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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170160 
 

เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. เห็นสมควรเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากเอกชนเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา  
การสหกรณ์แห่งชาติ และมีการออกระเบียบเพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) การแก้ไขอ านาจในการก ากับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ มีอ านาจ  
ในการออกระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบัน มีสหกรณ์  
ที่ด าเนินการออกระเบียบเพื่อด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นจ านวนมาก แต่มีบางระเบียบที่สหกรณ์มิได้กระท าการ  
ให้เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ หรือออกระเบียบที่ไปกระท าการนอ กขอบวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ เพื่อเป็นการตรวจสอบระเบียบสหกรณ์ที่อาจกระท าผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินคดีต่อบุคคลที่กระท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย การสั่งการให้สหกรณ์
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในสหกรณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนรวมถึงการยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค าสั่ง
ทางปกครองตามกฎหมาย รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดเพื่อความสะดวก  
ในการก ากับ ดูแล กลุ่มเกษตรกร 

(3) การแก้ไขให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
ท าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ 

(4) ปัจจุบันสหกรณ์มีปัญหาในเรื่องการรับสมาชิกสมทบ เนื่องจากการวินิจฉัยของ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งวินิจฉัยว่าสมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 33 (2) ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์
สมารถรับสมาชิกสมทบได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ทั้งนี้ เดิมสหกรณ์เคยมี  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีเงินทุนที่สามารถจะไปด าเนินการช่วยเหลือสหกรณ์ 
ที่ขาดสภาพคล่อง และมีการออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดอัตราการจัดเก็บ
เงินเข้าในกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้ และเข้าใจในระบบสหกรณ์ โดยจัดให้มีการรับเยาวชนหรือบุคคลอื่นเข้าออมเงิน  
ในสหกรณ์ ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือชุนชมต่างๆ เป็นต้น 

(5) ปรับปรุงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ให้มีความต่อเนื่องใน  
การบริหารงาน 

(6) ก าหนดความรับผิดชอบของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ เมื่อกรรมการหรือผู้จัดการกระท าให้สหกรณ์
เกิดความเสียหาย ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้จัดการต้องไปด าเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานบทบาทหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ให้อยู่ในระดับเดียวกับกรรมการบริษัทจ ากัด  
หรือกรรมการบริษัทมหาชน ที่มีการก าหนดไว้ชัดเจนในกฎหมาย จึงควรก าหนดความรั บผิดชอบของกรรมการหรือ
ผู้จัดการไว้ในกฎหมายสหกรณ์เป็นการเฉพาะ 

(7) ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ที่เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารสหกรณ์ ซึ่งการด าเนินธุรกิจ  
ของสหกรณ์มีความแตกต่างกัน เช่น ประเภทของสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงขนาดของสหกรณ์  
จึงควรก าหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้จัดการให้เหมาะสมกับประเภทสหกรณ์ ธุรกิจและขนาดของสหกรณ์ 

(8) ก าหนดคุณสมบัติสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

(9) ก าหนดให้มีทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ที่ขาด
สภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ในเรื่องของสหกรณ์ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงก าหนดให้มี  
ทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ เพื่อให้มีเงินทุนที่สามารถจะไปด าเนินการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง  
และมีการออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดอัตราการจัดเก็บเงินเข้าในกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 

(10) การบัญชี จัดระบบบัญชี รวมถึงการก าหนดช่ือทางบัญชีใหม่ให้สอดคล้องกับระบบบัญชีสากล 
(11) การควบรวมสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยค านึงถึงขนาดของสหกรณ์ความเสี่ยงของสหกรณ์ 

เงนิทุนหมุนเวียนและหนี้สิน และการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ได้มากข้ึน และด าเนินกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) บทก าหนดโทษ มีการปรับปรุงแก้ไขบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงบทก าหนดโทษ
เดิมตามกฎหมาย ซึ่งอัตราโทษที่ลงน้ันยังน้อย ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีการกระท า
ผิดในขบวนการสหกรณ์มากขึ้น ดังนั้น จึงควรปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในเชิงป้องปรามและควรก าหนด
อัตราโทษขั้นต่ าไว้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ และท าให้สหกรณ์เกิดความกลัวที่จะขัดค าสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายสหกรณ์ มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ยิ่งขึ้น  
โดยได้น าบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาเป็นแนวทางในการพิจารณา 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ ยกเว้นในส่วนของการจัดตั้ง
กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และการแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และให้ ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานศาลยุติธรรม  
ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ตามที่ กษ. เสนอ  

3. มอบหมายให้ กษ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

4. มอบหมายกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปด าเนิน 
การยกร่างกฎหมาย รวมทั้งก าหนดกลไกและแนวทางในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
ในลักษณะเดียวกันกับการก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานในลักษณะเดียวกันกับสถาบัน
การเงินประเภทอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาความจ าเป็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170160 
 
เรื่อง : แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ต าแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)] 
 
สารัตถะ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง 
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น เป็นข้าราชการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ตามได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้  

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามประกาศ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2559 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวศิรินารถ ใจมั่น เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่
ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สร.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ดังนี้ 

1. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มี คทช. 
เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงโดยการบูรณาการ การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม 

2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดิ นแห่งชาติ 
(คจช.) ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าท่ีของ คทช. ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คทช. ได้พิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวกับร่างรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านความเห็นชอบการออกเสียงประชามติ และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ 
กับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 และแผนปฏิรูปตามค าสั่ ง 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีค าสั่งให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอ ครม. ต่อไป เมื่อกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้แล้ว และ สลค.แจ้งให้ ทส. ด าเนินการ
ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในการเสนอเรื่องนี้เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ
หรือแผนปฏิบัติการต่างๆ ระยะสั้น (1 – 5 ปี) ต่อ ครม. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง 
ของยุทธศาสตร์แผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [ประกอบด้วย 6 ด้าน 1) ความมั่นคง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คทช./กษ. (กสส./พด./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

จะท าให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนปฏิรูปด้วย ดังนี้ 

1.1 ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ผ่านความเห็นชอบการออกเสียง
ประชามติ โดยค านึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูป
ประเทศ มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา 

1.2 ได้พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนาสู่สังคมสีเขียว วัตถุประสงค์และหลักการของพระราชบัญญัติฯ  
ได้บัญญัติให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ มีการกระจาย 
การถือครองอย่างเป็นธรรม 

1.3 ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้บัญญัติให้ คทช. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ครม. เมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนฯ 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลผูกพันคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดินและทรัพยากรดินที่ต้องด าเนินจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายและแผนฯ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. แผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ประกอบด้วยระเบียบ คทช. จ านวน 1 ฉบับ และค าสั่ง คทช. จ านวน 1 ฉบับ ส่วนตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ประกอบด้วยระเบียบ คจช. จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี หลังจากพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
3.1 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

3.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และหลักการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
3.1.2 ก าหนดให้มี คทช. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ คทช. 
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินโดยทั่วไป รวมทั้งมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบ  
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ต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน เสนอต่อ ครม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง  
หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

3.1.3 ก าหนดให้การด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามที่ คทช. ก าหนด ก่อนเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา 

3.1.5 ก าหนดให้ส านักเลขาธิการ คทช. มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ คทช. คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อ คทช. เพื่อพิจารณา 

3.1.6 ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ คทช. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง 
เลขาธิการ คทช. และจัดตั้งส านักงานเลขาธิการ คทช. ในส านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้แทนองค์กร ชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

3.2 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้ 

3.2.1 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ คจช. โดยให้ รมว.มท. เป็นประธาน ปลัด มท. ปลัด กห.  
ปลัด ทส. อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดี กสส. อธิบดี ชป. อธิบดี พด. อธิบดี กสก. 
อธิบดีกรมป่าไม้ เลขาธิการ ส.ป.ก. อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อ านวยการ สงป. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรม การ  
อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง ครม. แต่งตั้ง 

3.2.2 แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ คจช. ให้มีความชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกับอ านาจของ คทช. 

มต ิครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ คทช. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสภาเกษตรกรแห่งชาติไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
รวม 2 ฉบับ ตามที่ คทช. เสนอ  
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3. มอบหมายให้ ทส. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
4. มอบหมายให้ ทส. ไปด าเนินการตามขั้นตอนของมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2550 (เรื่อง การซักซ้อม

ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ตามความเห็นของ สคก. และ ส านักงาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผล
การร าเนินงานไปยัง สคก. เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 

5. มอบหมายให้ สคก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาทบทวนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเพื่อให้มีความเช่ือมโยงกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตามความเห็นของ สลค. ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170160 
 
เรื่อง : การโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจาระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก าลัง

พัฒนา (Global System of Trade Preferences among Developing Countries – GSTP) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ดังนี ้

1. อนุมัติทบทวน มติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2526 ที่มอบหมายให้ พณ. เป็นเจ้าของ
เรื่อง การเจรจาระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences 
Among Developing Countries – GSTP) โดยโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจา GSTP  
จาก พณ. มาเป็น กต. 

2. ขออนุมัติให้ กต. เบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนประจ าปี 2559 ของ กต. ที่คงเหลือจากส่วนต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยน และได้ขออนุมัติกันเหลื่อมปีไว้แล้วเพื่อช าระค่ะบ ารุงสมาชิก GSTP ปี 2559 และขออนุมัติช าระ 
คา่บ ารุงฯ ปี 2560 เมื่อได้รับการเรียกเก็บ โดยถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประจ าปี 2560 ของ กต. 

3. ขออนุมัติตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนประจ าปี ของ GSTP ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และในปีต่อ ๆ 
ไปเป็นประจ าทุกปี ตามอัตราที่เรียกเก็บโดยความตกลงภายใต้กรอบการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
1. ประเทศไทยเข้าร่วมการเจรจา GSTP ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง โดยคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีมติเมื่อวันที่ 

 21 ก.พ. 2526 ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติที่มี รมว .พณ. เป็นประธาน 
รับเป็นเจ้าของเรื่อง โดยประสานงานกับ กต. อย่างใกล้ชิด และ ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 ก.ย. 2559 อนุมัติให้ประเทศไทย
เข้าร่วมการเจรจารอบแรกของระบบ GSTP 

 

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการร่วมมือกับประเทศ
ก าลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองร่วมกันและขยายการค้า
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2531 อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2531  
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2531 ที่อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในข้อตกลง GSTP ในการประชุมระดับรัฐมนตรี 
 ณ ประเทศยูโกสลาเวีย ระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. 2531 โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจ าสหประชาชาติ  
ณ นครเจนีวา เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 19 เม.ย. 2532 

3. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2532 อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 8/2531  
เมื่อวันท่ี 14 ส.ค. 2532 เกี่ยวกับสัตยาบันต่อข้อตกลง GSTP โดยอนุมัติให้เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงเบลเกรดยื่นให้
สัตยาบันสารข้อตกลง GSTP ต่อประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งเป็นประเทศที่รักษาสัตยาบันสาร (Depositary Country) ซึ่งไทย
ได้ให้สัตยาบันข้อตกลง GSTP เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 2533 

4. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2538 เห็นชอบในการที่ประไทยจะเข้าร่วมเจรจา GSTP รอบที่ 2 ตามที่ พณ. เสนอ 
5. กต. รายงานว่า GSTP เป็นข้อตกลงภายใต้กรอบการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 

(UNCTAD) ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาตกลงให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกันเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการพึ่งพา
ตนเองทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม 77 

6. ประเทศไทย โดย พณ. มีพันธกรณีในฐานะสมาชิก GSTP ที่จะต้องช าระค่าบ ารุงเข้ากองทุน GSTP Trust Fund 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นเงินจ านวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  

7. ไทยได้ใช้ประโยชย์จากการส่งออกโดยใช้สิทธิ GSTP ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 
43 ประเทศ ที่ตกลงให้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากรระหว่างกันภายใต้กรอบ GSTP ซึ่งหากเปรียบเทียบมูลค่า 
ของการส่งออกภายใต้กรอบ GSTP ในปัจจุบัน กับค่าบ ารุงประจ าปี จ านวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ไทยช าระ  
ถือว่ามีความคุ้มค่า 

8. การช าระค่าบ ารุงประจ าปีของ GSTP เป็นการรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ ซึ่งไทยโดย พณ. ได้ด าเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2533 อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้ไทยสามารถ
เข้าร่วมรับรองผล/ร่วมเจรจา GSTP ได้ในอนาคต หากไทยเห็นว่าเป็นประโยชน์ และโดยที่ไทยเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 
กลุ่ม 77 และเป็นประธานกลุ่ม 77 ณ นครนิวยอร์ก ในปี 2559 ไทยจึงควรปฏิบัติตามพันธกรณีในการช าระค่าบ ารุง
ประจ าปีของ GSTP ต่อไป 

9. เมื่อปี 2551 พณ. ได้หารือกับ กต. ถึงแนวทางการด าเนินงานเจรจากรอบ GSTP ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า  
โดยที่การเจรจา GSTP อยู่ภายใต้กรอบ UNCTAD ที่อยู่ในความดูแลของ กต. ดังน้ัน กต. ควรเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการรับผิดชอบภาพรวม จึงยังคงเป็นหน่วยงานท่ีตั้งงบประมาณส าหรับการช าระค่าบ ารุงสมาชิก GSTP จนถึงปี 2557 
และขอให้ กต. เป็นผู้ตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2558 ต่อไป 
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10. เนื่องจาก UNCTAD มีการปรับปรุงระบบการรายงานผลทางการเงินท าให้ไม่มีการเรียกเก็บค่าบ ารุงสมาชิก 
GSTP ส าหรับปี 2558 กต. จึงจะด าเนินการเบิกจ่ายการช าระค่าบ ารุงสมาชิก GSTP ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป  
และหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบ กต . จากงบประมาณของ กต. แผนงาน
ส่งเสริมความส้มพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งนี้ การเจรจาภายใต้กรอบ GSTP แม้จะยังไม่มี 
การก าหนดการเจรจารอบที่ 4 แต่การช าระค่ารุงประจ าปีของ GSTP ควรด าเนินการภายในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วในปีต่อ ๆ ไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ กต .  

เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจา GSTP จาก พณ. เป็น กต. เนื่องจากการเจรจา 
GSTP เป็นการเจรจาภายใต้กรอบ UNCTAD ที่อยู่ในความดูแลของ กต. และอนุมัติในหลักการเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าบ ารุง
สมาชิก GSTP รวมทั้งเรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อช าระค่าบ ารุงประจ าปีของ GSTP 

มติ ครม. : 1. อนุมัติให้ กต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจาระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ
ก าลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences among Developing Countries – GSTP) แทน พณ. ทั้งนี้  
ในการด าเนินการเจรจา ให้ กต. ประสานกับ พณ. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศ 

2. ในส่วนของงบประมาณเพื่อช าระค่าบ ารุงประจ าปีของ GSTP ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. โดยให้ กต. 
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170160 
 
เรื่อง : สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
 
สารัตถะ : สลน. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่  
7-12 ธ.ค. 2559 

2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการติดตามผลการประชุมฯ และผลการหารือในประเด็น
ต่างๆ ตามตารางที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) จัดท า 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2546 เห็นชอบในหลักการในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ). แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจกักกันโรค
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในกรณีที่ในระยะต่อไปมีการจัดท าพิธีสาร (Protocol) หรือความตกลงอื่นๆ ซึ่งเป็น
สาระทางด้านเทคนิคภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันฉบับนี้  มอบหมายให้เป็นดุลยพินิจและการลงนามของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีก โดยให้หารืออย่างใกล้ชิดกับ  
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ (1) ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจ  
ไทย-จีน ครั้งที่ 5 และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
เอกสารผลลัพธ์การประชุม (2) การต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ระยะ 5 ปี และเอกสารส าหรับการต่ออายุ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย-จีน ระยะ 5 ปี รวมถึง (3) แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่าง ไทย-จีน 

 

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

เพื่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-จีน 
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 

4. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี  
7-12 ธ.ค. 2559 เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ระหว่างไทย - จีน (Thailand-China Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation : 
JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 5 และร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจนพบปะกับ  
นักธุรกิจและนักลงทุนส าคัญของจีน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

4.1 การประชุม JC เศรษฐกิจ ไทย-จีน ครั้งท่ี 5 ในวันท่ี 9 ธ.ค. 2559 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมนตรีแห่งรัฐ (นายหวาง หย่ง) เป็นประธานร่วม พร้อมด้วย
รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุม 

4.1.1 ภาพรวม การประชุม JC เศรษฐกิจ ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ประสบความส าเร็จอย่างมาก สะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 

4.1.2 สรุปประเด็นหารือส าหรับการประชุม JC เศรษฐกิจ ไทย-จีน ครั้งท่ี 5 
(1) ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ฝ่ายจีนช่ืนชมการบริหารประเทศภายใต้การน าของ

นายกรัฐมนตรีไทยที่น ามาซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน จีนยินดีใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของจีนเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ของไทย โดยสองประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม ดิจิทัล และการพัฒนาสีเขียว ในการนี้สองฝ่าย
แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยได้มีการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน 
ระยะ 5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) เพื่อเน้นการด าเนินความร่วมมือ 5 สาขาหลัก ที่สอง
ประเทศให้ความส าคัญให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพลังงาน 

(2) ความเชื่อมโยงระหว่างไทย-จีน 
(2.1) ความเชื่อมโยงทางกายภาพ (โดยเฉพาะระบบราง) สองฝ่ายจะเร่งลงนามสัญญา

เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ภายในเดือนมกราคม 2560 และเดินหน้าความร่วมมือด้านการรถไฟระยะที่สองทันที 
โดยครอบคลุมเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย โดยสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
รถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 
นอกจากนั้น สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมไปยัง  
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กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ส าหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) รัฐบาลจีนจะสนับสนุนวิสาหกิจจีนให้เข้ามาร่วมลงทุนและเสนอแนะให้ไทยใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เช่น Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) และ Silk Road Fund โดย China Development และ 
Bank China EXIM Bank จะร่วมให้การสนับสนุน EEC ด้วย 

(2.2) ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล/Internet Superhighway สองฝ่ายจะใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ โดยจีนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง Superhighway ด้านข้อมูลข่าวสารของไทย ที่จะเช่ือมกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และจีน
ยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลให้แก่ไทย 

(2.3) ความร่วมมือด้านการค้า สองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการค้าสองฝ่ายที่ 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 การค้าสินค้าข้าวภายใต้ MOU มีความคืบหน้า
ด้วยดี ไทยหวังว่าจะมีการหารือสัญญาข้าวอย่างต่อเนื่องและหวังว่าจีนจะน าเข้าข้าวหอมมะลิไทย และขอให้จีนเร่งรัดการ
อนุญาตน าเข้ารังนกจากไทยในโอกาสแรก ฝ่ายจีนแจ้งประสบปัญหาสินค้าเกษตรอุปทานส่วนเกินในประเทศ แต่ยินดีให้
การสนับสนุนข้าวไทยและสินค้าเกษตรอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้บนพ้ืนฐานของกลไกตลาด ทั้งนี้ การลงนามเอกสารความ
ร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีนจะช่วยให้การค้า
สินค้าเกษตรสองฝ่ายด าเนินการอย่างราบรื่นมากข้ึน 

(2.4) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือด้าน
อวกาศ สองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาด้าน 
Science Technology Engineering Mathematics (STEM) และอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยจีนเสนอให้มีการลงนาม
ความร่วมมือทางการบินและอวกาศในระดับรัฐบาล และเสนอให้ไทยใช้ประโยชน์จากกองทุน ASEAN-China Maritime 
ส าหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม และยินดีสนับสนุนการยกระดับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการให้ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านอวกาศแก่ไทย นอกจากนี้ จีนมี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการประมูลดาวเทียมทิออส (THEOS) ของไทย 

(2.5) ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว สองฝ่ายจะร่วมกันท างานอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น  
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและเพื่อให้
จ านวนนักท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ 10 ล้านคน ภายในปี 2560 ในการนี้ ฝ่ายไทยจะอ านวย
ความสะดวกให้กับการเปิดส านักงานท่องเที่ยวของจีนในประเทศไทย 
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(2.6) ความร่วมมือด้านการเงิน สองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความ
สะดวกการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวนและบาท เพื่ออ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้  
สองฝ่ายจะขยายความร่วมมือด้านการเงินให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการท าธุรกรรมรูปแบบใหม่  รวมถึง  
E-Payment นอกจากนั้น ฝ่ายจีนแจ้งจะพิจารณาให้มีก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน (หยวน – บาท) ได้โดยตรง (Direct 
Quotation) เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่แล้วในมณฑลยูนนานให้ครอบคลุมทั้งประเทศ (nationwide) 

(2.7) ความร่วมมือด้านพลังงาน ไทยผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมและ
การลงทุนจากจีนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานขยะ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

(2.8) ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น สองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อกระชับความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งระดับไทย-มณฑลและจังหวัด – มณฑล โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว การศึกษา และ
พลังงาน ทั้งนี้ สองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือ 5 สาขา ภายใต้ Joint Action Plan ในระดับมณฑล ให้เป็นรูปธรรม
ร่วมกัน 

(2.9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค สองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน และผลักดันให้มีข้อสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยเร็ว นอกจากนั้น ไทยและจีนจะร่วมมือกันด าเนินความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไทยเสนอให้มีการจัดท า Master Plan ส าหรับ CLMV ซึ่งจะสอดรับกับกรอบ
แม่น้ าโขง-ล้านช้าง 

4.1.3 การลงนามในเอกสารความร่วมมือ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ลงนามใน
เอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจ ไทย-จีน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ร่วมกับมนตรีแห่งรัฐ (นายหวาง 
หย่ง) และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พิธีสารว่าด้วยการต่ออายุแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ไทย-จีน ระยะ 5 ปี และการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (2) บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และ (3) เอกสารความร่วมมือทางเทคนิคด้าน
ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน 

4.2 การเยือนส านักงานใหญ่บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป จ ากัด เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ณ เมืองหางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

4.2.1 การลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent : LOI) รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านงความร่วมมือระหว่าง พณ. เป็น
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ผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนฝ่ายบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จ ากัด โดยมีสาระส าคัญของความร่วมมือใน 4 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และการพัฒนา National E-Commerce Platform (2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี (3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศ และ (4) การเชิญชวนบริษัท Alibaba 
Group มาลงทุนในโครงการ EEC พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs 
ไทยให้สามารถด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่าง
มั่นคง ตลอดจนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4.2.2 การจัดต้ังสถาบัน New Economy Academy (NEA) เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับบริษัท 
อาลีบาบา กรุ๊ป จ ากัด โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้สั่งการให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ SMEs ครบวงจร เพื่อมุ่งสร้าง SMEs ยุคใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดย
ยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กระจายทั่วทั้งประเทศ สร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งตั้งแต่ฐานรากผ่านเครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าออนไลน์ 

4.3 เรื่องอื่นๆ  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบหารือกับบริษัทรายใหญ่ของจีน 
จ านวน 10 บริษัท เช่น บริษัท China Sinomach Heavy Industry โดยได้น าเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนและ
โครงการ EEC ทั้งนี้ บริษัทต่างๆ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทยหลายสาขา เช่น 
การก าจัดของเสีย การบ าบัดน้ าเสีย การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 

มติ ครม. : รับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการติดตามผลการประชุมคณะกรรมการร่วม 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 5 และผลการหารือในประเด็นต่างๆ 
ตามตารางที่กระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดท า ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวง
อุตสาหกรรมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


