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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
161164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรประมูลสทิธ์ิงำนมหกรรมพืชสวนโลกจงัหวัดอุดรธำนี พ.ศ. 2569 และจังหวัดนครรำชสีมำ 

พ.ศ. 2572 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรให้ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพในกำรยื่นประมูลสิทธ์ิกำรจัดงำนมหกรรม
พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ. 2569 (ระดับ B) และจังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. 2572 (ระดับ A1) ต่อสมำคมพืชสวน
ระหว่ำงประเทศ (AIPH) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย และส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุม  
และนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. งำนมหกรรมพืชสวนโลก เป็นงำนมหกรรมจัดแสดงด้ำนพืชสวนกลำงแจ้ง โดยมีสมำคมพืชสวนระหว่ำง

ป ระ เทศ  ( International Association of Horticultural Producers - AIPH) เป็ น เจ้ ำของลิ ขสิ ท ธิ์ ก ำรจั ด งำน  
ซึ่งประเทศไทย  ได้มีโอกำสเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก จ ำนวน 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554  
ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชำกำรเกษตร เป็นสมำชิก  AIPH ในนำมประเทศไทยตั้งแต่ปี 
2546 กำรจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลกมีกำรจัดต่อเนื่องหมุนเวียนประเทศเจ้ำภำพภำยในภำคีสมำชิกมีประเทศร่วมเป็น
สมำชิกจ ำนวน 65 ประเทศ ระยะเวลำกำรจัดงำนมีตั้งแต่ 8 วัน - 180 วัน (6 เดือน) โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

A1 : World Horticultural Exposition 
  B : International Horticultural Exhibition  
  C : International Horticultural Show 
  D : International Horticultural Trade Exhibition 

2. โครงกำรกำรเสนอประมูลสิทธิ์กำรจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลกของ 2 จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมกำรประชุม
และนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน ) ได้ท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) และศึกษำผลกระทบ  
ทำงเศรษฐกิจของกำรจัดงำนในเบื้องต้น (Pre - Economic Impact) ร่วมกับทั้ง 2 จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำรพัฒนำด้ำนพืชสวน
ของไทย ประชำสัมพันธ์สินค้ำพืชสวน ผลิตภัณฑ์สินค้ำเพื่อสุขภำพของไทย 
และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรค้ำในเวทีนำนำชำติ ส่งเสริมกำรสร้ำงภำพลักษณ์
ของประเทศไทยในด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยน
ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีด้ำนพืชสวนระดับประเทศและนำนำชำติ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำและต่อยอดกำรเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี  
และกำรวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
กระจำยรำยได้ด้วยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่ำนกำรจัดงำน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมพิจำรณำควำมพร้อมของทั้ง 2 จังหวัด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เข้ำร่วมประชุมโดยจังหวัดอุดรธำนีได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2562 และจังหวัดนครรำชสีมำผ่ำนกำรพิจำรณำ
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักกำรทั้ง 2 จังหวัด เนื่องจำกมีควำมพร้อมในกำรเป็นเจ้ำภำพ
กำรจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจำกจังหวัดอุดรธำนี และจังหวัดนครรำชสีมำ แจ้งควำมประสงค์ 
ในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 
ตำมล ำดับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีค ำสั่งที่ 555/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียดโครงกำรประมูลสิทธิ์งำนมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธำนีและจังหวัด
นครรำชสีมำ เพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรีโดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว พิจำรณำควำม
พร้อมของทั้ง 2 จังหวัด โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนคณะกรรมกำรและได้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว จ ำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2564 วันที่ 20 ตุลำคม 2564 และวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 
ตำมล ำดับ มติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบตำมข้อเสนอของทั้ง 2 จังหวัด โดยให้จังหวัดอุดรธำนี เป็นเจ้ำภำพพื้นที่จัดงำน
มหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 ระดับ B และจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นเจ้ำภำพพื้นที่จัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก  
พ.ศ. 2572 ระดับ A1 และเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย และส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นผู้ด ำเนินกำรขออนุมัติโครงกำรประมูลสิทธ์ิงำนดังกล่ำว ในนำมประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย 
(จังหวัดอุดรธำนีและจังหวัดนครรำชสีมำ) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (อง ค์กำรมหำชน)  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนักงำน  
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในกรณีที่จะมีกำรก ำหนดให้งำนมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงำนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสส ำคัญ เช่น 
ฉลองสิริรำชสมบัติหรือเฉลิมพระชนมพรรษำ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสำนงำนกับส ำนักงำนปลัด  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดร้ับยกเว้นกำรปฏิบัตติำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกำยน 2558 
(เรื่อง กำรเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในกำรเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
161164 
 
เรื่อง : ร่ำงกฎกระทรวงออกตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงกฎกระทรวงออกตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.) ตรวจพิจำรณำแล้ว ดังน้ี 

1. ร่ำงกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. .... 
2. ร่ำงกฎกระทรวงกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. .... และ 
3. ร่ำงกฎกระทรวงกำรขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 

ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์และก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐานในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และมาตรฐานการขนส่งสัตว์และเน้ือสัตว์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 และเพ่ือให้การประกอบกิจการฆ่าสตัว์
มีสุขอนามัย รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพ 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่ำงกฎกระทรวงกำรขออนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรโอนใบอนุญำต  
และกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. .... 

1.2 ร่ำงกฎกระทรวงกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. .... 
1.3 ร่ำงกฎกระทรวงกำรขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ มำเพื่อด ำเนินกำร 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 อนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงในข้อ 1. รวม 3 ฉบับ 
ตำมำที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจำรณำ แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยแก้ไขช่ือร่ำงกฎกระทรวง 
ตำมข้อ 1.1 เป็น “ร่ำงกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. ....” และได้เพิ่มบทเฉพำะกำล

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ ควบคุ มกำรฆ่ ำสั ต ว์ 
เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และเพื่อให้กำรประกอบกิจกำร 
ฆ่ำสัตว์มีสุขอนำมัย รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรฆ่ำสัตว์ให้เป็นไปอย่ำงมีปะสิทธิภำพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อรองรับใบอนุญำตเดิมให้สำมำรถยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมข้อ 12 แห่งร่ำงกฎกระทรวงดังกล่ำวได้น้อยกว่ำ 
สำมเดือนก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ โดยกรมปศุสัตว์ กษ. ได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงกฎกระทรวงในเรื่องนี้ 
รวม 3 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎำคม 2562 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่ำงกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกล่ำว ตำมข้อ 3. ให้ กษ. พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. เห็นควรด ำเนินกำรร่ำงกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกล่ำว ตำมข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจำรณำแล้วต่อไป 
และเห็นว่ำ โดยที่มำตรำ 67 แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 บัญญัติให้
ใบอนุญาตที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 และยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ ได้ออกให้ตามพระราชบัญญั ติ น้ี  
โดยให้ใบอนุญาตมีอายุห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559) 
ดังน้ัน ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 จะสิ้นอายุในวันที่  
25 พฤศจิกายน 2564 จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559  
จึงได้เสนอร่ำงกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่ำว รวม 3 ฉบับ มำเพื่อด ำเนินกำร 

มติ ครม. : เห็นชอบร่ำงกฎกระทรวงออกตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
รวม 3 ฉบับดังกล่ำว ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ด ำเนินกำรต่อไปได้ 
 
  



5 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
161164 
 
เรื่อง : ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน ในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 และ 2563 ในท้องที่จังหวัดชำยฝั่งทะเล 21 จังหวัด 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน  
ในพื้นที่ป่ำชำยเลน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ในท้องที่จังหวัดชำยฝั่งทะเล 21 จังหวัด เพื่อน ำท่ีดิน
ที่เป็นป่ำชำยเลน เนื้อท่ีรวม 4,105 – 0 – 04 ไร่ ไปด ำเนินกำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กำรด ำเนินกำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำชำยเลน ในท้องที่จังหวัดชำยฝั่งทะเล 21 จังหวัด 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ 2563 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่ส ำรวจรังวัด  
และขึ้นรูปแปลง พื้นที่เป้ำหมำย ปี 2562 จ ำนวน 189 ชุมชน เนื้อที่ หลังกำรส ำรวจและขึ้นรูปแปลงแล้ว รวมทั้ งหมด 
3,116 – 1 – 28 ไร่ และปี 2563 จ ำนวน 67 ชุมชน มีเนื้อทีห่ลังกำรส ำรวจและขึ้นรูปแปลงแล้ว รวมทั้งหมด 988 – 2 – 76 ไร่ 
ดังนั้น ชุมชนทั้งหมดในปี 2562 – 2563 ที่ต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี มีจ ำนวน 256 ชุมชน เนื้อที่รวม 4,105 – 0 – 04 ไร่ 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว ขอเรียนว่ำไม่ขัดข้องในประเด็นขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี 

เพื่อด ำเนินกำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่ำชำยเลน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ 2563  
ในท้องที่จังหวัดชำยฝั่งทะเล 21 จังหวัด ตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และกรมประมง 
มีข้อสังเกตว่ำ หำกพื้นท่ีดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ข้อกฎหมำยของพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มำตรำ 5 ว่ำด้วยที่จับสัตว์น้ ำ เห็นควรให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรำ 62 ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ที่จับสัตว์น้ ำที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจำกสภำพท่ีเป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้กำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมพระรำชก ำหนดกำรประมงพ.ศ. 2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

 

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

เพื่อให้กำรจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 

 

มติ ครม. : อนุมัติตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของของกระทรวงคมนำคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ (กรมประมง) ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


