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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

170462 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือให  
การใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา ในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา

เจาพระยา เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนท่ีมิใชการเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บ
กักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางนํ้าดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลว ตามประกาศากระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2542 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ีและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเปนการ
รองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีมีข้ึนในอนาคต สมควรกําหนดให  
ทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน  เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บไดเขา
บัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน โดยใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทําใหการใชเงิน
งบประมาณในสวนน้ีนอยลง 

3. กําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา จากกิโลเมตรท่ี 59.000 ในทองท่ีตําบลพยุหะ และตําบลนํ้าทรง 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ถึงกิโลเมตรท่ี 79.000 ในทองท่ีตําบลโกรกพระ และตําบลยางตาล อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุม ดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

170462 

 
เรื่อง : รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. ทราบผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) สั่งและปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณารวมกับสํานักงบประมาณและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตดังกลาวและสรุปผลการพิจารณาหรือ
ผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวมแลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่งเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

2. เพ่ือเสนอใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ ผลการดําเนินการตาม ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการจัดประชุมหารือ  
กับสํานักงบประมาณและหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
โดยขอสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม ดังน้ี 

ขอสังเกตขอท่ี ๑  การกําหนดใหสินคาเกษตร หรือลักษณะของสินคาเกษตรใดของผูสงออกหรือผูนําเขา 
ซึ่งสินคาเกษตรน้ัน หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของผูผลิตอยูภายใตมาตรฐานบังคับท้ังหมดหรือแตบางสวน  
(ตามรางมาตรา 3 แกไขมาตรา 15 วรรคสาม) จะตองพิจารณาเหตุผลความจําเปนและผลกระทบอยางละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือกําหนดขอบขายบังคับใหเหมาะสมและปองกันผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยท่ีดําเนินการเพ่ือการยังชีพหรือการคา
ในชุมชนท่ีไมกระทบตอความปลอดภัยในการนําไปบริโภค โดยจะตองกําหนดแนวทางปองกันไวในมาตรฐานบังคับ  
เรื่องน้ันๆ หรือในกฎกระทรวงดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประเมินมาตรฐานและระบบการตรวจสอบและรับรอง  
ใหมีความสามารถทัดเทียมกับตางประเทศ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีรับผิดชอบเพ่ิมเติม  
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเรียนช้ีแจงตามขอสังเกตขอท่ี ๑ ดังน้ี 
๑) ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรโดยไดมีการพิจารณา

เหตุผลและความจําเปนในทุกๆ มิติอยางรอบดาน เชน กอนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรใหเปนมาตรฐานบังคับ  
ในแตละเรื่องจะมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสินคาเกษตรในเรื่องน้ันโดยละเอียดแลววาควรจะใชบังคับกับผูผลิตในระดับใด 
เพ่ือกําหนดขอบขายใหมีความเหมาะสม ท้ังน้ี มาตรฐานบังคับท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดกําหนดมาแลว  
จํานวน ๖ เรื่อง  ไมมีการบังคับกับเกษตรกรรายยอยหรือมีลักษณะผลิตเพ่ือการยังชีพแตอยางใด ประกอบกับผูผลิต  
เพ่ือการยังชีพไมอยูในคํานิยามของคําวา “ผูผลิต” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงไมอยูในขอบขายตามมาตรฐานบังคับแตอยางใด โดยเมื่อจัดทํารางมาตรฐานแลวเสร็จจะมีการกําหนดขอบขายท่ีมี
ความชัดเจนวา สินคาเกษตร หรือลักษณะของสินคาเกษตร หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการในลักษณะใด ควรจะอยู
ภายใตมาตรฐานบังคับ โดยเกษตรกรรายยอยท่ีดําเนินการเพ่ือการยังชีพจะถูกยกเวนไมอยูในขอบขายตามมาตรฐาน
บังคับ และจะมีการระบุขอความยกเวนการบังคับไวในกฎกระทรวงอยูแลว 

2) กอนการกําหนดมาตรฐานบังคับในแตละเรื่อง จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการตามมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนท้ัง
หนวยงานของรัฐและเอกชน กลุมเกษตรกรหรือกลุมผูประกอบการเก่ียวกับสินคาเกษตรในเรื่องน้ัน และผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมของสินคาเกษตรท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะมีการพิจารณาเหตุผล
ความจําเปนในการกําหนดมาตรฐานบังคับในแตละเรื่องและมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของกอนจะดําเนินออก
กฎกระทรวงเพ่ือประกาศใชเปนมาตรฐานบังคับทุกครั้ง เพ่ือใหมาตรฐานบังคับในแตละเรื่องไดรับการยอมรับจากผูมีสวน
ไดเสียหรือผูมีประโยชนเก่ียวของ จึงทําใหสินคาเกษตรไทย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

3) สําหรับการพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอเกษตรกรรายยอยน้ัน ปจจุบันมาตรฐานบังคับ จํานวน 6 
เรื่อง ไมมีผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย เน่ืองจากมาตรฐานบังคับท้ัง 6 เรื่อง บังคับกับภาคการผลิตขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ สําหรับเกษตรกรรายยอยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีมาตรการท่ีจะเขาไปกํากับดูแลสินคาเกษตรใหมีความ
ปลอดภัยอยูแลว เชน การเก็บตัวอยางสินคาเกษตรมาตรวจสอบ การสงเสริมการผลิตใหไดตามมาตรฐาน GAP  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการกําหนดแนวทางปองกันมิใหเกษตรกรรายยอยไดรับผลกระทบจากการบังคับ 
ใชมาตรฐานบังคับในแตละเรื่องโดยการกําหนดวันใชบังคับท่ีแตกตางกัน หากเปนผูผลิตขนาดใหญจะมีการกําหนดวัน  
ใชบังคับท่ีเร็วกวาผูผลิตท่ีมีขนาดกลางหรือขนาดท่ีเล็กกวาเพ่ือใหผูผลิตไดมีการปรับตัวและมีความพรอมท่ีจะเขาสูระบบ
การผลิตตามมาตรฐานบังคับ 

4) สําหรับการปองกันผลกระทบตอความปลอดภัยตอการบริโภคในชุมชนน้ัน มาตรฐานบังคับในบางเรื่อง
ถึงแมจะไมมีการกําหนดใหเกษตรกรรายยอยตองขอรับใบอนุญาต หรือไมตองถูกบังคับตามมาตรฐาน แตก็จะตอง
ดําเนินการขอรับรองตามมาตรฐานอ่ืนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูบริโภค เชน มาตรฐานบังคับเรื่อง GAP ฟารมไกไข 
ถึงแมเกษตรกรรายยอยไมถูกบังคับก็จะตองขอการรับรองตามมาตรฐาน ฟารมท่ีมีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตว
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ท่ีเหมาะสม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกรมปศุสัตว เพ่ือความปลอดภัยตอการบริโภคในชุมชน 
ขอสังเกตขอท่ี ๒  การมอบอํานาจใหหนวยงานอ่ืนของรัฐ (ตามรางมาตรา 4 แกไขมาตรา 20 วรรคหน่ึง) 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติจะตองทบทวนคูมือสําหรับประชาชนตามกฎหมายวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพ่ือปรับปรุงใหกระบวนการครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาต  
โดยหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีสํานักงานมอบหมายดวย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเรียนวา ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน
ซึ่งจะตองประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมวิชาการเกษตรกรมประมง และกรมปศุสัตว 

ขอสังเกตขอท่ี ๓  การจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบหมายของสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติใหแกหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ี คณะกรรมการประกาศกําหนด (ตามรางมาตรา 8 เพ่ิมมาตรา 26/1) 
ตองครอบคลุมถึงเรื่องการบูรณาการการดําเนินการและการแลกเปลี่ยนตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีเก่ียวกับการออกใบอนุญาตภายใตฐานขอมูลเดียวกันเชน ระบบ TAS – License เปนตน ซึ่งหนวยงานอ่ืนของรัฐ
น้ีหมายถึงหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเก่ียวของกับสินคาเกษตรท่ีมีมาตรฐานบังคับน้ันๆ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเรียนวา ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการจัดทํารางประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงเรื่องการ  
บูรณาการการดําเนินการและการแลกเปลี่ยนตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลของหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวกับการออก
ใบอนุญาตภายใตฐานขอมูลเดียวกันระบบ TAS – License แลวและอยูระหวางเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายและ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรพิจารณาในลําดับตอไป 

ขอสังเกตขอท่ี ๔  การยกเวนใบรับรองใหกับผูผลิตท่ีไดรับการยกเวนใบอนุญาต (ตามรางมาตรา 9 แกไข
มาตรา 27 วรรคสี)่ ตองพิจารณาเหตุผลความจําเปนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และตองมีมาตรการกํากับดูแล
ตรวจสอบใหเกษตรกรท่ีไดรับยกเวนทําตามมาตรฐานบังคับได รวมท้ังการยกเวนน้ีจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอ่ืน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเรียนช้ีแจงตามขอสังเกตขอท่ี ๔ ดังน้ี 
1) ปจจุบันการกําหนดมาตรฐานบังคับในทุกเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณจะมีการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเก่ียวของ ตั้งแตข้ันตอนการยกรางมาตรฐาน การรับฟงความคิดเห็นตาม
กฎหมาย และการแจงเวียนเพ่ือขอความเห็นจากประเทศสมาชิก WTO ซึ่งทําใหไดทราบความเห็นจากผูมีสวนไดเสียหรือ
ผูมีประโยชนเก่ียวของจากทุกภาคสวนอยางรอบดานกอนกําหนดเปนมาตรฐานบังคับทุกครั้ง 

2) ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการพิจารณาเหตุผลและความจําเปนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูผลิตท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตและไมตองขอรับใบรับรองตามมาตรา 27 วรรคสี่ โดยมีมาตรการกํากับ
ดูแลตรวจสอบใหเกษตรกรท่ีไดรับการยกเวนทําตามมาตรฐานบังคับแลว เชน มาตรฐานบังคับเรื่อง GAP ฟารมไกไข 
ถึงแมเกษตรกรรายยอยไมถูกบังคับก็จะตองขอการรับรองตามมาตรฐานฟารมท่ีมีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตว
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ท่ีเหมาะสม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกรมปศุสัตว ซึ่งเปนการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 โดยจะทําใหการกํากับดูแลใหเกษตรกรท่ีไดรับการยกเวนใบอนุญาตและใบรับรอง  
มีประสิทธิภาพและทําใหสินคาไขไกมีความปลอดภัย 

ขอสังเกตขอท่ี ๕ กอนท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะประกาศยกเวนใหมีการนําเขาสินคา
เกษตรท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับจากตางประเทศท่ีไมมีขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับ
การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ดําเนินการประเมินมาตรฐาน และระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศดังกลาววามีความสามารถทัดเทียมกับ
ประเทศไทย ท้ังน้ี ใหมีการพิจารณากําหนดระยะเวลาและตั้งเง่ือนไขของการยอมรับเปนการช่ัวคราวจนกวาจะมีขอตกลง
หรือความรวมมือระหวางประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเรียนวา ปจจุบันการประกาศนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศท่ีมี
มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการดําเนินการประเมินมาตรฐานและระบบ  
การตรวจสอบรับรองของตางประเทศวามีความทัดเทียมกับประเทศไทยหรือไมอยูแลว สําหรับการกําหนดระยะเวลา  
และเง่ือนไขการยอมรับน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการวางแนวทางไววา หากมีความจําเปนเรงดวน  
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศและจะมีการประกาศการนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศท่ีไมมีขอตกลงหรือ
ความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน จะพิจารณายอมรับ
การนําเขาไวใหมีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป ซึ่งตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม ของกฎหมายท่ีแกไขใหม กําหนดใหเมื่อมีการออก
ประกาศการนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศท่ีไมมีขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการยอมรับผล
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานตอคณะรัฐมนตรี
ทุกครั้ง และเมื่อหากครบกําหนดจะมีการพิจารณาเหตุผลและความจําเปนกอนวาจะมีการประกาศการนําเขาตออีก
หรือไม เพ่ือใหเกิดการเรงรัดการจัดทําขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการยอมรับผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ขอสังเกตขอท่ี ๖ ใหมีการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีตองมีหนาท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการอนุญาตและตรวจรับรองใหกับผูผลิต ผูสงออก 
หรือผูนําเขา อันจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเรียนวา การมอบอํานาจใหหนวยงานอ่ืนของรัฐภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว เปนผูทําหนาท่ีออกใบอนุญาต ไดมีการกําหนดระยะเวลา
ท่ีจะเริ่มดําเนินการมอบอํานาจในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
จะเปนผูพิจารณาจัดทําคําของบประมาณในภาพรวมเพ่ือเสนอสํานักงบประมาณเพ่ือใหการพิจารณางบประมาณเปนไป
ดวยความสะดวก ท้ังน้ี ผูแทนสํานักงบประมาณไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา หากมีการมอบอํานาจใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
แลวหนวยงานตางๆ ท่ีไดรับมอบอํานาจถือวามีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ิมเติม สามารถขอตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการ  
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ตามภารกิจเพ่ิมเติมท่ีไดรับมอบอํานาจไดดวยตนเอง 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

170462 

 
เรื่อง : (ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบ (ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 เพ่ือเปนกรอบนโยบาย  

การบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ สําหรับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหนวยงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวตาม  
(ราง) Roadmap 

2. มอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ตามแนวทางการจัดทําแผนของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตอไป เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม (ราง) Roadmap ในการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
โดยครอบคลุมความตองการดานการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของมาตรการตาง  ๆ

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่อง  (ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 

พ.ศ. 2561 – 2573 มีจุดประสงคเพ่ือเปนกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ 
สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาในการจัดการขยะ
พลาสติกโดยเรงดวนตามสถานการณขยะพลาสติกและขยะทะเลท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทย โดยการจัดการพลาสติกตลอด
วงจรชีวิต ( Life cycle) ตั้งแตการจัดการพลาสติกในข้ันตอนการออกแบบและการผลิต โดยการออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจหรือ Eco-Design การจัดการพลาสติกในข้ันตอนการบริโภค การจัดการพลาสติกหลังการบริโภค ไดแก  
การคิดแยก การเก็บขน การใชประโยชนและการกําจัด ท้ังน้ีเพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของไปดําเนินการใหเปนรูปธรรมตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา (ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 

เปนกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะทําใหลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม  

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

เพ่ือลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศท้ังในดิน  
และในนํ้า ซึ่งมีผลกระทบตอพืช สัตว และสุขภาพของประชาชนท่ีเกิดจาก
ขยะพลาสติก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในระบบนิเวศท้ังในดินและในนํ้า ซึ่งมีผลกระทบตอพืช สัตว และสุขภาพของประชาชนท่ีเกิดจากขยะพลาสติก ดังน้ัน
เพ่ือใหการจัดการขยะพลาสติกบรรลุเปาหมาย จึงเห็นชอบในหลักการของ (ราง)  Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. 2561 – 2573 ดังกลาว 

มติ ครม. : 1. รับทราบ (ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ) และหนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุง 
(ราง) Roadmap ดังกลาว และ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ราง) 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ] กอนเสนอไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา
กลั่นกรองตามข้ันตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตร)ี ตอไป ตามความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังใหรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ  
และขอเสนอแนะของกระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

170462 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงการเดินรถไฟรวมกันระหวางรัฐบาลแหง ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

แหงราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงการเดินรถไฟรวมกันระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ท้ังน้ี หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางความตกลงดังกลาว  
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงคมนาคมหารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามฝายไทย 
3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมหรือผูแทน สําหรับการลงนามดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สืบเน่ืองจากการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักร

กัมพูชาวาดวยการเช่ือมโยงเครือขายทางรถไฟ เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ฝายไทยและฝายกัมพูชาไดจัดตั้งคณะทํางาน
จัดทํารางความตกลงการเดินรถรวมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา  
ในการขนสงผูโดยสารและสินคาระหวางไทยและกัมพูชา โดยการรถไฟแหงประเทศไทยไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทํา  
รางความตกลงการเดินรถรวมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานภายในการรถไฟแหงประเทศไทย และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ  
กรมศุลกากร กรมปศุสัตว และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือพิจารณารางความตกลงฯ โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผูวา
การกลุมธุรกิจการบริหารทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย (ตําแหนงปจจุบัน) เปนประธาน
คณะทํางานฯ 

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

เพ่ือเปนการสงเสริมการเคลื่อนยายคนและสินคาระหวาง  
ไทยและกัมพูชา อันจะเปนประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเท่ียว 
และการเดินทางไปมาหาสูของประชาชนท้ังสองประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การรถไฟแหงประเทศไทยไดยกรางความตกลงฯ ไทย – กัมพูชา โดยปรับมาจากความตกลงวาดวยการเดินรถ
รวมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามเมื่อวันท่ี  
30 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนความตกลงการเดินรถท่ีใชอยูปจจุบันโดยพัฒนามาจากสัญญาการเดินรถรวมระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยและสหพันธมลายา ลงนามเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2497 (Agreement between the Governments 
of Thailand and the Federation of Malaya for Joint Traffic Working over the Malayan Railway and the 
State Railway of Thailand, 1954) โดยการรถไฟแหงประเทศไทยไดจัดประชุมคณะทํางานจัดทํารางความตกลงฯ  

ฝายไทย จํานวน 5 ครั้ง ซึ่งครั้งลาสุดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งท่ีประชุมคณะทํางานฯ มีมติ
เห็นชอบรางความตกลงฯ นอกจากน้ี ฝายไทยและฝายกัมพูชาไดมีการหารือรวมกันเพ่ือปรับปรุงรางความตกลงฯ  
ในประเด็นตางๆ เปนระยะ 

3. การประชุมคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบรางสุดทายของความตกลงการเดินรถไฟรวมกันระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา พรอมคําแปลภาษาไทยอยางไมเปนทางการ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคํา  
ท่ีมิใชสาระสําคัญในรางสุดทายของความตกลงฯ ในการรถไฟแหงประเทศไทยใชดุลพินิจในเรื่องน้ันๆ ได โดยไมตอง
นําเสนอคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทยอีกครั้งหน่ึง 

4. รางความตกลงการเดินรถไฟรวมกันระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
กัมพูชามีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเดินรถไฟระหวางประเทศครอบคลุมท้ังดานการโดยสารและการขนสงสินคา  
ทางรถไฟ การกําหนดนิยามคําศัพทและการตีตวาม เชน สถานีระหวางประเทศ สถานีชายแดน ทรัพยสินรวม เปนตน 
รวมถึงการระบุถึงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน พนักงานสถานีระหวางประเทศ การจัดการเดินรถผานแดน การจัดหาลอเลื่อน  
และการคิดคาลากจูง ความรับผิดขอบตอความเสียหาย และคาใชจายในการซอมแซมลอเลื่อน ความรับผิดชอบตอ  
การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ สินคาสูญหาย และอ่ืนๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเดินรถผานแดน  
และการชําระบัญชี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางความตกลงการเดินรถไฟ
รวมกันระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชาในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงคมนาคมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 16/2562 วันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

170462 

 
เรื่อง : รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2559 ท่ีบัญญัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ีของศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเปนอํานาจหนาท่ีของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มท. เสนอวา โดยท่ีไดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  

พ.ศ. 2552 ใชบังคับ ซึ่งเปนเครื่องมือการปฏิบัติภารกิจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และไดกําหนดใหมีศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติเปนหนวยงานภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ตอมาไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2559 โดยมาตรา 18 มาตรา 19 
และมาตรา 20 บัญญัติ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ีและภารกิจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย  และไดมีการออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 กําหนดใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปนราชการบริหารสวนกลาง  
ในสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ัน จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามขอ 1. 
ดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2559 ท่ีบัญญัติใหโอน
ภารกิจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ไปสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย อันจะทําใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจเตือนภัยพิบัติของประเทศใหเปนไปอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารสวนราชการแผนดินเปนไปดวยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางระเบียบดังกลาว เน่ืองจากมีสาระสําคัญ 

เปนการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552  
เพ่ือใหการบริหารสวนราชการแผนดินเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพระราชบัญญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2559 ท่ีใหโอนอํานาจภารกิจศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเปนอํานาจหนาท่ีของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน  
ไดอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับการโอนภารกิจไปยังสังกัดใหม 

มติ ครม.  : เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ  
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย  
แลวดําเนินการตอไปได 
 


