
1 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสาธิต มณีผาย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้าวส ารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้ายส ารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่
วันที่ 30 ธ.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  
ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. ได้เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการ ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าวแล้ว 

เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสมกับต าแหน่ งที่จะแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาจึงอาจด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2559  
ซึ่งเป็นวันท่ีส านักงาน ก.พ. ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนบูรณ์ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูล  
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งต่อไปแล้ว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : รายงานผลการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 2554 กสส. เบิกเงินจากกองทุนสงค์เคราะห์เกษตรกร จ านวน 500,000,000 บาท เพื่อจัดสรร

เงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรไปด าเนินการในด้านส่งเสริมการผลิต ผลิตผลเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารและการพัฒนาธรุกจิในทกุ
ด้าน เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความเข้มแข็งสามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง ตามมติ ครม . เมื่อวันที่  
12 เม.ย. 2554 โดยการสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน รวม 1,400 กลุ่มต่อปี จากกลุ่มมาตรฐานปี 2553 
– 2557 โดยเงินดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี ซึ่งได้ครบก าหนดวันที่ 3 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา 

2. ณ วันท่ี 31 ม.ค. 2560 กสส. ได้ส่งช าระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังน้ี 
การช าระเงินคืน ก่อนครบก าหนดช าระ (ก่อนวันที่ 3 พ.ค. 2559) จ านวนเงิน 467,859,887.98 บาท 
การช าระเงินคืน ส่งช าระหลังวันครบก าหนด (วันท่ี 16 ธ.ค. 2559) จ านวนเงิน 18,984,594.71 บาท 
รวม จ านวนเงิน 486,844,482.69 บาท คงเหลือหน้ีค้างช าระ 13,155,517.31 

3. คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 มีมติเห็นชอบให้ 
กสส. ได้รับการขยายระยะเวลาการช าระหนี้โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรออกไปจนกว่าจะสิ้นสุด  
การบังคับคดี โดยให้ได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับ (ในอัตราร้อยละ 3 ต่อป)ี ตั้งแต่วันท่ี 4 พ.ย. 2559 

4. ณ วันที่ 1 มิ.ย.  2560 กสส. ได้ส่งช าระต้นเงินให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 3,978,301.53 บาท 
คงเหลือต้นเงินค้างช าระกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 9,177,215.78 บาท 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง
สามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2560 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2560 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 
2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร ในเดือน มิ .ย. 2560 อยู่ที่ระดับ 143.21 เพ่ิมขึ้นจากเดือน มิ .ย. 2559  

ร้อยละ 6.21 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.45 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก 
สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ ามัน และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.55 โดยสินค้า
ส าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15%  มันส าปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และสุกร 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน มิ.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 5.55 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15%  
มันส าปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และสุกร สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา มังคุด และไก่เนื้อ  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.70 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา และ
เงาะโรงเรียน สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้ าเกษตรในเดือน มิ .ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.45 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด 
ปาล์มน้ ามัน และกุ้งขาวแวนนาไม และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 6.30 สินค้าส าคัญที่
ผลผลิต เ พ่ิมขึ้ น  ได้ แก่  ยางพารา เ งาะ โรง เ รี ยน และมั งคุ ด  สินค้ าส าคัญที่ ผลผลิต ลดลง  ได้ แก่  ข้ า ว เปลือก  
มันส าปะหลัง สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ ามัน 

แนวโน้มเดือน ก.ค. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2559 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด 
มังคุด และสุกร ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2559 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน เงาะโรงเรียน ล าไย และมังคุด 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลติ
สินค้า เกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
ในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : การจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ

กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับ
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (Memorandum of Understanding 
between the Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of 
Commerce of the Kingdom of Thailand on Economic and Trade Cooperation) 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์  
แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (Memorandum of Understanding between the 
Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of Commerce of the 
Kingdom of Thailand on Economic and Trade Cooperation) ฉบับภาษาอังกฤษ 

3. หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดผลประโยชน์ของไทย ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้  
ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นายเหวียน ซวน ฟุก) มีก าหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 

ระหว่างวันท่ี 17 – 19 ส.ค. 2560 
2. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เสนอให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่า
ด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า และให้รัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายลงนามในช่วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต./สศก./กป./วก./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือทางการค้าในสาขาที่ท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า มีสาระส าคัญเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจและความร่วมมือทางการค้าในสาขาที่ท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ดังนี้ 

3.1 การอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ 
3.2 การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการค้า เช่น งานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การสนับสนุนสินค้าเวียดนามและ

ไทย และการสนับสนุนธุรกิจในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ 
3.3 การพิจารณาใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าเท่าท่ีจ าเป็น โดยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก 
3.4 การส่งเสริมการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม 

เพื่อเป็นเวทีในการทบทวนปัญหาการค้าและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนสองฝ่าย 
3.5 การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี เช่น WTO RCEP ASEAN GMS ACMECS และ 

CLMVT Forum เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคี 
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายภายใต้

กฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิในกระบวนการทางกฎหมายระหว่างผู้เข้าร่วมทั้ง
สองฝ่าย 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วย  
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ นายเหวียน  

ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2560 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการของ นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2560 
2. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ นอกเหนือจากที่ปรากฏ โดยไม่ขัดกับหลักการที่ 

ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้ กต. ด าเนินการได้โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมดังกล่าวมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะ

เร่งรัด พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นส าคัญที่จะมีการ
หยิบยกขึ้นระหว่างการเยือนฯ ดังนี้ 

1) ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเวียดนามผ่านการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้านให้แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน 

2) ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

3) ความเช่ือมโยงระหว่างประเทศและอนุภูมิภาค โดยมุ่งสร้างความเช่ือมโยงของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ รวมถึงจัดท าแผนแม่บทกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี -เจ้าพระยา- 
แม่โขง (ACMECS Master Plan) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใหม่ในการด าเนินแผนงานระหว่างประเทศสมาชิกในการสร้างความ
เช่ือมโยงอย่างครอบคลุมในอนุภูมิภาคและเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงไปยังภูมิภาคเอเชียและโลกของ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต./สศก./กป./วก./กสก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ผ ลั กดั น ให้ เ กิ ดค ว ามคื บหน้ า เ พื่ อป ร ะ โ ยชน์ 
ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นส าคัญ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน การส่งเสริมการค้า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของทั้งสองฝ่าย การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยและเวียดนามในอีกประเทศ และการขยาย
ความร่วมมือด้านแรงงาน 

5) ความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การสอนภาษาไทยและเวียดนามระหว่างสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติอันเป็นเลิศและประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการน้อมน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของเวียดนาม 

6) การมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคและโลก โดยทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือตามแผนงานภายใต้กรอบต่าง ๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขงอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยค านึงถึงสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และสนับสนุนการเจรจาแนว
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้บรรลุผลโดยเร็ว โดยเห็นพ้องว่าเป้าหมายสูงสุดคือ การท าให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2. ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่แสดงเจตนารมณ์ของไทย
และเวียดนามที่จะมุ่งกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยมิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ คค. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และการขอยุบเลิกกองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ  

ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 5 ก.ค. 2560 ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้ 
1. การขอจัดต้ังกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 

1.1 สศก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอคณะกรรมการฯ จัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นและสาระส าคัญของกองทุนสรุปได้ ดังนี้ 

ความเป็นมา : - ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศให้มีศักยภาพการผลิตและการแข่งขันภายใต้กรอบการค้า
เสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตาม ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของไทยยังคงเป็นสินค้าที่มี
ปัญหาด้านความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ประสิทธิภาพการผลิตต่ า ขนาดมาตรฐาน และการพัฒนาด้านนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย 

- ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้ งระบบ ยุทธศาสตร์ที่  6  
ด้านการบริหารจัดการ ก าหนดให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ .ศ. .... ซึ่งมีเจตนารมณ์ 
ในการจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มเพื่อการพัฒนาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศให้มีศักยภาพการผลิต 
ตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนถึงการใช้น้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม 

วัตถุประสงค์ของกองทุน : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้มีเสถียรภาพ เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีเสถียรภาพ เกิดความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เงินกองทุน : ประกอบด้วย 
- เงินประเดิมจากรัฐบาล วงเงิน 1,000 ล้านบาท 
- เงินงบประมาณประจ าปี ปีละ 10 ล้านบาทา 
- เงินสมทบท่ีจัดเก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
- เงินค่าปรับ 
- เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้ 
- ดอกผลที่ได้จากเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของกองทุน 
- เงินอ่ืนๆ 

การใช้จ่ายเงินกองทุน : เงินกองทุนใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยสรุป ดังนี้ 
- สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 

การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ ามัน 
- ให้ทุนสงเคราะห์แก่เกษตรกรในการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันและพืชทดแทน

อื่นในพ้ืนที่เดิม 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น การท า

ประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ า) 
- ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

ในลักษณะของสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
- เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

การบริหารกองทุน : ตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 
- เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน 
- ผู้แทน กค. ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ 
- ผู้แทน สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการจ านวนหนึ่งคน และเป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการจ านวนหนึ่งคน 
1.2 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดต้ังกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ตามร่างพระราชบัญญัติปาล์ม

น้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตว่า กองทุนดังกล่าวต้องไม่มีภารกิจในเรื่องการรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ของปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม และเมื่อมีการจัดต้ังกองทุนแล้ว ต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานของรัฐใดๆ  
ในส่วนของการใช้เงินงบประมาณในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 

2. การขอยุบเลิกกองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
2.1 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2542 เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งกองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
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จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (ส านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
กรมบัญชีกลางเดิม) โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2543 เป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
การด าเนินการตามแผนแม่บทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือเป็น  
การช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มต้องแปรรูปจนพ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูป อันเป็นการช่วยลดภาระของรัฐในการจัดสรร  
เงินงบประมาณในการใช้จ่ายเงินบ าเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมาย ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถรับภาระดังกล่าวได้และ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งว่าจะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดจากภาครัฐ 
ซึ่งเป็นมาตรการรองรับผลกระทบทางสังคมที่ เกิดขึ้น ที่ ผ่านมากองทุนดังกล่าวไม่มีการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้อง 
ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง และปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินงานในรัฐวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยวิธีการขายกิจการของรัฐวิสาหกิจ วิธีการยุบเลิกกิจการของรัฐวิสาหกิจ วิธีการขาย
หุ้นให้แก่ภาคเอกชน หรือวิธีการอื่นใดที่มีผลท าให่พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
กองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2544 แต่อย่างใด และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 กองทุนได้น าเงินสภาพคล่องทั้งหมด จ านวน 600,573,737.47 บาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ท าให้
ปัจจุบันกองทุนมีทรัพย์สินเป็นเพียงเงินฝากธนาคารคงเหลือ 932.29 บาท และไม่มีแผนด าเนินงานด้านการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ จึงมีความประสงค์ขอยุบเลิกกองทุนฯ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. 2558 

2.2 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ของ สคร. เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงาน
ในรัฐวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง กองทุนส าหรับพนักงานท่ีได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงหมดความจ าเป็นที่จะให้
ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ตามมาตรา 40  
(1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของ กษ. (สศก.) และเห็นชอบการยุบเลิกกองทุน
ส าหรับพนักงานท่ีได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ กค. (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 ตามที่ รมว.กค. ประธาน
กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. (สศก.) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
กองทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบูรณาการการด าเนินการในภาพรวมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 รับทราบผลการประชุม กบส. และเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโล

จิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ตามมติของ กบส. ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 2556 
2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 รับทราบผลการประชุม กบส. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560  

ซึ่งคณะกรรมการ กบส. ได้เห็นชอบหลักการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และมีข้อเสนอแนะ เช่น (1) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการให้ส าเร็จและใช้ประโยชน์ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (2) ควรเตรียมความพร้อมของท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นจุดน าเข้า-ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกลุ่ม 
CLMV (Cambodia – Laos – Myanmar - Vietnam) และจีน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economics Corridor Development: EEC) และ (3) ควรให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ของระบบ E-
Commerce ที่จะสามารถสนับสนุนการค้าสู่ตลาดผู้บริโภคได้โดยตรง ทั้งนี้ ให้ สศช. รับความเห็นของคณะกรรมการ กบส.  
ไปปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนน าเสนอ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

3. สศช. ในฐานะเลขานุการ กบส. รายงานว่า คณะกรรมการ กบส. ได้แต่งต้ังคณะท างานแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 8 ครั้ง รวมทั้งได้น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ต่อคณะกรรมการ กบส. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 4 พ.ค. 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุน 
การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาค
อาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ในการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ คณะท างานได้ทบทวนผลการพัฒนาส าคัญตามภารกิจหลักของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

ภาพรวมของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ผลการด าเนินการ : - มีประสิทธิภาพดีขึ้นวัดจากต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดัชนี 

วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index: LPI) และประสิทธิภาพ
การอ านวยความสะดวกทางการค้า จากผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) 
ด้านข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Border) ยังอยู่ในอันดับที่ลดลง 

  - ข้อจ ากัดด้านเอกสารและค่าใช้จ่าย เมื่อต้องการน าเข้า–ส่งออกสินค้าข้ามแดน  
ซึ่งจะต้องพัฒนากระบวนการและการบูรณาการข้อมูลการน าเข้าส่งออกสินค้าการพัฒนาระบบ NSW ให้มีประสิทธิภาพ 
มากกว่าน้ี 

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพ่ิมจากโซ่อุปทาน 
ผลการด าเนินการ : - เกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่

เพียงพอ 
  - การพัฒนาความร่วมมือระดับโซ่อุปทานตั้งแต่ปลายน้ าถึงต้นน้ า โดยเฉพาะสาขาบริการ

ที่ส าคัญของประเทศ อาทิ การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)  
ยังด าเนินการในวงจ ากัดและไม่สะท้อนผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์บริเวณชายแดน 
ผลการด าเนินการ : - ยังประสบปัญหาติดขัดในขั้นตอนและวิธีการการอ านวยความสะดวกในการน าเข้า

ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
  -  ขาดแผนแม่บทการพัฒนาการใช้พื้นที่เฉพาะลักษณะบูรณาการ (Integrated Master 

Plan) ทั้งด้านการผลิต การค้า การขนส่ง และการอ านวยความสะดวกด้านการน าเข้า-ส่งออก (CIQ) และกลไกพิเศษเฉพาะใน
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในลักษณะ Cross Functional Approach 

การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ผลการด าเนินการ : - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ เมื่อแล้วเสร็จ

การขนส่งสินค้าทางราง ทางน้ า และทางอากาศ จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการอ านวยความสะดวกยังคงติดขัดใน
ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ NSW โดยเฉพาะการปรับกฎหมายภายในของแต่ละหน่วยงาน
ให้รองรับการท าธุรกรรมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
ผลการด าเนินการ : - ขาดหลักสูตรเฉพาะที่เน้นการผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค หรือความ

เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน อาทิ บุคลากร คลังสินค้าสมัยใหม่ที่ต้องใช้อุปกรณ์อัตโนมัติและมีความรู้ เทคโนโลยี  
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สารสนเทศที่เป็นสากลในการปฏิบัติงาน ในขณะที่การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ยังคง 
ขาดการบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท าขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการด าเนินการในช่วง
ระยะที่ 1 ของการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมาย
คือ การเป็นชาติการค้าและบริการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2579 ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิ
สติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดกรอบการด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะ 1 – 5 ปี (แผนยุทธศาสตร์ฯ 
ที่เสนอมาในครั้งน้ี) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (2) ระยะ 
5 – 10 ปี : ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เชื่อมโยงการประกอบธุรกรรม
ทางการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่การเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Logistics) อย่างสมบูรณ์ ขจัดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกทั้งด้านโครงสร้างและระบบ และ (3) ระยะ 20 ปี : มุ่งสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการของประเทศไทย ที่ได้ก าหนดไว้ในทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้บนเวทีโลก  สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและ 
ใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของตนเอง โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 3 มีสาระส าคัญ ดังนี ้

วิสัยทัศน์ : “ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ  
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพ่ิม
จากโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 

2. ยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า  (Trade 
Facilitation Enhancement) ให้ได้มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving 
Factors) อาทิ พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ระบบก าลังคน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงข้ึน 

ตัวชี้วัด : 1. ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2563 
[อันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (International LPI)] 

 2. ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ ในอันดับที่ ดีขึ้น 
ในปี 2564 [อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)] 
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 3. ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 ของ GDP ณ ราคาประจ าปี 
ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP) 

 4. จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
ในปี 2564 

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และมีหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้ได้ระดับสากล
และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและบริหารจัดการได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

1.1 ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

ภาคการเกษตร ก าหนดเจ้าภาพหลักเพื่อก ากับดูแลห่วงโซ่อุปทานในแต่ละสาขาของพืชเศรษฐกิจหลัก 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าแก่ผู้บริโภค พัฒนาระบบโซ่ความเย็นเพื่อลดความสูญเสียและลดต้นทุน 
ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับได้ 

หน่วยงานหลัก กษ. 
หน่วยงานสนับสนุน : กค. พณ. คค. มท. วท. กก. และภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการ อาทิ SMEs ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ software 
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่การจัดการโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงกับแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด และการเช่ือมโยงกับภาค
บริการเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว 

หน่วยงานหลัก : อก. 
หน่วยงานสนับสนุน : กค. พณ. คค. มท. วท. กก. และภาคเอกชน 

1.2 เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อขยายตลาดและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย  e-
Delivery e-Fulfillment และสนับสนุน e-Payment 

หน่วยงานหลัก : พณ. ดศ. 
หน่วยงานสนับสนุน : กษ. อก. กค. มท. และภาคเอกชน 

1.3 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้ 
โดยเทียบเคียงกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สนับสนุนมาตรการทางภาษี /การเงินเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
โดยเฉพาะ SMEs ในการลงทุนและเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการไทย รวมถึงจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุน และการส่งเสริม Green & Safety Logistics 
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หน่วยงานหลัก : พณ. คค. 
หน่วยงานสนับสนุน : พน. กต. ทส. อก. กค. วท. ดศ. และภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้า และระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าในกลุ่ม CLMV และจีน 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพ่ือเชื่อมโยงอนุ
ภูมิภาคและเป็นประตูการค้า (ด่านชายแดนส าคัญ และ EEC) อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบเพ่ือลดต้นทุน (ทางราง – ทางน้ า - ทางอากาศ) และพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน เพื่อสร้างชุมชนโลจิสติกส์เพิ่มมูลค่าเพิ่ม
จากกิจกรรมน าเข้า – ส่งออก  

หน่วยงานหลัก : คค. มท. 
หน่วยงานสนับสนุน : กห. กค. อก. พณ. และภาคเอกชน 

2.2 พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ โดยเร่งรัดให้จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อท าหน้าที่
พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และภาครัฐและเอกชน (G2B) 

หน่วยงานหลัก : กค. 
หน่วยงานสนับสนุน : นร. สธ. วธ. ดศ. พณ. อก. กษ. คค. พน. มท. วท. ทส. กห. กต. กสทช. 

และภาคเอกชน 
2.3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการน าเข้า – ส่งออก 

การออกใบอนุญาต ใบรับรองแบบไร้เอกสารตามแนวทาง Single Window ตามมาตรฐานสากล 
2.4 เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ เน้นเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านมาตรการทางภาษี

และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และกฎหมายตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วยงานหลัก : พณ. 
หน่วยงานสนับสนุน : กต. กค. คค. อก. ทส. พน. และภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะเร่งผลิตก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านโลจิสติกส์ และระบบติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

3.1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกส์ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงจัดตั้งสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 

หน่วยงานหลัก : รง. ศธ. 
หน่วยงานสนับสนุน : นร. อก. กต. คค. ดศ. และภาคเอกชน 

3.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เน้นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และค านึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
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หน่วยงานหลัก : รง. ศธ. 
หน่วยงานสนับสนุน : นร. อก. กต. คค. ดศ. และภาคเอกชน 

3.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ เพื่อเอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ อาทิ ระบบคลังสินค้าอัตรโนมัติ เป็นต้น 

หน่วยงานหลัก : นร. วท. 
หน่วยงานสนับสนุน : ศธ. อก. กษ. คค. ดศ.และภาคเอกชน 

3.4 ประเมินและติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินผล 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางและระบบตัวช้ีวัดที่สามารถเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 

หน่วยงานหลัก : สศช. 
หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานหลักในแต่ละกลยุทธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศเสนอ และให้ สศช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ วท. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวเป็นกรอบในการ าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ส าเร็จ
และใช้ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบูรณาการ
การด าเนินการในภาพรวมต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการไดรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน  
ผลผลิต พ.ศ. .... 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... 
 3. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการน าส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ ส าหรับผู้รับสัญญา

แบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... 
 4. ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิต

ปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ 
รวม 4 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการน าส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดพื้นท่ีจะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้าง
บริการ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ .ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 พ.ค. 2559 และ 26 ก.ย. 2559 ให้ พน. ด าเนินการ

คัดเลือกผู้ด าเนินการในพื้นที่สัมปทานที่จะสิ้นอายุโดยวิธีการเปิดให้มีการประมูลแข่งขันยื่นข้อเสนอโดยทั่วไปเป็นการล่วงหน้า
ก่อนท่ีสัมปทานจะสิ้นอายุสัมปทานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2560 

2. โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 22 มิ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พน./กษ. (สกม./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ 
และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ก าหนดแบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต ก าหนดการน าส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐส าหรับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต และก าหนดวิธีการในการก าหนดพื้นที่ 
ที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียม เพื่อรองรับการน าระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียม นอกเหนือจากการพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียม
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม อันจะเป็นการสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไป (23 มิ.ย. 2560) เพื่อก าหนดให้การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกให้รัฐสามารถพิจารณาน าระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิ โตรเลียมนอกเหนือไปจากการพิจารณา 
ให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขเกี่ยวกับประโยชน์หรือสิทธิของผู้รับสัมปทานและ
ค่าภาคหลวงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้รัฐสามารถพิจารณาน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ดังนั้น ก่อนที่ พน. จะเปิดให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมา
บังคับใช้ จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิต และการน าส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐส าหรับสัญญาแบ่งปันผลผลิต รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ก าหนดพื้นที่ท่ีจะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ 

4. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ มีสาระส าคัญดังนี้ 
4.1 ก าหนดให้ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเป็นบริษัทที่มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต และจ าหน่ายปิโตรเลียม และต้องมีหนังสือรับรองความจริงจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
4.2 ก าหนดให้กรณีการขอเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยบริษัทที่ไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต 

และจ าหน่ายปิโตรเลียม ต้องมีบริษัทอื่นที่รัฐบาลเช่ือถือรับรองที่จะให้ทุน เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เช่ียวชาญ เครื่องจักรจน
เพียงพอ พร้อมท้ังแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่างบริษัท 

4.3 ในการยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้ขอต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงาน
ส าหรับโครงการส ารวจหรือผลิตโดยสังเขป โดยก าหนดให้ช่วงเวลาส ารวจมีระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี 

4.4 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 

4.5 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องส่งค่าภาคหลวงให้แก่
รัฐโดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 10 โดยให้หักจากเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายผลผลิตรวมของ
ปิโตรเลียม และยื่นแบบแสดงรายการน าส่งค่าภาคหลวงพร้อมการน าส่งค่าภาคหลวงเป็นสกุลเงินบาทไทยเป็นรายเดือนต่อ  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พน. 

4.6 ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ตามข้อ 4 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
พื้นที่ท่ีจะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมและก าหนดให้คณะกรรมการปิโตรเลียมแนะน าต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน าพืน้ที่
ที่ไม่สามารถหาผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการมาด าเนินการส ารวจหรือผลิตในรูปแบบใดก็
ได้ตามกฎหมายปิโตรเลียม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. โดย ส.ป.ก. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม  

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 4 ฉบับ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า  
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เห็นควรเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4 ของร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่ 
จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ  
โดยก าหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการไดรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน

ผลผลิต พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการน าส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ ส าหรับผู้รับ

สัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ตามที่ พน. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนิน 
การส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ  ตามที่ พน. เสนอ  
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ กษ. และ กค. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. มอบหมายให้ พน. เร่งรัดการด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2560 โดยเร็ว เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 33/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150860 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยส าหรับการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งท่ี 5 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส าหรับการหารือกับสิงคโปร์  
(ตามข้อ 3) และมอบหมายให้ รมว.พณ. ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุม Singapore – Thailand Enhanced 
Economic Relationship (STEER) ครั้งท่ี 5 

 2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ 
(นอกเหนือจากข้อ 3) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับสิงคโปร์ 
โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม Singapore – Thailand Enhanced 
Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน  
(หากมี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจร่วมกันเมื่อ

ปลายปี 2558 อยู่ระหว่างการร่วมด าเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (พ.ศ. 2568) โดยในปี 2559 
สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับท่ี 5 ของไทยในโลก และอันดับที่ 2 ของไทยในกลุ่มอาเซียน 

2. ไทยและสิงคโปร์มีกลไกส าคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการค้าในระดับทวิภาคี คือ การประชุม STEER  
โดยมี รมว.พณ. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เป็นหัวหน้าคณะฝ่าย
สิงคโปร์ โดยการประชุม STEER จัดขึ้นแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบต่อการที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม STEER ครั้งที่ 5 ในวันที่ 24 ส.ค. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  
โดยมี รมว.พณ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เป็นประธานร่วม 

 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ พณ./กษ. (สกต./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ก าหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างไทย – สิงคโปร์ และแนวทางจัดท าความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. พณ. ได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาประเด็นท่ีควรน าขึ้นหารือกับฝ่ายสิงคโปร์ 
รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมกับฝ่ายสิงคโปร์ เพื่อพิจารณาประเด็นความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่ท้ังสองฝ่ายประสงค์จะผลักดันส าหรับการประชุม STEER ครั้งท่ี 5 สรุปได้ดังนี้ 

3.1 ประเด็นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เร่งรัดและผลักดันความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 
เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างไทยกับสิงคโปร์ 

3.2 ประเด็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หารือแนวทางความร่วมมือในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน 

3.3 ประเด็นความร่วมมือด้านการลงทุน หารือแนวทางส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงเชิญชวนสิงคโปร์เข้ามาลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของไทย เช่น เรือ ราง ท่าอากาศยาน  
การซ่อมบ ารุงช้ินส่วนอากาศยาน รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในโครงการด้านพลังงาน 

3.4 ประเด็นความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดท าความตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement : MRA) ในเรื่อง Authorized Economic Operator (AOE) ระหว่าง 
กรมศุลกากรไทยกับสิงคโปร์ 

3.5 ประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว หารือการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือส าราญ  
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือส าราญระหว่างไทย – สิงคโปร์ ที่ได้มีการลงนามเมื่อเดือน 
มิ.ย. 2558 และตามผลประชุม ASEAN Tourism Ministers ครั้งท่ี 20 จัดขึ้นวันที่ 16 – 20 ม.ค. 2560 ณ สิงคโปร์ 

3.6 ประเด็นความร่วมมือด้านการบิน หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาแก้ไขความตกลง ว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกับส านักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ และการจัดท าบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบินไทย – สิงคโปร์ ระหว่างส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกับส านักงานการบิน
พลเรือนสิงคโปร์ 

3.7 ประเด็นความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจสอบสิทธิบัตร 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและ Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS) เรื่องการแต่งตั้ง IPOS เป็นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศและองค์กรตรวจสอบ
เบื้องต้นระหว่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ผลกระทบ 
4.1 สิงคโปร์เป็นผู้น าเศรษฐกิจในอาเซียน ไทยจึงควรใช้ประโยชน์ผลการประชุม STEER ครั้งที่ 5 เป็นแนวทาง 

ในการด าเนินยุทธศาสตร์กระชับความสัมพันธ์กับสิงคโปร์ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน 
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4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม STEER ครั้งที่ 5 จะช่วยขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทย
โดยเฉพาะปศุสัตว์ ขยายการลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามายังไทย รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทยส าหรับการประชุม Singapore 
– Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งท่ี 5 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. 
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ม.ิย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

2. ให้ พณ. รับความเห็นของ สคก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 


