางการด้าเนินการจัดการชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่นในระดับนานาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทะเบียนรายการ 1 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิม จ้านวน 81 ชนิด เป็น จ้านวน 138 ชนิด 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่มีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ จ้านวน 16 ชนิด 

ทะเบียนรายการ 2 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน เพิ่มขึ้นจากเดิม จ้านวน 52 ชนิด เป็น จ้านวน 58 ชนิด 
โดยเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่มีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ จ้านวน 15 ชนิด 

ทะเบียนรายการ 3 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย 
ลดลงจากเดิม จ้านวน 49 ชนิด เป็น จ้านวน 45 ชนิด เนื่องจากมีการปรับสถานภาพชนิดพันธ์ุต่างถิ่นบางชนิดไปอยู่ใน
ทะเบียนรายการที่ 1 และ 2 โดยเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่มีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องมี
มาตรการป้องกันเฉพาะ จ้านวน 4 ชนิด 

ทะเบียนรายการ 4 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย ลดลงจากเดิม จ้านวน 91 ชนิด 
เป็น จ้านวน 82 ชนิด เนื่องจากพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นชนิดพันธ์ุท้องถิ่นของประเทศไทย และมีการปรับ
สถานภาพชนิดพันธ์ุต่างถิ่นบางชนิดไปอยู่ในทะเบียนรายการ 1 2 และ 3 

3. แนวทางการควบคุมหรือก้าจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีมีล้าดับความส้าคัญสูง ประกอบด้วยชนิดพันธ์ุต่างถิ่น  
ที่มีล้าดับความส้าคัญสูงของประเทศไทย จ้าแนกเป็น ชนิดพันธ์ุพืชต่างถิ่นที่มีล้าดับความส้าคัญสูง จ้านวน 11 ชนิด ได้แก่ 
ไมยราบยักษ์ หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าขจรจบดอกเหลือง ผักตบชวา จอกหูหนูยักษ์ กระถิน  
หางกระรอก ขี้ไก่ย่าน ต้นสาบหมา กกช้าง และธูปฤาษี และชนิดพันธ์ุสัตว์ต่างถิ่นที่มีล้าดับความส้าคัญสูง จ้านวน 12 ชนิด 
ได้แก่ ไส้เดือนฝอย รากปม แมงมุมแม่ หม้ายสนี้้าตาล หอย ทากยักษแ์อฟริกา หอยเชอรี่ หอยเชอรี่ยักษ์ ป ลากดเกราะหรือ
ปลาชัคเกอร์ ในสกุล  Hypostomus, Liposarcus และ Pterygoplichthys ปลาหมอสีคางด้า ปลาหมอมายัน เต่า
แก้มแดง และหนูท่อ โดยมี 4 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติที่ 1 จัดท้าทะเบียนล้าดับความส้าคัญและก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมก้าจัดและ/หรือ
ใช้ประโยชน์ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นและชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ์พ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
และในระบบนิเวศต่างๆ  

แนวทางปฏิบัติที่ 2 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ เส้นทางและ/หรือวิธีการที่ส้าคัญในการแพร่ระบาดของชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย การประเมินความเสี่ยง และด้าเนินมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการแพร่
ระบาดนั้น 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการน้าชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานหรือมีแนวโน้มรุกรานไปใช้
ประโยชน์ 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้สามารถให้ข้อมูล ตรวจสอบ ป้องกัน  
เฝ้าระวัง ควบคุม และก้าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานเส้นทางการเข้ามาของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น และการลักลอบน้าเข้าชนิด
พันธุ์ต่างถ่ิน 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ส้าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจากการด้าเนินงานตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และจ้ากัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ ท้ังนี้  
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการสร้างรับรู้
และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และจ้ากัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นให้แก่สาธารณชนทราบอย่างท่ัวถึง 
โดยเฉพาะการระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของไทย หรือท่ีเป็นพาหะของโรค 
ก่อให้เกิดอันตราย และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย ท้ังนี้ ในการสร้างการรับรู้ดังกล่าวให้ด้าเนินการ
ในรูปแบบและการใช้ถ้อยค้าที่ประชาชนท่ัวไปเข้าใจได้ง่ายด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยส้าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบท่าทีไทยส้าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ( Joint Trade Committee : 
JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 (ตามข้อ 3) 

 2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้ตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากข้อ 3 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา  
โดยไม่มีการจัดท้าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถ
ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 รวมถึง
เอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากไม่มี) 

 4. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารยุทธ์ศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา ตามข้อ 3.2 

(กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 21 – 22 ก.พ. 2561  
ณ กรุงพนมเปญ) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ไทยและกัมพูชามีกลไกส้าคัญในการหารือด้านการค้าระดับทวิภาคี คือ การประชุม JTC ไทย – กัมพูชา  

ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 3 – 4 ธ.ค. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  
และเมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 2560 ครม. ได้เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส้าหรับการหารือ
กับกัมพูชา เพื่อใช้เป็นกรอบการหารือส้าหรับการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 ซึ่งมีก้าหนดการประชุมระหว่าง
วันท่ี 13 - 14 มี.ค. 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา แต่การประชุมดังกล่าวได้ถูกเลื่อนไป ล่าสุดกัมพูชา  
มีก้าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 21 – 22 ก.พ. 2561 ณ กรุงพนมเปญ  

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

เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการตลอดจนสร้างความกินดี อยู่ดี
ของประชาชนท้ังสองประเทศเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตร่วมกันและ
น้าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย – 
กัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าไทย – กัมพูชาให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย – กัมพูชา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์  
ของความสัมพันธ์และความใกล้ชิดของไทย – กัมพูชา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเป็นประธานร่วม 
2. การประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้า เกี่ยวข้องกับ  

การก้าหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – กัมพูชา และแนวทางจัดท้าความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจท่ีทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น การก้าหนดเป้าหมายการค้า การส่งเสริม
การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การอ้านวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือ  
ด้านการเช่ือมโยง ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือ  
ด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดงาน CLMVT Forum 2018 รวมทั้งการพิจารณา
หาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างกัน เป็นต้น 

3. เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 2561 พณ. ได้จัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนไทย  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กต. กษ. คค. มท. อก. กค. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ส้านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา โดยที่ประชุมได้ให้  
ความเห็นชอบต่อข้อเสนอท่าทีไทยของ พณ. เพื่อพิจารณาท่าทีไทยส้าหรับการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6  
มีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

1) เป้าหมายการค้า  ยืนยันการตั้งเป้าหมายการค้าไทย – กัมพูชา ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า (หรือคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 15 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2563 ตามที่ผู้น้าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน  
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ( JCR) ไทย – กัมพูชา  ครั้งท่ี 2 เมื่อเดือน ธ.ค. 2558 พร้อมท้ัง
หารือแนวทางผลักดันการค้าระหว่างไทย – กัมพูชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2) การส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้า
ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาจัดตั้งกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนร่วมไทย – กัมพูชา  
และการหารือแนวทางในการส่งเสริมการค้าระหว่างเมืองชายแดนที่มีความส้าคัญทางการค้า เช่น จ.สระแก้ว  
จ.บันเตียเมียนเจย โดยเอกสารดังกล่าวจะมีการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา 

3) ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร  หารือถึงแนวทางการจัดตั้งคณะท้างานร่วมไทย – กัมพูชา เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพิจารณาแนวทางเพิ่มการน้าเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชาตามที่กัมพูชาเรียกร้อง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
รวมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน เช่น เกษตรอินทรีย์ 

4) การอ านวยความสะดวกทางการค้า  หารือถึงแนวทางการอ้านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน  
และไปยังประเทศท่ีสาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของทั้งสองประเทศ 

5) ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง  หารือเรื่องการเปิด/ยกระดับ/ปรับปรุงจุดผ่านแดน เพื่อส่งเสริม  
และอ้านวยความสะดวกด้านการค้า รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการพิจารณาจัดท้าความตกลงเพื่อการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร  
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ในการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างกันในจุดผ่านแดนท่ีมีศักยภาพต่อการเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เช่น  
ด่านบ้านผักกาด จ.จันทบุรี – บ้านปม จ.ไพลิน และด่านบ้านหาดเล็ก จ.ตราด – บ้านจามเยียม จ.เกาะกง 

6) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการ ลงทุนระหว่างกัน 
เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(YEN – D) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ ท้ังนี้ ทั้งสองฝ่ายมีก้าหนดลงนามในบันทึก  
ความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับกรมส่งเสริมการค้าของกัมพูชา ในระดับอธิบดี 

7) ความตกลงเพ่ือยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน  หารือถึงการมีผลใช้บังคับและการด้าเนินการตามความตกลง  
เพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา 

8) ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  หารือถึงแนวทางการเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ของทั้งสองประเทศ เพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิต และดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ของสองประเทศ 

9) ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน 
10) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากร  

ของไทยและกัมพูชา เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ภายใต้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ (NEA)  

11) CLMVT Forum 2018 หารือถึงความคืบหน้าการจัดงาน CLMVT Forum 2018 
12) ประเด็นอื่นๆ เช่น การขอให้กัมพูชาพิจารณาน้าเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

4. กัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีความใกล้ชิดกับไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยเฉพาะประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง และมีภูมิศาสตร์ที่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าใหญ่ๆ จากทุกมุมโลก 
ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ( Least Developed Country : LDC) แต่ในระยะหลายปีที่ผ่านมา 
กัมพูชามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 5 – 7 ต่อปี การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชา นอกจากจะส่งผล
ดีต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างสองประเทศ ยังจะน้าไปสู่การสานต่อความร่วมมือและการสร้างความเชื่อมโยง  
กับประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งหมดอีกด้วยไทยจึงควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาในฐานะประเทศท่ีใกล้ชิด โดยมิได้
มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มมูลค่าการค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการพัฒนา  
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนระหว่างกันในระยะยาว ดังนั้น ไทยจึงควร  
ใช้ผลการประชุม JTC ครั้งท่ี 6 เป็นแนวทางในการด้าเนินยุทธศาสตร์กระชับความสัมพันธ์กับกัมพูชา เพื่อสร้างและ  
ขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศท่ีสามที่มีชายแดนติดต่อ
กับไทยและกัมพูชา อันจะน้าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระหว่างไทยกับกัมพูชาต่อไป 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ที่เห็นควรให้ใช้การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา เป็นเวทีใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
เป็นรูปธรรม และควรเพิ่มประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลให้เช่ือมโยง  
กันด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย  
จังหวัดพังงา พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

ในท้องที่ต้าบลเกาะยาวน้อย อ้าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว  
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค้าร้องด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
3 เรื่อง 46 ฉบับ 47 ราย คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 17 – 18 กันยายน 2559 พิจารณาค้าร้องต่างๆ 
และมีมติดังนี้ (1) ค้าร้องด้านการแก้ไขข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2 เรื่อง ท่ีประชุมมีมติให้ยกค้าร้อง 1 เรื่อง  
(ผู้ร้อง 1 ฉบับ 1 ราย) และให้ตามค้าร้องบางส่วนอีก 1 เรื่อง (ผู้ร้อง 1 ฉบับ 1 ราย)  (2) ค้าร้องด้านยกเลิกข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 1 เรื่อง (มีผู้ร้อง 44 ฉบับ 44 ราย) มีมติให้ตามค้าร้องบางส่วน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้ด้าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม  
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง  
แต่เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต้าบลเกาะยาวน้อย อ้าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2541 ซึ่งการประกาศร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น  
ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงฯ ก่อน  
โดยในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปที่ดินควรก้าหนดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สีเพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นเขต

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมถึงให้มีข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายปฏิรูปที่ดินไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปท่ีดินให้เป็นตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและเป็นประโยชน์ต่อผู้น้าผังเมืองไปใช้ และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญ
กับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าวและเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากที่สุด โดยควรค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณการใช้น้้ารวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคกับการะบายน้้าในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมในท้องที่ต้าบลบ้านโฮ่ง  

อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและ

จัดระบบการใช้ที่ดินในการพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะ  
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการควบคุม  
การวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด  
โดยค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณการใช้น้้ารวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรค  
กับการระบายน้้าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรทะรวงอุตสาหกรรม และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการพัฒนาและจัดระบบการใช้ที่ดินในการพัฒนา  
ด้านการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายของชุมชนในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 8/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
200261 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวาง
หลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : สคบ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่า
เป็นตลาดแบบตรง และก้าหนดจ้านวนหลักประกันท่ีผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สคบ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับ  

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2560 ได้บัญญัติบทนิยามค้าว่า “ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การท้าตลาดสินค้าหรือบริการ
ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวัง  
ให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซ้ือขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก้าหนด  
ในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 38/5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สคบ./กษ. (สกม.สป.กษ./สศก./กสก./ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และการปรับเปลี่ยน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ดังนั้น จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และก้าหนดจ้านวนเงินหลักประกันท่ีผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพื่อมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเป็นบุคคลธรรมดา และเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจ
ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาล ท้ังนี้ โดยค้านึงถึงขนาดหรือประเภทของการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติ  
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แล้ว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกัน
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเก ณฑ์และเงื่อนไขการซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ....  มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้การขายสินค้าหรือบริการ  
ของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ต่้ากว่า 1,800,000 บาทต่อปี และการ
ขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญดังนี้ 

4.1 ก้าหนดให้ผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงวางหลักประกัน  
ต่อนายทะเบียน ณ สคบ. ตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศก้าหนดส้าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักประกันให้ผู้วาง
หลักประกันขอรับคืนหลักประกันเดิมและวางหลักประกันใหม่ตามวงเงินหลักประกันเดิม ถ้าเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องและวางหลักประกันครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนมีค้าสั่งรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และให้น้า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาบังคับใช้ในกรณีที่มีการโอนกิจการด้วย 

4.2 ก้าหนดให้การพิจารณาวงเงินหลักประกันเป็นไปตามขนาดการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
การยื่นค าขอการประกอบธุรกิจขายตรง 
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- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี หลักประกัน 25,000 บาท 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายตั้งแต่ 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี หลักประกัน  

50,000 บาท 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี หลักประกัน  

100,000 บาท 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป หลักประกัน 200,000 บาท 

การยื่นค าขอการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
- กรณีบุคคลธรรมดา หลักประกัน 5,000 บาท 
- กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หลักประกัน 25,000 บาท 
- กรณีบุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อป ีหลักประกัน 5,000 บาท 
- กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี  หลักประกัน 

25,000 บาท 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายตั้งแต่ 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี  หลักประกัน  

50,000 บาท 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี  หลักประกัน  

100,000 บาท 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป หลักประกัน 200,000 บาท 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้ การก้าหนดการซื้อขายสินค้าหรือ บริการของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 

และบุคคลธรรมดา ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงและเพื่อก้าหนดเงินหลักประกันผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรง อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจได้รับความเสียหายจากการประกอบการดังกล่าว  
จึงเห็นด้วยกับหลักการในการออกกฎหมายทั้งสองฉบับ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ร่างกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไข การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ....  
ควรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง “การขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
ในประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และกลุ่มเกษตรกร ” ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
โดยไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการขยายช่องทางทางด้านการตลาดโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควรมีแนวทางในการเฝ้าระวังเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับต่อไปด้วย 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวาง
หลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และส้านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส้านักงาน
คณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


