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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561                                            1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ 

ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสตัว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  

  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเน้ือสตัว์ที่
ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามทีก่ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. รับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ  
ในเรื่องน้ีไม่ทันเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

ช่ือร่างกฎกระทรวง สาระสําคัญ 
1. ร่างกฎกระทรวงการ
จัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้า
สู่โรงฆ่าสัตว์ และเน้ือสัตว์ที่
ออกจากโรงฆ่าสัตว์          
พ.ศ. .... 

1. กําหนดให้มกีารจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  
   1.1 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บและสามารถใช้สืบค้นได้
อย่างน้อย 6 เดือน เช่น แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ หนังสือรับรองแหล่งที่มา 
   1.2 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบ
แจ้งการฆ่าสัตว์ แบบรายงานตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและหลังการฆ่าสัตว์  
   1.3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและตอบรับการแจ้งฆ่าจัดเก็บเอกสาร 
เช่น แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ หนังสือรับรองแหล่งที่มา  
   1.4 กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบรายงานการตรวจ
สัตว์ก่อนฆ่าและการตรวจเน้ือสัตว์หลังฆ่า  
2. กําหนดให้มกีารจัดเก็บข้อมูลของเน้ือสัตว์ที่ออกจากสู่โรงฆ่าสัตว์  
   2.1 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหนังสือแจ้งผลการรบัรองให้
จําหน่ายเน้ือสัตว์  
   2.2 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น 
ใบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ แบบรายงานการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 

2.3 กําหนด.. 
. 
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ช่ือร่างกฎกระทรวง สาระสําคัญ 
 
 

   2.3 กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น ใบรับรองให้จําหน่าย
เน้ือสัตว์ ใบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า ใบรับรองให้จําหน่าย 

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
ชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... 
 
 

เน้ือสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ แบบรายงานการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์  
กําหนดให้ไก่งวง และนกกระทา เป็นสัตว์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

วาระที่ 7 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา่สตัว์เพื่อ 
การจําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์                        
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....  และ 3. ร่างกฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และ
เน้ือสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ 
ต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
  3. รับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ใน
เรื่องน้ีไม่ทันเวลาที่กฎหมายกําหนดตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

ช่ือร่างกฎกระทรวง สาระสําคัญ 
1. ร่างกฎกระทรวงการขอ
อนุญาต การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์      
พ.ศ. ....  

1. กําหนดให้มีการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต 
    1.1 กําหนดให้มีคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
   1.2 กําหนดให้มีการย่ืนคําขอ ผู้ขออนุญาตต้องย่ืนแผนงานการประกอบกิจการ 
การฆ่าสัตว์  
   1.3 กําหนดให้มีการตรวจสอบแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ 
2. กําหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาต 
   2.1 กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด  
   2.2 กําหนดให้นายทะเบียนตรวจสอบคําขออนุญาต แผนงานดังกล่าวเม่ือถูกต้องให้
เสนอต่อคณะกรรมการประจําจังหวัดตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และแผนงานดังกล่าว 
และให้เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต 
   2.3 กําหนดให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ และให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมตามที่
กําหนด  

 
3. กําหนด... 
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 3. กําหนดให้ผูร้ับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืน ให้มี

หนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนเมื่อมีคําสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ผู้รับ
โอนใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนด  
4. กําหนดให้มกีารออกใบแทนใบอนุญาตกรณีสูญหาย เสียหาย หรือถูกทาํลาย ให้
ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอภายใน 30 วัน และเมื่อได้รับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ผูข้อ 
รับใบแทนใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนด  
5. กําหนดให้มสีถานที่ย่ืนคําขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออก 
ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ใน กทม. ใหดํ้าเนินการที่ สนง.ปศุสัตว์
พ้ืนที่ กทม. สําหรับจังหวัดอ่ืนให้ดําเนินการที่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดที่โรงฆ่าสัตว์น้ัน
ต้ังอยู่หรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

2. ร่างกฎกระทรวงการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์      
พ.ศ. .... 

1. กําหนดให้มโีรงพักสัตว์ที่เพียงพอต่อจํานวนสัตว์ที่จะนําเข้ามาฆ่าและมีพ้ืนที่สําหรับ
แยกสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วย  มีระบบระบายและบําบัดนํ้าเสียและของเสียจากสัตว์ 
2. กําหนดให้มอีาคารโรงฆ่าสัตว์มีรั้วและมาตรการในการป้องกันการปนเป้ือนจากสัตว์
อ่ืน และจากสตัว์มีชีวิตสู่เน้ือสัตว์ หรือมิใหบุ้คคลภายนอกเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ ป้องกัน
สัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคมิให้เขา้ไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และมีระบบระบายนํ้าทิ้งที่มี
ประสิทธิภาพ  
3. กําหนดให้มเีครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ทุกชนิด ต้องทํา
ด้วยวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม รอยต่อต้อง
เช่ือมสนิทสามารถล้างทําความสะอาดและฆา่เช้ือโรคได้  
4. กําหนดให้งดอาหารสัตว์และจัดให้สัตว์พักภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนทําการ
ฆ่าสัตว์ต้องทําให้สัตว์สลบหรอืใช้วิธีทําให้สัตว์สงบและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการ
บังคับสัตว์ มีการจัดเก็บข้อมูลการตรวจโรคสัตว์ก่อนมีการฆ่าสัตว์และตรวจเน้ือสัตว์
ภายหลังการฆ่าโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ การชําแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์ต้องไม่ให้
เน้ือสัตว์สัมผัสกับพ้ืนโดยตรง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

3. ร่างกฎกระทรวงการ
ขนส่งสัตว์และเน้ือสัตว์ 
พ.ศ. ....  

1. กําหนดให้มกีารตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการขนส่งสัตว์หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
2. กําหนดให้ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคก่อนและหลังการขนส่ง พาหนะการขนส่ง
ต้องมีระบบควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตกลงสู่พ้ืนผิวถนนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
3. กําหนดให้มใีบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
4. กําหนดให้มกีารล้างทําความสะอาดและฆา่เช้ือโรคก่อนและหลังการขนส่งสัตว์ 
พาหนะขนส่งต้องมีระบบควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตกลงสู่พ้ืนผิวถนน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
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วาระที่ 10 เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญติัควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ 
จําหนา่ยเนื้อสตัว์พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่า
สัตว์และโรงพักสัตว์  พ.ศ. .... และ 3. ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการข้ึนทะเบียนและ
คุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบัความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และรับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการ
ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ในเรื่องน้ีไม่ทันเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
 

ร่างกฎกระทรวง สาระสําคัญ 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทของโรงฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. .... 

กําหนดประเภทโรงฆ่าสัตว์ ดังน้ี 
1. โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ภายในประเทศ  
2. โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ซึ่ง
ได้รับการรับรองโรงงานเพ่ือการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ และมีการจําหน่าย
เน้ือสัตว์เพ่ือการส่งออกด้วย  

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
วันและเวลาฆ่าสัตว์  
วันและเวลาเปิดและปิด 
โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ 
พ.ศ. .... 

1. กําหนดให้ผูร้ับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามจํานวนสัตว์ วัน เวลา และสถานที่ที่ได้
แจ้งไว้ตามหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์  
2. กําหนดให้ผูร้ับใบอนุญาตหยุดทําการฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
นกกระจอกเทศใน (1) วันพระ (2) วันเข้าพรรษา และ (3) วันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์และพระราชินี นับต้ังแต่เวลา 00.01 
นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา 

3. ร่างกฎกระทรวงการขึ้น
ทะเบียน การเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติ
ของบุคคลซึ่งจะได้รับ
แต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ พ.ศ. ....  

1. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะขอขึ้นทะเบียน
พนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนย่ืนคําขอและ
เอกสารที่กรมปศุสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสตัว์กําหนด และกําหนดระยะเวลา
การข้ึนทะเบียนไว้ครั้งละ 5 ปี  
2. การแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องแต่งต้ังจากบุคคลที่ได้รับการขึน้
ทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 
ที่ทําการฆ่าสัตว์ด้วย  
3. กําหนดเหตุแห่งการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ และ
สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีทีผู่้ที่ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนไม่เห็นด้วยกับ 
คําสั่งเพิกถอน 
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ทั้งน้ี... 
 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ท่ีเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื้อสัตว์ท่ีออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
ชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

7 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ

10 ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



1 
 

http://www.thaigov.go.th                                                          วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 
  วันน้ี (15 พฤษภาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี              
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  
    ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
    คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
  3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแรงงานกลาง พ.ศ. ....  
    และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน ที่ต้ัง เขตศาล และวันเปิดทําการ 
    ของศาล แรงงานภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
    ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  5. เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน   
    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244  
    สายทางเข้าสะพานข้ามแม่นํ้าโขงบึงกาฬ เป็นกรณีที่มีความจําเป็น 
    โดยเร่งด่วน 
  6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเน้ือสัตว์ 
    ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 
    เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 
  8. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภท  
    และลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... 
  9. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ 
    ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานใน  
    สถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย  
    พ.ศ. .... 
  10. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ  
    จําหน่าย เน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาํหรับโครงการภายใต้กองทุน 
    พิเศษแม่โขง-ล้านช้างระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ 
    ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มกับสถาบันความ 
    ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง 
  12. เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และ  
    ปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสํานักเลขาธิการแผน  
    โคลัมโบว่าด้วยการจัดต้ังสํานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย 
    

แต่งต้ัง 
 
  13. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  14. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคง  
    แห่งชาติ (สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ) 
  15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
     (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  16. เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    นวัตกรรมแห่งชาติ  
  17. เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 02288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ (ศธ.) และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ของกระทรวงยุติธรรม ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

เรื่อง สาระสาํคญั 
1. ประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด  

• กําหนดให้ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ  
เมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ  
เป็นต้นไป  
• เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติดและกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน 21 ฉบับ  

2. ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  • กําหนดให้ข้าราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และกําหนดให้ได้รับเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

  2. ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
เรื่อง สาระสาํคญั 

1. การป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

• กําหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 
• กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่และอํานาจใน
การเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ติดตาม ดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติดังกล่าว 
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• กําหนดหน้าที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ให้เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกัน ปราบปราม  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. การควบคุมยาเสพติด • กําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหน้าที่และอํานาจกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธ์ิ และสารระเหย  
• แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุ
ออกฤทธ์ิออกเป็น 4 ประเภท 
• กําหนดการอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ ซึ่งหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือประกาศ 
• กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุม
ยาเสพติด โดยกําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกําหนดพ้ืนที่ในการทดลอง
เพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติด
ให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด 

3. การตรวจสอบทรัพย์สิน  • กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน มีหน้าที่และอํานาจในการดําเนินการ
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

4. กองทุน  • กําหนดให้มีกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบริหาร
และการดําเนินการของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด 

5. การบําบัดรักษาและการ
ฟื้นฟูสภาพสังคมแก่ผู้ติดยา
เสพติด  

• กําหนดให้มีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด มีหน้าที่และอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
รวมถึงวางแนวทางให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ที่จําเป็นและเหมาะสม และช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติด 
หรือผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  
• กําหนดให้ผู้กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิเพ่ือเสพ ซึ่งเข้ารับการบําบัดรักษาแล้ว พ้นจากความผิดฐาน
ดังกล่าว โดยผู้กระทําความผิดสามารถสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาได้  
• กําหนดให้มีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม มีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม ดูแล 
ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบําบัดรักษา 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบําบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  

6. ความผิดและบทกําหนด
โทษ 

• กําหนดความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ และความผิดเก่ียวกับ
การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกล่าว  

   3. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
เรื่อง สาระสาํคญั 

1. ผู้รักษาการ  • เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด 

2. เพิ่มหน้าที่และอํานาจ
ขอ งก ร รมก า ร  ป .ป .ส . 
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา

• เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควร
ว่ามียาเสพติด มีบุคคลผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง
กับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งถ้าหากปล่อยให้เน่ินช้าไป บุคคลน้ันจะ
หลบหนีไป หรือทรัพย์สินน้ันจะถูกโยกย้าย ทําลาย หรือสูญหาย  
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เ สพติ ด  รอง เลขา ธิการ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

• ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่  
• ค้นหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
• ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด  
• สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
• ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ัน 
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย  
• ควบคุมตัวผู้ถูกจับกรณีกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด  

3. อุทธรณ์ และฎีกา  • กําหนดให้จําเลยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์ ย่ืนคําขอ
อนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา

4. การบังคับโทษปรับ  • ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครอง (นําไปกําหนดไว้ในประมวล
กฎหมายยาเสพติด) 

 
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแรงงานกลาง พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนด
จํานวน ที่ต้ัง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแรงงานกลาง  
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน ที่ต้ัง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตเพิ่มเติมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแรงงานกลาง พ.ศ. .... กําหนดให้ศาลแรงงาน
กลางมีเขตอํานาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน ที่ต้ัง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลแรงงานภาค              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเขตอํานาจศาลแรงงานภาค 1 และเขตอํานาจศาลแรงงานภาค 7  

สรุปตารางแสดงเขตอํานาจศาล 
ศาล เขตอํานาจศาลปัจจุบนั เขตอํานาจศาลใหม่ 

ศาลแรงงานกลาง กทม. จ. สมุทรปราการ จ. สมุทรสาคร 
จ .  นครปฐม  จ .  นนทบุรี  และ  จ . 
ปทุมธานี 

กทม. 

ศาลแรงงานภาค 1  จ .  ชัยนาท  จ .  พระนครศรีอ ยุธยา  
จ. ลพบุรี จ. สระบุรี จ. สิงห์บุรี และ  
จ. อ่างทอง  

จ. ชัยนาท จ. นนทบุรี จ. ปทุมธานี  
จ . สมุทรปราการ จ . พระนครศรีอยุธยา จ . 
ลพบุรี จ. สระบุรี จ. สิงห์บุรี และ จ. อ่างทอง

ศาลแรงงานภาค 7 จ. กาญจนบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์           
จ. เพชรบุรี จ. ราชบุรี จ. สมทุรสาคร 
และ จ. สุพรรณบุรี 

จ. กาญจนบุรี จ. นครปฐม จ. ประจวบคีรีขันธ์  
จ . เ พ ช ร บุ รี  จ . ร า ช บุ รี  จ . ส มุ ท ร ส า ค ร  
จ. สมุทรสงคราม และ จ. สุพรรณบุรี 
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4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เป็นการกําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าไปสํารวจและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน               
ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ําโขงที่บึงกาฬ เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่บึงกาฬ เป็นกรณีที่มี
ความจําเป็นโดยเร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ               
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีอํานาจวางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่บึงกาฬ ได้ทันตามกําหนดเวลา  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเน้ือสัตว์ที่ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. รับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ในเรื่องน้ี 
ไม่ทันเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  

ชื่อร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
1. ร่างกฎกระทรวงการ
จัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้า
สู่โรงฆ่าสัตว์ และเน้ือสัตว์ที่
อ อ ก จ า ก โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ 
พ.ศ. .... 

1. กําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  
   1.1 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บและสามารถใช้สืบค้นได้
อย่างน้อย 6 เดือน เช่น แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ หนังสือรับรองแหล่งที่มา 
   1.2 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบ
แจ้งการฆ่าสัตว์ แบบรายงานตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและหลังการฆ่าสัตว์  
   1.3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและตอบรับการแจ้งฆ่าจัดเก็บเอกสาร 
เช่น แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ หนังสือรับรองแหล่งที่มา 
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   1.4 กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบรายงานการตรวจ
สัตว์ก่อนฆ่าและการตรวจเน้ือสัตว์หลังฆ่า  
2. กําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลของเน้ือสัตว์ที่ออกจากสู่โรงฆ่าสัตว์  
   2.1 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหนังสือแจ้งผลการรับรองให้
จําหน่ายเน้ือสัตว์  
   2.2 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น 
ใบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ แบบรายงานการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์  
   2.3 กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น ใบรับรองให้จําหน่าย
เน้ือสัตว์ ใบรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า ใบรับรองให้จําหน่าย
เน้ือสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ แบบรายงานการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์  

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนด
ชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... 

   กําหนดให้ไก่งวง และนกกระทา เป็นสัตว์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชน์ในการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการจําหน่ายเน้ือสัตว์  

 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  
พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1 .  อนุมั ติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ติควบคุมการฆ่าสัต ว์               
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....   
2. ร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....  และ 3. ร่างกฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเน้ือสัตว์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้               
รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. รับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ในเรื่องน้ี 
ไม่ทันเวลาที่กฎหมายกําหนดตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

ชื่อร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
1. ร่างกฎกระทรวงการ
ขออนุญาต  กา รออก
ใบอนุญาต การต่ออายุ
ใ บ อนุ ญ า ต  ก า ร โ อ น
ใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
พ.ศ. ....  

1. กําหนดให้มีการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต 
    1.1 กําหนดให้มีคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
   1.2 กําหนดให้มีการย่ืนคําขอ ผู้ขออนุญาตต้องย่ืนแผนงานการประกอบกิจการ 
การฆ่าสัตว์  
   1.3 กําหนดให้มีการตรวจสอบแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ 
2. กําหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาต 
   2.1 กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด  
   2.2 กําหนดให้นายทะเบียนตรวจสอบคําขออนุญาต แผนงานดังกล่าวเมื่อถูกต้องให้
เสนอต่อคณะกรรมการประจําจังหวัดตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และแผนงานดังกล่าว 
และให้เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต
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   2.3 กําหนดให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ และให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมตามที่
กําหนด  
3. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืน ให้มี
หนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนเมื่อมีคําสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ผู้รับ
โอนใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนด  
4. กําหนดให้มีการออกใบแทนใบอนุญาตกรณีสูญหาย เสียหาย หรือถูกทําลาย ให้
ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอภายใน 30 วัน และเมื่อได้รับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ผู้ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนด  
5. กําหนดให้มีสถานที่ย่ืนคําขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบ
แทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ใน กทม. ให้ดําเนินการที่ สนง.ปศุสัตว์พ้ืนที่ 
กทม. สําหรับจังหวัดอ่ืนให้ดําเนินการที่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดที่โรงฆ่าสัตว์น้ันต้ังอยู่หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

2. ร่างกฎกระทรวงการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
พ.ศ. ....  

1. กําหนดให้มีโรงพักสัตว์ที่เพียงพอต่อจํานวนสัตว์ที่จะนําเข้ามาฆ่าและมีพ้ืนที่สําหรับ
แยกสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วย  มีระบบระบายและบําบัดนํ้าเสียและของเสียจากสัตว์ 
2. กําหนดให้มีอาคารโรงฆ่าสัตว์มีรั้วและมาตรการในการป้องกันการปนเป้ือนจากสัตว์
อ่ืน และจากสัตว์มีชีวิตสู่เน้ือสัตว์ หรือมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ ป้องกัน
สัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคมิให้เข้าไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และมีระบบระบายนํ้าทิ้งที่มี
ประสิทธิภาพ  
3. กําหนดให้มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ทุกชนิด ต้องทํา
ด้วยวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม รอยต่อต้อง
เช่ือมสนิทสามารถล้างทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคได้  
4. กําหนดให้งดอาหารสัตว์และจัดให้สัตว์พักภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนทําการ
ฆ่าสัตว์ต้องทําให้สัตว์สลบหรือใช้วิธีทําให้สัตว์สงบและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการ
บังคับสัตว์ มีการจัดเก็บข้อมูลการตรวจโรคสัตว์ก่อนมีการฆ่าสัตว์และตรวจเน้ือสัตว์
ภายหลังการฆ่าโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ การชําแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์ต้องไม่ให้
เน้ือสัตว์สัมผัสกับพ้ืนโดยตรง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

3. ร่างกฎกระทรวงการ
ขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. ....  

1. กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการขนส่งสัตว์หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
2. กําหนดให้ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคก่อนและหลังการขนส่ง พาหนะการขนส่ง
ต้องมีระบบควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตกลงสู่พ้ืนผิวถนนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
3. กําหนดให้มีใบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
4. กําหนดให้มีการล้างทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคก่อนและหลังการขนส่งสัตว์ 
พาหนะขนส่งต้องมีระบบควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตกลงสู่ พ้ืนผิวถนน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
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8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะการให้บริการ 
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และ
ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดําเนินการสถานพยาบาล
ตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2545  
เพ่ือกําหนดประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ทันตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลป์ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการ 
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย              
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุกระเด็น  
ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูง
วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสําหรับการทํางานใน
สถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของลูกจ้างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  
พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการ 
ฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงฆ่า
สัตว์ พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์              
พ.ศ. .... และ 3. ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการข้ึนทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับ
แต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และรับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ในเรื่องน้ีไม่ทันเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กษ.) เสนอ 
 
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  

ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
1.  ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
กําหนดประเภทของโรง
ฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 

กําหนดประเภทโรงฆ่าสัตว์ ดังน้ี 
1. โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ภายในประเทศ  
2. โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ซึ่ง
ได้รับการรับรองโรงงานเพ่ือการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ และมีการจําหน่าย
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เน้ือสัตว์เพ่ือการส่งออกด้วย 
2 .  ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
กําหนดวันและเวลาฆ่า
สัตว์ วันและเวลาเปิดและ
ปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพัก
สัตว์ พ.ศ. .... 

1. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามจํานวนสัตว์ วัน เวลา และสถานที่ที่ได้
แจ้งไว้ตามหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์  
2. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดทําการฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
นกกระจอกเทศใน (1) วันพระ (2) วันเข้าพรรษา และ (3) วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์และพระราชินี นับต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา 
จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

3. ร่างกฎกระทรวงการ
ขึ้นทะเบียน การเพิกถอน
ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
คุณสมบัติของบุคคลซ่ึงจะ
ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. ....  

1. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะขอขึ้นทะเบียน
พนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนย่ืนคําขอและ
เอกสารที่กรมปศุสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด และกําหนดระยะเวลา
การข้ึนทะเบียนไว้ครั้งละ 5 ปี  
2. การแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องแต่งต้ังจากบุคคลท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่
ทําการฆ่าสัตว์ด้วย  
3. กําหนดเหตุแห่งการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ และ
สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง
เพิกถอน 

 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสําหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างระหว่าง
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย และรา่งบันทึกความ
เข้าใจระหว่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าํ
โขง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสําหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ               
แม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. 
กับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่าง
บันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. 
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
ในร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกทั้ง 2 ฉบับ มีดังน้ี 
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสําหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ 
แม่โขง-ล้านช้างระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทาง             
ในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษ
แม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด 



11 
 

  หลักการเบื้องต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้เกิดสันติภาพและความมั่นคั่งต่อสมาชิกกรอบ
ความร่ววมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งจีนและไทย และร่วมกันติดตามประเมิน
โครงการและการใช้กองทุน 
  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ลุ่มน้ําโขง มีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโขง-ล้านช้าง  
การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรที่เก่ียวข้องในอณุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  ขอบเขตความร่ วม มือ  ดํ า เ นิน โครงการที่ ไ ด้ รั บทุนจากกองทุน พิ เศษแม่ โขง -ล้ าน ช้า ง              
ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งจัดฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การประชุมโครงการ วิจัยร่วม              
การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล 
  ระยะเวลาของความร่วมมือ มีระยะเวลา 5 ปี จากวันที่มีผลบังคับใช้ (วันที่ลงนาม) และจะขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้โดยอัตโนมัติในทุก ๆ 5 ปี เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้า 6 เดือน ไปยังอีกฝ่ายการบอกเลิกข้อตกลงฯ จะไม่มีผลต่อข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ภาคี
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามร่างบันทึกความเข้าใจน้ี 
 
12. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด              
แห่งราชอาณาจักรไทยกับสํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดต้ังสํานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ              
ณ ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศ ประจิน จั่นตอง)  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดต้ังสํานักงานสาขาของ 
แผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย (บันทึกความเข้าใจฯ)  
  2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่จัดสรรพ้ืนที่ในการจัดต้ังสํานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  
(จะลงนามหลักจากมีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว) 
  3. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณา
ปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหากมีความจําเป็นในภายหน้า โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
  ทั้งน้ี ในกรณีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดต้ังสํานักงาน
สาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติไปแล้วให้กระทรวงยุติธรรมสามารถดําเนินการได้โดยให้นํา
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดแนวทางการจัดสรรพ้ืนที่ของสํานักงาน 
ป.ป.ส. ให้ที่ต้ังของสํานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือที่เก่ียวข้อง
กับยาเสพติด โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถ และช่วยเหลือทางวิชาการสําหรับประเทศสมาชิก
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ของ CPS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีในประเด็นที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการ
พัฒนาศักยภาค เสริมสร้างขีดความสามารถและช่วยเหลือทางวิชาการสําหรับประเทศสมาชิกของ CPS ในด้าน 
ยาเสพติด 
  ขอบเขตของความร่วมมือ คู่ภาคี ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ จะร่วมมือกันในประเด็น 
ดังต่อไปน้ี 
  1. การจัดให้มีพ้ืนที่สํานักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สํานักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) เพ่ือส่งเสริมให้ CPS 
เป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เอเชียแปซิฟิก และเพ่ือปฏิบัติงานควบคุมการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี CPS จะพิจารณา
โอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมากขึ้นเมื่อมีการจัดการ
ฝึกอบรมระหว่างประเทศ 
  2. มาตรการลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติดในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท และสารเคมีและสารต้ังตัน 
  3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน การบําบัดรักษา ตลอดจน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
  4. ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เป็นความกังวลร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตของความร่วมมือภายใต้บันทึกความ
เข้าใจแต่ละกรณี ซึ่งคู่ภาคีได้ตกลงร่วมกัน 
  5. บันทึกความเข้าใจอีกฉบับ (ถ้ามี) จะถูกยกร่างขึ้นต่อไป เพ่ือการได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้
กฎหมายไทยที่เก่ียวข้อง และที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของ CPS   
   

แต่งต้ัง 
 
13. เรื่ อง  การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเ รือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจ
ราชการกรม กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสํารวจ (วิศวกรสํารวจทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สํานักงานสภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เสนอแต่งต้ัง นายดนัย              
มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการ
ภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง   
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16.  เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง รวม 7 คน ดังน้ี  
  1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธานกรรมการ  
   2. นายประวิทย์ ประกฤตศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   5. นางสาวสิรี ชัยเสรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   6. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   7. นายปริญญ์ พานิชภักด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในลําดับที่ 3 ในกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

 
............................................................. 

 
 
 
 
   
   
  


