
1 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก.  
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยก าหนดการจ าแนก
ประเภทของการท าประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง
และการขนถ่ายสัตว์น้ า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าเข้าสัตว์น้ าและการแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทย มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ การด าเนินการกับเรือประมง เครื่องมือท าการประมง และสัตว์น้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครอง
แรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่ และ
ปรับปรุงบทลงโทษในกรณีผู้กระท าความผิด เป็นคนประจ าเรือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

14 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป นั้น แต่จากการบังคับใช้พระราชก าหนดดังกล่าว พบว่ามีข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากบทบัญญัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบางประการ  
เช่น การจ าแนกประเภทของการท าประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวัง
การท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าเข้าสัตว์น้ า และการแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทย มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการการด าเนินการกับเรือประมง เครื่องมือท าการประมง 
และสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการ 
ในการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม รวมทั้งควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี และปรับปรุงบทก าหนดโทษในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นคนประจ าเรือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โดยที่เรื่องดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรตราเป็นร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เนื่องจากเป็นกรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรมมากขึ้น และเพื่อให้สามารถปลดประเทศไทยจากประเทศท่ีมีแนวโน้มว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับการป้องกันและ
ขจัดการท าการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ใบเหลือง) ได้โดยเร็ว ซ่ึง กษ. ได้ขอให้ สคก. ตรวจพิจารณาร่างพระราช
ก าหนดในเรื่องน้ีเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้าแล้ว 

มติ ครม. : รมว.กษ. เสนอขอถอนร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว  
ไปหารือร่วมกับ รง. และ สคก. อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอ ครม. ในคราวต่อไป ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่ 
รมว.กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน  
ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลต าบลยางท่าแจ้ง  

อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตนประกอบกับยังมี
ประกาศก าหนดเขตท้องที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้
กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การด าเนินการ
ต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุม  
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้พื้นที่เขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนด 
ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน 
ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูป

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการตรา 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

4. ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เนื้อท่ี 9,355 ไร่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และต าบลยางท่าแจ้ง 
อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม ตามที่ กษ. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ที่มี

วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบกรณีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ส าหรับรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีผลการจัดซื้อ
รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 994,880,000 บาท ก าหนดส่ง
มอบภายใน 870 วัน โดยก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 อนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 46 รายการ  
ซึ่งรวมถึงรายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 990.0 ล้านบาท  
เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด 49.5 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,039.5 ล้านบาท โดยก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปดังกล่าว ให้ส่วนราชการเข้าจองเรื่องพิจารณา
และน าเสนอ ครม. ทราบอีกครั้งหน่ึงก่อนด าเนินการต่อไป 

2. กษ. รายงานว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับความเห็นชอบจาก สงป. ให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องบิน
ขนาดกลาง จ านวน 2 ล า ภายในวงเงิน 994,881,800 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 198,000,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือจ านวน 796,881,800 บาท 
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
รองรับให้ครบค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าว มีผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จ านวน 994,880,000 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ฝล.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเป็นรายการที่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก ครม. 
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงิน
รวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (ตามข้อ 1.) 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติให้ กษ. เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จ านวน 5 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 18,450 บาทต่อคัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี (60 เดือน) นับจากวันท าสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,535,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด 

 2. อนุมัติให้ กษ. ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 อนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท จ านวน 1,015 รายการ  
ซึ่งรวมถึงรายการค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของส านักงานรัฐมนตรี กษ. ในวงเงิน 4,100,000 บาท โดยก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ตามที่ สงป. เสนอ 

2. กษ. รายงานว่า กษ. ได้รับอนุมัติให้เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6E (A/T) 
จ านวน 5 คัน โดยมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2555 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,598,410 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 ซึ่งสัญญาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางดังกล่าวจะครบก าหนด 
ตามสัญญาเช่าในวันที่ 11 มิ.ย. 2560 กษ. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง เพื่อใช้ใน
ราชการของส านักงานรัฐมนตรีต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของ สงป. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สร.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้ในราชการของส านักงานรัฐมนตรีต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย กับ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับ  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ 

 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วท . แห่งราชอาณาจักรไทย กับ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism : MLIT) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณา
การ [Memorandum of Cooperation between the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism of Japan and the Ministry of Science and technology of the Kingdom of Thailand on 
Development of Integrated CORS (Continuously Operating Reference Stations) Infrastructure] ทั้งนี้  
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์และนโยบายของไทย ขอให้ วท. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย) เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้นๆ แทน ครม. โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้ รมว.วท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้  
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 เรื่องการเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ ครม. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วท. รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา อัครราชทูตด้านเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ประจ าประเทศไทยได้เข้าพบ รมว.วท. เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ 
(National CORS Data Center) และเสนอให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับกระทรวงที่ก ากับดูแล
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการภารกิจของศูนย์มูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วท./กษ. (สกต./พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมสารสนเทศขั้นสูงโดยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Center) เพื่อรับการสนับสนุนต่างๆ ตามข้อเสนอ 
2. ในการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560  

ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบให้มีศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง
แห่งชาติเพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน และมอบหมายส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน รับผิดชอบด าเนินการตามภารกิจของศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัด
แบบต่อเน่ืองแห่งชาติไปก่อน รวมทั้งประสานขอความช่วยเหลือและจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจ
ด้าน GNSS ของประเทศต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
3.1 วัตถุประสงค์ :  

เพื่อด าเนินความร่วมมือด้าน GNSS ในประเทศไทย และการขยายความร่วมมือเชิงลึกในด้านนี้ระหว่าง
ไทยและญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมสารสนเทศขั้นสูง โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเป็น
ความร่วมมือเกี่ยวกับ (1) การจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง (2) การติดตั้งเครือข่ายสถานีระบบสถานีระบบดาวเทียม
น าทางรับสัญญาณต่อเนื่องถาวร (3) การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบดาวเทียมน าทาง 

3.2 แนวทางการด าเนินความร่วมมือ :  
ฝ่ายญี่ปุ่น 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวร 
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง 
- ปรับปรุงสถานีระบบดาวเทียมน าทางรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรที่มีอยู่เดิม และติดตั้งสถานีรับสัญญาณ

ต่อเนื่องถาวรเพิ่มเติมในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นหรือโดยวิธีการอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 
ฝ่ายไทย 
- จัดตั้งระบบปฏิบัติการสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรในประเทศไทย โดยยกเว้นข้อมูล/บริเวณที่ถูก

ก าหนดขอบเขต/หวงห้าม 
ทั้งสองฝ่าย 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม และ/หรือ การส ารวจภาคสนาม โดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย

เมื่อมีโอกาสได้เยือนซึ่งกันและกัน และหาโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
- พยายามให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรภาคธุรกิจและภาคการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการท าความร่วมมือน้ี 
3.3 กรอบความร่วมมือ :  

- ความร่วมมือในการติดตั้งโครงข่ายสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง (CORS) แบบเบ็ดเสร็จ 
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- การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล สถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ การสนับสนุนทางเทคนิค  
 และการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ 

- ความร่วมมือในกลวิธีการจัดสรรข้อมูล สถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องและการจัดการ ตลอดจนการ
จัดตั้งระบบการจัดสรรข้อมูลและการน าข้อมูลของระบบน าทางด้วยดาวเทียม (GNSS) มาใช้ประโยชน์ รวมถึงระบบระบุ
พิกัดต าแหน่งบนพ้ืนโลกความแม่นย าสูง (Quasi – Zenith Satellite System) 

- ความร่วมมือในด้านการศึกษาและการสาธิตของอรรถประโยชน์ของดาวเทียมระบุต าแหน่งและข้อมูล
สถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคจักรกล ก่อสร้าง การส ารวจภาคสนาม และภาคส่วนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทย 

- สนบัสนุนการด าเนินการสาธิตทดลองที่จัดท าโดยภาคส่วนเอกชนท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศไทย 
- ความร่วมมือในการศึกษา การประยุกต์ระบบน าทางด้วยดาวเทียม (GNSS) ที่มีอยู่แล้วในประเทศ

ญี่ปุ่น ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ ท่ีได้รับการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจโดยมีการใช้ระบบน าทางด้วยดาวเทียม (GNSS) เป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้
ส าหรับสภาวะเศรษฐกิจ ของระบบน าทางด้วยดาวเทียม (GNSS) ภายในประเทศไทย 

- การด าเนินกิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้ จะต้องเป็นการตกลงร่วมกันและเกิดจากการพัฒนาร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย 

3.4 ผู้ประสานงานหลัก :  
- ประเทศไทย : ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ประเทศญี่ปุ่น : แผนกแผนงานต่างประเทศ ส านักงานนโยบาย MLIT 

3.5 อื่นๆ :  
- ความร่วมมือใดๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง และต้องอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ของทั้งสองประเทศและอยู่ภายใต้งบประมาณ 
ของทั้งสองประเทศ 

4. วท. แจ้งว่า ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะให้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มิ.ย. 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

5. วท. ได้ขอให้ กต. เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว โดย กต. มีความเห็น ดังนี ้
5.1 ประเด็นสารัตถะและถ้อยค า 

ไม่มีข้อขัดข้องในสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ หากส่วนราชการ
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เจ้าของเรื่องประสงค์จะจัดท าร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในลักษณะที่ไม่มีผลผูกพันภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและ
ผลประโยชน์ของไทยสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
พันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้แล้ว 

5.2 ประเด็นมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดยที่ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีสาระส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ โดยไม่มีถ้อยค าที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ดี โดยที่เนื้อหาและบริบทของ 
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและอาจก่อให้เกิดผลผูกพันต่อเนื่องทางนโยบายในระยะยาว
และเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจึงควรพิจารณาเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ให้ ครม . 
พิจารณาตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ก่อน
ด าเนินการต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ วท. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบและอนุมัติ ให้มีการลงนาม “ร่างบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในภาคอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกับกระทรวงการตา่งประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทย” (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of Japan 
and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on Industrial Human Resources 
Development in Thailand and the Mekong Sub-region) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึก
ความร่วมมือเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทย และมิใช่การแก้ไขในสาระส าคัญ ขอให้กระทรวง
การต่างประเทศด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความร่วมมือดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกร่างและเสนอให้จัดท าบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และโดยที่เนื้อหาของเอกสารมีความเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน  
จึงเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายเป็นผู้ลงนาม ในห้วงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น 
(High Level Joint Commission) ครั้งที่ 3 ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ จึงเสนอให้เป็นการลงนามในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่น
ในไทย และน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยเป็นประเด็นส าคัญในการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – ญี่ปุ่นในห้วงที่
ผ่านมา ซึ่งไทยผลักดันเพื่อให้ญี่ปุ่นสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีศักยภาพและพร้อมก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 
ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่นจึงเสนอการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อสนับสนุนให้แรงงานไทยเตรียมพร้อมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ญี่ปุ่นจะเข้า
ลงทุนในอนาคต ซึ่งท่ีผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่น ได้เคยลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงร่วมกันเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ในห้วงการประชุม HLJC 
ครั้งท่ี 1 ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) บันทึกความร่วมมือฉบับใหม่นี้จึงเป็น
การต่อยอดจากข้อริเริ่มต่างๆ ข้างต้นที่สองฝ่ายได้ริเริ่มไว้ 

3. สองฝ่ายยินดีกับความคืบหน้าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นผลมาจากการประชุม Round Table on 
Human Resources Development และข้อริเริ่ม “Thailand – Japan Industrial Human Resources 
Development Initiative” โดยฝ่ายญี่ปุ่นประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือไทยในด้านนี้ต่อไป 

4. สองฝ่ายให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
ยานยนต์ ระบบราง การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการผลักดันให้ความร่วมมือด้านการ
ฝึกอบรมวิศวกรไทยภายใต้โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าของฝ่ายญี่ปุ่น (“Yen Loan Project”) มีผลเป็นรูปธรรม 

5. สองฝ่ายจะหารือความร่วมมือด้านทุนมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มเติมโดยใช้ประโยชน์จากกลไก
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 
(JTEPA) 

6. สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมากขึ้ น โดยเฉพาะ 
ในด้านเกษตรกรอัจฉริยะ เครื่องจักรกลอัจฉริยะ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ประโยชน์จากบันทึกแสดง
เจตจ านงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น 

7. ร่างบันทึกความร่วมมือลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (นายโนะบุโอะ คิชิ) 

8. ร่างบันทึกความร่วมมือไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยในการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable 

Development Goal 14 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติท่าทีไทยส าหรับการประชุม United Nations Conference to Support the 
Implementation of Sustainable Development Goal 14 

 2. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future : Call for Action 
 3. ให้ความเห็นชอบร่างเนื้อหาค ามั่นโดยสมัครใจท่ีประเทศไทยจะประกาศ 
 4. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future : Call for Action และร่าง

เนื้อหาค ามั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้
เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable 

Development Goal 14 ประกอบด้วยการประชุมย่อยต่างๆ ได้แก่ 
1.1 การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) 
1.2 การประชุม Partnership Dialogues ใน 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) มลพิษทางทะเล 2) การบริหารจัดการ 

ปกป้อง และอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 3) การลดและแก้ไขภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร  
4) การประมงยั่งยืน 5) การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กและ
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด การเข้าถึงตลาดและทรัพยากรทางทะเลของชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก 6) การพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิจัยและถ่ายโอนเทคโนโลยีทางทะเล 7) การส่งเสริมการอนุรักษ์และ
การใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยน าข้อกฎหมายที่สะท้อนในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย  

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

การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางทะเลมาปฏิบัติ 
2. ท่าทีไทยส าหรับการประชุม ประเทศไทยจะแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  

จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประชาคมโลก มีความก้าวหน้า 
ที่ชัดเจนตามเป้าประสงค์ต่างๆ มีการด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะประกาศค ามั่น  
โดยสมัครใจใน Partnership Dialogues 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) มลพิษทางทะเล 2) การประมงยั่งยืน นอกจากนี้ กต.  
ได้เสนอช่ือ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ผู้สมัครของประเทศไทยในต าแหน่งผู้พิพากษาศาล
กฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเป็นผู้ร่วมอภิปราย (panelist) ส าหรับการประชุม Partnership Dialogues ในหัวข้อ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยน าข้อกฎหมายที่สะท้อนในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลมาปฏิบัติ 

3. ผลลัพธ์ของการประชุมจะประกอบด้วย  
3.1 เอกสาร Our Ocean, Our Future : Call for Action ซึ่งมีรูปแบบปฏิญญาระหว่างรัฐบาล โดยจะ 

มีร่างเอกสารเพื่อเจรจาล่วงหน้าผ่านกระบวนการเตรียมการและปรึกษาหารือ ที่นครนิวยอร์ก และจะน าเข้าสู่ 
การพิจารณาของประเทศต่างๆ ระหว่างการประชุมฯ เพื่อรับรองโดยฉันทามติ ซึ่งร่างเอกสารดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการ
เจรจา จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 – 22 มี.ค. 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 – 28 และ 29 เม.ย. 2560  
โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสิงคโปร์ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรโปรตุเกส
ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในฐานะผู้ประสานงานร่วม (Co - facilitators) ได้ปรับเนื้อหาของร่างเอกสารฯ 
โดยสะท้อนความเห็นของกลุ่มและประเทศต่างๆ เอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ให้ได้ตามก าหนดเวลา โดยคาดว่าจะสามารถเจรจาแล้วเสร็จก่อน
การประชุมซึ่งหากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้อาจน าเข้าสู่การพิจารณาของประเทศต่างๆ ระหว่างการ ประชุมฯ  
เพื่อรับรองโดยฉันทามติโดยประเทศไทยจะร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวด้วย  

3.2 สรุปผลการประชุม Partnership Dialogues จัดท าโดยประธานร่วมในท่ีประชุมฯ 
3.3 ค ามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary commitments) ที่ประเทศต่างๆ อาจพิจารณาประกาศในการประชุมฯ 

เพื่อแสดงเจตจ านงในการอนุวัติ SDG14 เนื้อหาค ามั่นโดยสมัครใจท่ีประเทศไทยจัดท าใน 3 หัวข้อ ดังนี ้
1) หัวข้อการประมงยั่งยืน ประเทศไทยปฏิรูปการประมงทุกมิติ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

เปลี่ยนหลักการบริหารจัดการประมงจาก Open Access เป็น Limited Access และป้องกันยับยั้งและขจัดการท า
ประมง IUU ได้วางกรอบกฎหมายด้านการประมงใหม่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการสากลก าหนดการท า
ประมงไม่ให้เกินศักดิ์การผลิต (MSY) ติดตามควบคุมเฝ้าระวังการท าประมงวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับและป้องกัน
การน าเข้าสินค้าประมง IUU การปรับโครงสร้างกรมประมงเพื่อรองรับงาน และที่ส าคัญการด าเนินความร่วมมือกับ
ต่างประเทศทุกระดับการต่อต้านการท าประมง IUU 
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2) หัวข้อมลพิษทางทะเล ประเทศไทยให้ค ามั่นโดยสมัครใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของ
ประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 
เพื่อลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะสารอาหารจากแหล่งก าเนิดบนแผ่นดิน ก าหนดให้มี 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  
3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ ส าหรับการจัดการขยะในทะเลประเทศไทยได้จัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) รวมทั้งก าลังด าเนินการจัดท าแผนการจัดการขยะพลาสติก 
อย่างบูรณาการเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะจากแหล่งก าเนิดบนแผ่นดิน  
และเป็นการบรรเทาปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดัชนียูโทรฟิเคช่ัน  
และมีการติดตามพารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งและปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสีได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการ
ด าเนินการที่ชัดเจนท้ังด้านการเก็บข้อมูล ศึกษาประเภทขยะทะเล การเคลื่อนตัว ไมโครพลาสติกในระบบนิเวศชายหาด 
โดยมีการก าหนดเก็บขยะค้างในพ้ืนท่ีชายฝั่ง และมีการใช้มาตรการลดขยะในพื้นที่น าร่อง จ านวน 549 ชุมชนชายฝั่ง  

3) หัวข้อการบริหารจัดการ ปกป้อง และอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ประเทศไทยได้น า
แนวทางการจัดการเชิงนิเวศ โดยมีมาตรการและโครงการต่างๆ ตามแผน 5 ปี (2559 – 2563) เพื่อจัดการและ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และในส่วนของพื้นที่คุ้มครอง 
ทางทะเล ประเทศไทยมีแผนที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทย  
ให้ได้ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดในประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 

เรื่อง : ท่าทีไทยและแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 3 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้
1. เห็นชอบต่อท่าที ไทยส าหรับการประชุมกับฝ่ายญี่ปุ่น และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) และรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องใช้ท่าทีไทยข้างต้นประกอบการหารือส าหรับการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 3 

2. เห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมเพื่อใช้เป็นผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น  
ครั้งที่ 3 อนึ่ง หากฝ่ายญี่ปุ่นมีข้อแก้ไขต่อร่างแถลงข่าวร่วม แต่ไม่มีนัยส าคัญต่อนโยบายของไทย ขอให้กระทรวง  
การต่างประเทศมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 

1.1 ในการประชุม HLJC ครั้งที่ 1 สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเรื่องระบบรางการส่งเสริมการลงทุนในไทย 
(โดยเฉพาะนโยบายคลัสเตอร์) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรในลุ่มน้ าโขง (กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอผลการประชุมให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. 2558) 

1.2 ในการประชุม HLJC ครั้งท่ี 2 สองฝ่ายได้หารือเรื่อง  
- การลงทุน ฝ่ายไทยเชิญชวนให้ญี่ปุ่นลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย First S-

Curve / New S-Curve รวมทั้งในพื้นที่ EEC 
- ระบบราง ฝ่ายไทยขอให้ญี่ปุ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการใช้รางเฉพาะส าหรับ

รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ และขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่งการศึกษาโครงการรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) รวมทั้งเน้นย้ าความส าคัญของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก – ตะวันตก (EWEC)  

- โครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสถานีอ้างอิงและปรับข้อมูลดาวเทียม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม
ไทยในภาพรวม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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น าทาง (Continuously Operating Reference Station: CORS) ของไทย 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอ Thailand – Japan Industrial Human Resources 

Development Cooperation Initiative ช่วยพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของไทยในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดย กต. ได้เสนอผลการประชุมให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
รับทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป 

2. กต. เห็นควรเสนอท่าทีไทยส าหรับการประชุม HLJC ครั้งท่ี 3 ดังน้ี 
2.1 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฝ่ายไทยประสงค์ให้

ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนหลักในการพัฒนา EEC และช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้ในหมู่นักลงทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ 
EEC ในขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นต้องการให้ไทยแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านกาลงทุนใน EEC ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่น ทั้งนี้ 
ในห้วงการประชุม กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจะลงนาม
บันทึกแสดงเจตจ านงด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนา EEC (ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรีแยกมา) 

2.2 ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความ
ร่วมมือไทย – ญี่ปุ่นด้าน SMEs เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของ SMEs ญี่ปุ่นมาสู่ SMEs ของ
ไทย โดยเน้นรายสาขาท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในห้วงการประชุม กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(JETRO) จะลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือเรื่องนี้ (ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรีแยกมา) 

2.3 แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาประเทศ CLMVT สองฝ่ายเห็นพ้องว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คือเครื่องจักรส าคัญ
ของอาเซียนและเอเชีย แต่ยังมีความแตกต่างด้านการพัฒนา ในโอกาสที่ ฝ่ายไทยจะเป็นประธานกรอบยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างเดือน มิ.ย. 2560 ถึงเดือน มิ.ย. 2561 จึง
จะจัดท าแผนแม่บท ACMECS Master Plan เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อนุภูมิภาค โดยเชิญ
ชวนให้ญี่ปุ่นมีบทบาทในการจัดท าแผนแม่บทดังกล่าวในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายญี่ปุ่น ได้เสนอข้อริเริ่ม “Thailand – Japan Industrial Human 
Resources Development Initiative” เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 
ประกอบด้วยการน าบุคลากรด้านวิศวกรรมของไทยไปฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายไทยที่มุ่ง
พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค และอาชีวศึกษาของไทย ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับของญี่ปุ่นและมีศักยภาพพร้อม  
ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 พร้อมรองรับการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทย ทั้งนี้ ในห้วงการประชุม กระทรวงการ
ต่างประเทศของสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีแยกมา) 
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2.5 การพัฒนาระบบรางในไทย สองฝ่ายจะประเมินถึงความคืบหน้าของความร่วมมือด้านระบบราง 
โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีชินคันเซ็นของญี่ปุ่น การใช้เทคโนโลยี
ระบบรางของญี่ปุ่นในการพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งการพัฒนาระบบรางเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก – ตะวันตก เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งนี้ ในห้วงการประชุม กระทรวง
คมนาคมของไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในด้านระบบรางฉบับใหม่อีกด้วย (ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเสนอคณะรัฐมนตรีแยกมา) 

2.6 การพัฒนาสถานีอ้างอิงและปรับแก้ข้อมูลดาวเทียมน าทาง (Continuously Operating 
Reference Station: CORS) ในไทย ฝ่ายญี่ปุ่นจะผลักดันให้ไทยพิจารณาใช้เทคโนโลยีญี่ปุ่นในการพัฒนาสถานี 
CORS โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลรวมและการพัฒนาบุคลากรไทยในด้านนี้ ซึ่ง ฝ่ายไทย
เห็นชอบที่จะน าเทคโนโลยี CORS ของญี่ปุ่นมาสร้างเครือข่ายสถานีอ้างอิงพิกัดในไทย เพื่อให้เป็นระบบส าหรับการ
บริหารจัดการด้านการเกษตรและการคมนาคมของไทยในอนาคต ทั้งนี้ ในห้วงการประชุม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะลงนามบันทึกความร่วมมือ
ด้าน CORS (ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรีแยกมา)2.7 การทบทวนทั่วไป
ค ว า ม ต ก ล ง หุ้ น ส่ ว น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย  – ญี่ ปุ่ น  ( JTEPA) โ ด ย ที่ ใ น ปี  2 5 6 0  ค ร บ ร อ บ  
10 ปีของการใช้บังคับ JTEPA ซึ่งในความตกลงฯ ระบุให้มีการทบทวนทั่วไป (General Review) ของความตกลงฯ  
ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายหารือกันต่อไปถึงการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
(Joint Commission) ภายใต้ความตกลง JTEPA ในโอกาสแรกเพื่อวางแนวทางการทบทวนท่ัวไปต่อไป 

2.8 ความร่วมมือเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในสาขาสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) แผนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ 
(critical information infrastructure protection) การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยพิบัติ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสาขาสารสนเทศและการสื่อสาร และความร่วมมือด้านไปรษณีย์ ทั้งนี้ ในห้วงการประชุม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ของไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่นจะลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง
สารสนเทศและการสื่อสาร (ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเสนอคณะรัฐมนตรีแยกมา) 

3. ผลกระทบ 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 จะช่วยก าหนดทิศทางความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงสร้างพื้นฐานในไทย 
ก็จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300560 
 

เรื่อง : ท่าทีไทยและการลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC)  
ระหว่างไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 4 

 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. ให้ความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-บังกลาเทศ (Joint Trade 

Committee: JTC) ครั้งท่ี 4  
 2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับบังกลาเทศ โดยไม่มี  
การจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  

 3.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรองผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้าไทย- บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลการจากกาหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน 
(หากมี) 

 4. อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังลาเทศ  
โดยมอบอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าท่ีมิได้ท าให้สาระส าคัญในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้อยู่ใน
ดุลยพนิิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์มอบหมายที่จะด าเนินการได้ 

 5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พณ. รายงานว่า บังกลาเทศเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดียและปากีสถาน 

โดยในปี 2559 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกจากไทย 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

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

เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า
สองฝ่ายระหว่างไทยกับบังกลาเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และน าเข้าจากบังกลาเทศ 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บังกลาเทศเป็นตลาดขนาดใหญ่โดยมีประชากรกว่า 160 ล้านคน 
ต้นทุนแรงงานงานต่ าและมีการเติบโตของกลุ่มชนช้ันรายได้ปานกลางคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 นอกจากนั้นในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา บังกลาเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยกว่าร้อยละ 6 และมีศักยภาพในการเป็นประตู 
(Gateway) สู่ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation หรือ OIC)  

2. การประชุม JTC ไทย-บังกลาเทศ ครั้งท่ี 4 เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้า เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย -บังกลาเทศ และแนวทางจัดท าความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน การอ านวยความสะดวกทางการค้า บริการ  
การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม บริการสุขภาพและสาธารณสุข   
และการกระชับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เป็นต้น ท่ีผ่านมา มีการจัดประชุม JTC ไทย-บังกลาเทศไปแล้ว 3 ครั้ง 
โดยไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม JTC ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2556 ณ กรุงเทพมหานครและล่าสุดบังกลาเทศมีก าหนดเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ กรุงธากา โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ (นายโทเฟล อาเหม็ด) เป็น
ประธานร่วมนอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารบังกลาเทศ เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร และเห็นพ้องกันว่าควรใช้โอกาสในการประชุม JTC ไทย-
บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวเพ่ือสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร (food 
security) ของบังกลาเทศ 

3. การประชุม JTC ไทย-บังกลาเทศ ครั้งท่ี 4 
พณ. ได้จัดการประชุมหารือส่วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อ

พิจารณาท่าทีไทยส าหรับการประชุม JTC ไทย-บังกลาเทศ ครั้งท่ี 4 โดยมี สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
ประเด็น ท่าทีไทย 

1. การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ 

หารือแนวทางการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและบังกลาเทศโดยส่งเสริมให้
บังกลาเทศเป็นประตูเช่ือมต่อไปยังเอเชียใต้และประเทศในกลุ่ม OIC 
รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

2. การต้ังเป้าหมายทางการค้าและการ
ขยายการลงทุน 

ก าหนดเป้าหมายการค้าระหว่างไทยและบังกลาเทศให้ขยายตัวเป็นสองเท่าหรือ
ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 ปี (ปี 2565) ผลักดันการหารือเพื่อ
ขยายการลงทุนภายใต้คณะท างานร่วมว่าด้วยการลงทุน นอกจากนั้น ควรหารือแนว
ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงการขจัดอุปสรรคทางการค้าของสอง
ประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนสองฝ่ายมากขึ้น 
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ประเด็น ท่าทีไทย 

3. ความเป็นไปได้ในการจัดท าความ 
ตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-บังกลาเทศ 

เห็นควรให้มีการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกันโดย
จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีและ
ด าเนินการขอความเห็นของจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามล าดับ 

4. การให้สิทธิพิเศษในการยกเลิกภาษี
น าเข้าและโควตาภายใต้ Duty Free 
Quota Free DFQF 

ผลักดันให้บังกลาเทศน าสินค้าที่ต้องการภายใต้ DFQF ยกขึ้นหารือใน
การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและบังกลาเทศหาก
จะมีขึ้นในอนาคต 

5. ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน โดยสนับสนุนบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนบังกลาเทศมากยิ่งขึ้น 

6. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทยยินดีให้ความร่วมมือแก่บังกลาเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) เกษตร 
(การท าสวนยางพาราและการผลิตยาง) (2) อุตสาหกรรม (ด้าน
มาตรฐาน) (3) การศึกษา (ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม) และ (4) ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งความร่วมมืออ่ืนๆ ท่ีสองฝ่ายตกลง 

4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศ มีสาระส าคัญ ดังน้ี 
4.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศเกี่ยวกับการซื้อขาย

ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดยมีสาระส าคัญ คือ รัฐบาลบังกลาเทศตกลงที่จะซ้ือข้าวทุกชนิดปริมาณไม่เกิน 1 ล้าน
ตันต่อปี ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันที่ลงนามและสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การผลิตและราคาตลาดโลกในช่วงที่มีการซ้ือขายจริงในขณะน้ัน ทั้งน้ี การจัดท าบันทึกความเข้าใจ
ฉบับน้ีเป็นเพียงกรอบความตกลงในการจะซ้ือจะขายเท่าน้ัน โดยการตลาดลงซื้อขายที่จะเกิดขึ้นจริงผ่านแบบ 
รัฐต่อรัฐ ฝ่ายไทยมอบหมาย พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการ และฝ่ายบังกลาเทศมอบหมายกระทรวง
อาหารโดยกรมอาหารเป็นผู้ด าเนินการ 

4.2 ร่างบันทึกความเข้าใจที่จะจัดท านี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศฉบับเดิมซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
และฉบับต่ออายุซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดนรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศได้ตกลงที่จะซื้อ
ขายข้าวนึ่ งระหว่างกันไม่ เกิด 1 ล้านตันต่อปี ในช่วงระยะเวลา 2 ปี  (พ.ศ.  2555 - 2556) และ 4 ปี  
(พ.ศ. 2556 – 2559) ตามล าดับ โดยมีเง่ือนไขข้ึนอยู่กับอุปสงค์ของตลาด สถานการณ์ การผลิตและปริมาณข้าวของ
แต่ละประเทศและราคาตลาดระหว่างประเทศท่ีมีการซื้อขายจริงในขณะนั้น 
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5. พณ. ได้หารือกับ กต. เกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
บังกลาเทศแล้ว และ กต. แจ้งว่าไม่มีข้อขัดข้องในด้านสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ส าหรับ
ประเด็นมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 นั้น ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดยมีถ้อยค า
และบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงเป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนามแต่ไม่เป็นสนธิสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

6. ผลกระทบ 
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และขยาย

โอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับบังกลาเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ การลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างไทย-บังกลาเทศจะช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดในระดับนโยบายและส่งเสริม
การค้าข้าวของไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ 
 


