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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งท่ี 5 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership Plenary 
Assembly : GSP PA) 

2. ให้ความเห็นชอบให้ กษ. โดย พด. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการด าเนินงานเพื่อจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ทส. และ กต. ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 เห็นชอบกรอบท่าทีของไทยในการด าเนินงานความร่วมมือด้านดินต่อที่

ประชุม GSP PA ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 2560 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และเห็นให้คณะผู้แทน 
(ฝุายไทย) เจรจากับผู้แทนประเทศสมาชิกและ GSP บนพื้นฐานของท่าทีของไทยในการประชุม GSP PA ครั้งที่ 5 ตามที่ 
กษ. เสนอ 

2. การประชุม GSP PA ครั้งที่ 5 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) เข้าร่วมประชุม จ านวน 61 ประเทศ โดยมี Mr. Yaya Ola Niran รัฐมนตรีและผู้แทนถาวรไนจีเรียประจ า FAO 
ท าหน้าที่ประธาน 

3. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประธาน
กลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุม และได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในฐานะอดีตประธาน GSP ในช่วงพิธีเปิดการประชุม  
โดยน าเสนอถึงการน้อมน าแนวทางการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
สร้างสมดุลและเช่ือมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เปูาหมายการพัฒนาที่ 2 (การขจัดความหิวโหย)  
13 (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และ 15 (การปกปูอง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ เกิดการด า เนินงานอย่ างมีบู รณาการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อย่างยั่งยืน) และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมวันดินโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ผลปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม 

4. นอกจากน้ัน ได้ร่วมแสดงท่าทีของไทยตามที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบ (ตามข้อ 1) โดย FAO ได้กล่าวช่ืนชม
ไทยที่สนับสนุนกิจกรรมของ GSP อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการร่วมผลักดันการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธ.ค. และปีดินสากล 
2558 รวมถึงการด ารงต าแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย ท้ังนี้ การประชุม GSP PA มีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

4.1 ที่ประชุมได้ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดินของแต่ละภูมิภาค โดยไทยในฐานะประธาน 
ASP รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการด าเนินงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านดินของเอเชีย (ASP 
Implementation Plan) ปี 2559 – 2561 ซึ่งประเทศสมาชิก ASP ได้ให้การรับรองแผนไว้เมื่อเดือน ธ.ค. 2559  
ที่กรุงเทพ และใช้เป็นกรอบการด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานของภูมิภาค โดยมีโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ไทย จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

4.1.1 การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยดินแห่งเอเชียในประเทศไทย (Center of Excellence 
on Soil Research in Asia - CESRA) ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ จะช่วยให้ภูมิภาคมีองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินโดย ผู้แทนประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียสนับสนุนให้ไทยเป็นประเทศน าร่อง 
การจัดต้ังศูนย์ฯ และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกในการร่วมแบ่งปันข้อมูล พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากองค์กรระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย 

4.1.2 การจัดท าแผนที่คาร์บอนในดิน ซึ่ง GSP ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดท าแผนที่คาร์บอนในดิน
ของทุกภูมิภาค โดยโครงการนี้มีก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดส่งข้อมูลแผนที่ให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2560 เพื่อน ามา
จัดท าเป็นแผนท่ีคาร์บอนในดินของโลกเผยแพร่ในวันดินโลก 5 ธ.ค. 2560 [ปริมาณคาร์บอนในดินเป็นตัวช้ีวัดความอุดม
สมบูรณ์และผลิตภาพของดิน ตลอดจนศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็น
ดัชนีช้ีวัดของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ 15.3.1 ซึ่งไทยสามารถต่อยอดโดยน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนก าหนดพื้นที่เปูาหมายการพัฒนาพื้นที่เกษตรกร และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียปริมาณ
คาร์บอนในดินสู่ช้ันบรรยากาศต่อไป] 

4.1.3 โครงการหมอดินอาสานานาชาติ ซึ่งที่ประชุมให้ความสนใจและได้เคยส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษา
ข้อมูลหมอดินอาสาของไทย เพื่อน าไปพัฒนาโครงการหมอดินอาสานานาชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าร่างคู่มือปฏิบัติเพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งเป็น editorial board (กองบรรณาธิการ) ให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับหมอดินอาสาน าไปใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งโครงการหมอดินอาสานี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกร
ของไทยให้เป็น smart farmer ได้ต่อไป 

4.2 ที่ประชุมขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการผลักดันนโยบายและแผนการด าเนินงานของประเทศ
ให้สอดคล้องกับแนวทางตามความสมัครใจในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ (The Voluntary 
Guidelines for Sustainable Soil Management : VGSSM) ของ FAO (ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและนโยบาย 
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รวมทั้งบทบาทของภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน) ทั้งนี้ ไทยมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินสอดคล้องกับ VGSSM อยู่แล้วด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติที่น าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.3 ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ GSP เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันดินโลกซึ่งประเทศสมาชิกร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรม โดยไทยได้กล่าวต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการน้อมน าแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากร
ดินอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 สู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความ
มั่นคงทางอาหารมาปรับใช้ในการด าเนินงาน และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก พ.ศ. 2560 
ภายใต้หัวข้อการเฉลิมฉลองวันดินโลกที่ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบว่า “Soils, caring for the planet starts 
from the ground” หรือ “รักษ์ดิน รักโลก รักสิ่งแวดล้อม” ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน กษ. จะจัดกิจกรรมวันดินโลกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ก าหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจ าปี 2561 ว่า “Be the solution to soil pollution”  
ซึ่งให้ความส าคัญเรื่องการจัดการมลพิษทางดินเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร และเรียกร้องให้เห็นถึง
ความส าคัญของการผลิตพืชอาหารที่มาจากดินที่ไม่มีสารเคมีตกค้างหรือมาจากแหล่งสะสมมลพิษ อีกทั้งมีมติเห็นชอบ 
ให้ก าหนดจัดการประชุม Global Symposium on Soil Contamination and Pollution ในเดือน เม.ย. 2561 

4.4 ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งเครือข่าย International Network of Black Soils (INBS) ซึ่งเป็นดินที่มี
อินทรียวัตถุสูง มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน โดยจีนรับท าหน้าที่ประธานเครือข่ายและไทยได้กล่าวแสดงความสนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่พรุของประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ที่อาจน ามาปรับใช้กับกรณีของไทยได้ 

4.5 ที่ประชุมเห็นชอบให้ประธานองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation : CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย เป็นประธาน
ของเครือข่ายการจัดการข้อมูลดิน (International Network of Soil Information Institutions, INSII) ซึ่งไทยอาจ
พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลดิน และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ มาปรับใช้ 

5. การประชุม GSP PA ครั้งที่ 5 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กระทรวง กรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรดินสู่การบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ในหลายมิติ รวมทั้ง กษ. มีความเห็นว่า ต่างประเทศให้ความส าคัญกับประเด็นมลพิษ
ทางดิน ซึ่งเชื่อมโยงถึงความปลอดภัยของอาหาร โดยมองย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารว่ามาจากดินที่ปลอดภัย ไม่มี
มลพิษ ปราศจากการตกค้างของสารเคมี ตามหัวข้อวันดินโลก ปี 2560 – 2561 อีกทั้งประเด็นดังกล่าวได้รับการบรรจุ
ใน VGSSM ซึ่งอาจมีแนวโน้มถูกหยิบยกเปน็มาตรฐานการผลิตสินค้าภาคเกษตรต่อไปในอนาคต ดังนั้น ในฐานะที่ไทยจะ
ยกระดับสู่การเป็นครัวโลกอาจใช้การด าเนินงาน ASP เป็นช่องทางในการแสดงความมุ่งมั่นในการด าเนินการจัดการ
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ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย ผ่านการด าเนินกิจกรรมวันดินโลกและใช้โอกาสในเวทีระดับชาติและ
สากลต่างๆ แสดงบทบาทในการผลักดัน และเห็นควรเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ของไทยร่วมเฉลิมฉลองวันดินโลกในหัวข้อ
ที่ FAO ก าหนดไว้ และบูรณาการการท างานร่วมกัน 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหนุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ  

 1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหนุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ .ศ. 2528 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ได้บัญญัติให้ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายก าหนด

บทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่ใน
กรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ และมาตรา 18 บัญญัติให้ในแต่ละทุน
หมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่
มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลั ง  จากผู้ มี ความเ ช่ียวชาญและประสบการณ์  ด้ านการเ งิน เศรษฐศาสตร์  
การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2. ส านักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ฝุายเลขานุการฯ ซึ่งรับผิดชอบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 อยู่ในข่ายที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

3. สกร. ได้เสนอแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จ านวน 2 ฉบับ เสนอที่ประชุม กชก. ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. 2560 แล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 โดยให้คงไว้เฉพาะ กชก. และให้แก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุน
หนุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 ในเรื่องนิยาม “คณะกรรมการ” องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ และแก้ไขเพิ่มอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ 
ผู้ยากจนส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณ  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่ างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครปฐม  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองระบายน้ าสาย 3 เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าน่าน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

 4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บน้ ามีปริมาณน้ าขาดหายไปจากระบบชลประทาน ดังนั้น  
เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังท าให้ทราบถึง
ปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม  
การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรให้ทางน้ าชลประทานที่ได้ประกาศเป็นทางน้ าชลประทานแล้ว
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3 ฉบับ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ดังนี้ 

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2533 ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครปฐม 
ทางน้ าชลประทานประเภท 1 (คลองแยก 6 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย และคลองแยก 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน 
อย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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7 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย) และเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 
ทางน้ าชลประทานประเภท 2 (คลองระบายน้ าสาย 3)  

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2540 ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อน
นเรศวร (แม่น้ าน่าน) (อ่างเก็บน้ าคลองไหล) 

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 4/2558) ลงวันที่ 13 ก.ค. 2558 ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการ
ชลประทานก าแพงเพชร โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 จึงได้เสนอ 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 4 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน รวม 4 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิศวกรรม ชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็นวันท่ีมี คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรองนายรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. ได้เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการ ตามข้อ 1 ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าว

แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ และผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาจึงอาจด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 15 มี.ค. 
2560 ซึ่งเป็นวันท่ีส านักงาน ก.พ. ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 2 ณ เมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 2 มีผลการประชุมที่ส าคัญ 

1.1 ประเด็นที่ประชุมรับทราบ 
- ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานด้านการเกษตรซ่ึงได้ด าเนินงานตามแผนงาน

สนับสนุนหลักด้านเกษตร ระยะที่ 2 (Core Agriculture Support Program Phase 2) ปี 2554 - 2563 เช่น  
การจัดท าระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS) โครงการเกี่ยวกับการใช้
ไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาตราสินค้าของ GMS เพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเป็นผู้น าในการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากธนาคารเพื่อ
การพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) รัฐบาลสวีเดน กองทุนเพื่อการพัฒนานอร์ดิกโครงการความ
ร่วมมือด้านการเงินในการจัดการแหล่งน้ า และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 

- Food Industry Asia จะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
บุคลากรภาครัฐด้านห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยจะเสนอโครงการฝึกอบรมผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ต่อไป 

1.2 ประเด็นที่ประชุมเห็นชอบ 
- ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและแผนปฏิบัติการเสียมราฐ และมอบหมายให้คณะท างานด้านการเกษตร
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเป็นผู้น าในการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุน 
ด้านวิชาการและงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- ให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการควบคุม แก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนและเสนอให้
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสนับสนุนการด าเนินงาน 

- ให้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้ที่ประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ครั้งท่ี 6 ในเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งเห็นชอบให้น าโครงการภายใต้สาขาเกษตร
ผนวกไว้ในแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Action Plan) ปี 2561 – 2565 

1.3 ประเด็นอื่นๆ 
- ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้ง

ยืนยันที่จะด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อเพ่ิมโอกาสให้แก่ภาคการเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

- รมว.กษ. ได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบว่ายุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ นี้ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการเกษตรในช่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของไทย และเห็นว่าประเทศสมาชิก 
ควรร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ฯ และเพิ่มความสามรถในการแข่งขันของอนุภูมิภาคโดยควรแสวงกาศักยภาพของแต่ละ
ประเทศเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี  
ทางการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมผ่านกลไกประชารัฐ โดย กษ. ได้ด าเนินยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมทั้งในระยะยาว 20 ปี เช่น การจัดสรร
ที่ดินท ากินและการเพิ่มพื้นท่ีชลประทานเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงทรัพยากรทางการเกษตรอย่างทั่วถึง การสนับสนุนการท า
การเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วย 

2. การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงอย่างไม่เป็นทางการ (GMS Agriculture Ministers’ 
Retreat) ครั้งท่ี 1 

2.1 ที่ประชุมได้หารือแนวทางและมาตรการที่จะร่วมกันผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการเสียมราฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม การเน้นการลงทุนของภาครัฐเพื่อดึงดูด  
การลงทุนจากภาคเอกชนในห่วงโซ่คุณค่าด้านเกษตร การปรับปรุงการประสานงาน การติดตามผลการด าเนินงาน และ
การรายงานผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 รมว.กษ. ได้ใช้โอกาสนี้ย้ าความส าคัญของการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยยกระดับความรู้  
ให้เกษตรกรในการท าการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  
ด้านการเกษตรในชนบททั่วประเทศ 882 อ าเภอ และเสนอให้ ADB สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้ศูนย์เครือข่าย
ดังกล่าวเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในประเทศและในภูมิภาค 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม 
3.1 เพิ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตร การค้าและการลงทุนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศ  
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ที่สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
3.2 ประเทศไทยได้แสดงบทบาทน าในการพัฒนาด้านเกษตรและการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  

แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทั้งอนุภูมิภาค และส่งผลต่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนการเติบโต ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

3.3 ประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตตามแผนพัฒนาการเกษตรของไทย 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ขออนุมัติร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) เรื่องการรักษาความลับในการเจรจาความตกลงระหว่าง

รัฐบาลไทยและฝรั่งเศสว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมในพื้นที่ที่รัฐบาล
ฝรั่งเศสถือว่าเป็นพ้ืนท่ีอ่อนไหว 

 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นคณะท างานในการเจรจาอย่างฉันมิตรกับรัฐบาลฝรั่งเศสในเรื่องความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและ
ฝรั่งเศสว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมในเทียมในพื้นที่ท่ีรัฐบาลฝรั่งเศสถือว่าเป็นพ้ืนท่ี
อ่อนไหว 

 2. อนุมัติหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) ว่าด้วยการรักษาความลับระหว่างรัฐบาลไทยและ
ฝรั่งเศสส าหรับการเจรจาดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการปรับปรุง แก้ไขหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อน  
การลงนามให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  
ในภายหลัง 

 3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of 
Letters) ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจ 
(Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดท า (ร่าง) หนังสือแลกเปลี่ยน 

(Exchange of Letters) ของรัฐบาลไทยเรื่อง การรักษาความลับในการเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส
ว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมในพื้นที่ที่รัฐบาลฝรั่งเศสถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหว  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

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

เพื่อให้การด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2) สามารถด าเนินการต่อไปได้จึงจ าเป็นจะต้องเจรจากับตัวแทน
ของรัฐบาลฝรั่งเศสในเรื่องนี้อย่างฉันมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) รัฐบาลไทย ยินดีเจรจาอย่างฉันมิตรกับรัฐบาลฝรั่งเศสในเรื่องความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส  
ว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมในพื้นที่ท่ีรัฐบาลฝรั่งเศสถือว่าเป็นพ้ืนที่
อ่อนไหว 

2) รัฐบาลไทยขอรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาของความตกลงฯ จะได้รับการคุ้ มครองว่าเป็นความลับตาม
บทบัญญัติแห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

3) รัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสจะมีระยะเวลาสองเดือนในการเจรจาและลงนามในความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยและฝรั่งเศสว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมในพื้นที่รัฐบาล
ฝรั่งเศสถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหว นับจากหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) ของรัฐบาลไทย 
เรื่องการรักษาความลับในการเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส มีผลบังคับใช้ 

2. ทั้งนี้ ในการเจรจาความตกลงฯ ที่เกิดขึ้นนั้น หน่วยงานฝุายไทยที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ที่บัญญัติขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 

3. หลังจากที่รัฐบาลไทยได้ส่งหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) ตามข้อ 1 ให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสแล้ว 
รัฐบาลฝรั่งเศสจะได้ส่งข้อมูลและร่างเนื้อหาของความตกลงฯ มาเพื่อให้ฝุายไทยพิจารณาและท าการเจรจาในรายละเอียด
กันต่อไป 

4. หลังจากได้เจรจาในรายละเอียดความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสว่าด้วยข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและ
เผยแพร่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมในพื้นที่ที่รัฐบาลฝรั่งเศสถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหว จนเป็นที่ยุติแล้ว หน่วยงานหลักใน 
การเจรจาจะได้เสนอรายละเอียดความตกลงฯ ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในความ
ตกลงฯ และลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างระบบดาวเทียมส ารวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคช่ันภูมิ
สารสนเทศ ส าหรับโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ วท. เสนอ และให้ วท. รับความเห็นของ กต. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้ง
ให้หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นและ
เหมาะสมในการก าหนดข้อจ ากัดในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายจากระบบดาวเทียมของฝรั่งเศสที่มีรายละเอียดสูง
ในพื้นที่ท่ีรัฐบาลไทยถือว่าเป็นพ้ืนท่ีอ่อนไหว เพื่อน าไปเป็นเงื่อนไขในการเจรจากับรัฐบาลฝรั่งเศสในขั้นตอนต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจาณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. ขอความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ ทั้ง 8 ประเภท ภายใต้โครงการ
ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย และให้ด าเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่การตลาดเดิม และ/หรือเพิ่มวันท าการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 
ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป 

2) ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานท่ีค้าขาย 
ให้มีพื้นที่การค้าขาย โดยให้ส่วนราชการที่ดูแลตลาดแต่ละประเภทรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจิกายน 2560 

3) ด าเนินงานโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อด าเนินโครงการฯ ตามกรอบ
และแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ 

4) รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อประเมินโครงการฯ ต่อไป 
 2. ขอความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด มีหน้าที่ส่งเสริมการตลาด  

การประชาสัมพันธ์ การค้าขาย การท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างแรงกระตุ้นการขาย ภายใต้การส่งเสริมตลาดประชารัฐต้องชม 
เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมตลาดประชารัฐทุกประเภทท่ีเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สศก./อ.ต.ก./กสส./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดการท างานในรูปแบบตลาดประชารัฐ รวมทั้งให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กรมการปกครอง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ในคณะท างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เพื่อบูรณาการโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับตลาด 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้วยวิธีการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดที่มีการสร้าง
ขึ้นใหม่ ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ 
ภายใต้ช่ือโครงการ “ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย” โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 

1. แนวคิดของโครงการ ประกอบด้วย 
1) ส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีการตลาดใหม่ 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม 
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร 

หาบเร่ แผงลอย) 
4) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ 
5) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานท่ีค้าขาย 
6) ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค 
7) เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาและแข่งขัน 

2. หลักการของโครงการ ประกอบด้วย 
1) ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบตลาดประชารัฐ 
2) สร้างพืน้ท่ีให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยรุกเข้าไปหาผู้ซื้อ 
3) ช่วยให้การลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม 
4) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย โดยเฉพาะผู้ค้า Modern Trade 
5) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ให้แยกจากผู้ประกอบการเดิมอย่างชัดเจน 
6) ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย 

3. ตลาดประชารัฐภายใต้โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย จ าแนกออกเป็น 8 ประเภท ตามความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน ดังนี ้

1) ตลาดประชารัฐ Green Market ด าเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับ มาตรฐานสินค้าทาง

การเกษตรและอาหารปลอดภัย 
พื้นที่ด าเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมีงบประมาณด าเนินการแล้ว 

และจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ (1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผู้เช่าเดิม 163 แผง พื้นที่เช่าใหม่ 
126 แผง และพื้นที่ว่างหมุนเวียน 111 แผง (2) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เช่าเดิม 16 แผง พื้นที่เช่าใหม่ 
154 แผง และพื้นที่ว่างหมุนเวียน 150 แผง และ (3) ตลาดล าพูน จังหวัดล าพูน ผู้เช่าเดิม 10 แผง พื้นที่เช่าใหม่  
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244 แผง และพื้นที่ว่างหมุนเวียน 586 แผง 
กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการอาหารรายใหม่แยกเป็น 3 ตลาด รวมตลาด 3 แห่ง  

กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 847 ราย 
2) ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ด าเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน 

แนวคิด : บริหารจัดการพื้นที่เดิม เพิ่มผู้ประกอบการ โดยขยายพื้นที่และวันด าเนินการ โดยเพิ่มจาก  
ทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย 1 วัน (วันอังคาร และ/หรือ พฤหัสบดี) เพื่อให้เกษตรกรน าผลผลิตมาขาย 
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 

พื้นที่ด าเนินการ : ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด และอ าเภอ จ านวน 2,155 แห่ง 
กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกรน าผลผลิตมาขายเอง กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 2,155 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการ
รายใหม่ประมาณ 21,550 ราย 

3) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แนวคิด : (1) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารการตลาด  

ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรน าผลิตผลมาขายเอง (2) เพิ่มวันท าการโดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม 
และ (3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่น าผลผลิตมาค้าขายเอง 

พื้นที่ด าเนินการ : ตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จ านวน 3,822 แห่ง 
กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพิ่มขึ้น 

จากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 3,822 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ประมาณ 45,864 ราย 
4) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ด าเนินการโดย กรุงเทพมหานคร 

แนวคิด : จัดที่ท าการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย จ านวน 
11,033 ราย รวมทั้งจัดจ าหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ด าเนินการ : มีทั้งหมด 14 แห่ง เปิดด าเนินการแล้ว 5 แห่ง คือ 
1. ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม 340 ราย 
2. หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง 30 ราย 
3. บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 146 ราย 
4. ลาดจอดรถข้างสวนลุมพินี 137 ราย 
5. พื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวรารม (ซ.เจริญกรุง 60) 44 ราย 

กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย รวมตลาด 14 แห่ง 
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 11,033 ราย 
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5) ตลาดประรัฐของดีจังหวัด ด าเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด 
แนวคิด : 1. การจ าหน่ายสินค้าท่ีมีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น ตลาดปลา 

ผลไม้ ข้าวสาร 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และ 3. การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่ราชการที่มีศักยภาพ 

และสถานท่ีท่องเที่ยว อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง 
กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกร/SMEs ผู้มีรายได้น้อย เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 100-200 รายต่อแห่ง 

รวมตลาด 76 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 15,200 ราย 
6) ตลาดประชารัฐ Modern Trade ด าเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี จ ากัด 
แนวคิด : กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ขอความร่วมมือเอกชนและ

ห้างสรรพสินค้าในพ้ืนท่ีที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ด าเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared 
Value – CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในห้างสรรพสินค้า โดยขอยกเว้นค่าสถานท่ี 
และเป็นโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า 

พื้นที่ด าเนินการ : พื้นที่เอกชนและห้างสรรพสินค้าในพ้ืนท่ีที่ร่วมโครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกประเภทท่ีผ่านการคัดเลือกเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 

50-100 รายต่อแห่ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ห้างสรรพสินค้า) รวมตลาด 76 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 
3,800 ราย 

7) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ด าเนินการโดย ธ.ก.ส. 
แนวคิด : เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้าเปิดพื้นที่ค้าขายสินค้า  

บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. และบางจาก การท า Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอ่ืน 
พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการบริเวณหน้า ธ.ก.ส. จ านวน 146 แห่ง และบริเวณหน้าธนาคาร ธ.ก.ส. 

ส านักงานใหญ่ 1 แห่ง รวมผู้ประกอบการทั้งหมด 1,128 ราย 
กลุ่มเปูาหมาย : ผู้กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และชุมชน และลูกค้าของ ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้นจากเดิม

ประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 147 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 1,470 ราย 
8) ตลาดประชารัฐต้องชม ด าเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ 

แนวคิด : ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ในตลาดชุมชนที่มีความพร้อม มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
การท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการค้าขาย ด าเนินการในปี 2559-2560 จ านวน 154 แห่ง ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเติม 
77 แห่ง (77 จังหวัด) 

พื้นที่ด าเนินการ : ตลาดน้ า/ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัด 1 แห่ง (77 แห่ง) 
กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 



19 

 

เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมตลาด 154 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,080 ราย 

มติ ครม. : 1. ให้ปรับเปลี่ยนช่ือโครงการนี้จากเดิม “โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย” เป็น “โครงการตลาดประชารัฐ” 
และช่ือประเภทตลาดที่ด าเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชน จากเดิม “โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้” 
เป็น “โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” 

2. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยให้เพิ่มโครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นตลาดประชารัฐอีก 1 ประเภท รวมเป็น 9 ประเภท ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการ
การตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐและให้ด าเนินการพร้อมกันตั้ งแต่ วันที่  
1 ธันวาคม 2560 ส าหรับแหล่งเงินที่จ าน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ  ให้เป็นไปตามความเห็นของ 
ส านักงบประมาณ 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส่งเสริมการตลาด  
การประชาสัมพันธ์ การค้าขาย การท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างแรงกระตุ้นการขาย ภายใต้การส่งเสริมตลาดประชารัฐต้องชม 
เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมตลาดประชารัฐทุกประเภทท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

4. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐแต่ละแห่ง 
ให้เหมาะสม มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถกระจายพื้นท่ีให้ผู้ประกอบการได้อย่างทั่งถึงรวมทั้งพิจารณาแนวทาง
ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติม เช่น การขายผ่านช่องทางออนไลน์ การขายตลาดในต่างประเทศ การน าบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ร่วมกับตลาดประชารัฐ ทั้งนี้ ในการด าเนินการบริหารจัดการตลาดประชารัฐให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เป็นต้น 

5. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

6. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็น 
การปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง รองรับ  
การจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนในการอ านวยความเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการจดทะเบียนการเกิดของเด็กที่ไร้รากเหง้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  
และหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ การก าหนดเลขประจ าบ้าน การจัดท าทะเบียนบ้าน 
และทะเบียนบ้านช่ัวคราวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ตามที่ มท. เสนอ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มท. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ยังเป็นปัญหาต่อการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้ออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม และขาดสภาพการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ  
การพัฒนาบ้านเมืองรองรับเรื่องการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน อ านวยความเป็นธรรมและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการจดทะเบียนการเกิดของเด็กท่ีไร้รากเหง้าให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน และแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ รวมถึงการก าหนดเลขประจ าบ้าน การจัดท า
ทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านช่ัวคราวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2558 รับทราบรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 
31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรั ฐมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การยุติธรรม) โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติมีข้อเสนอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นฉบับหน่ึงที่ถูกเสนอให้แก้ไขปรับปรุงในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ การเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎรตามมาตรา 15 วรรคสาม  
การก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนกับคนที่เกิดในต่างประเทศตามมาตรา 16 และการจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย 
ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยให้ครอบคลุมราษฎรไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศด้วยตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง 

3. มท. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 เม.ย. 2560 แล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่มีการแก้ไขในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อให้การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2560 ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับขายทอดตลาดและมีบทบัญญัติใหม่โดยรวมถึงบทบัญญัติที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่มีการแก้ไขในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อันจะท าให้กระบวนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์
พิจารณาในกรณีมีเหตุสมควรไม่ว่าเรื่องใด รวมทั้งท าให้ราคาที่ขายทอดตลาดมีความเหมาะสมเกิดเป็นธรรมแก่คู่ความ  
และผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น 

2. นอกจากนี้ การขายทอดตลาดยังปรากฏปัญหาและอุปสรรคบางประการ ได้แก่ เหตุในการพิจารณาก าหนด
ราคาทรัพย์ของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ยังไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้ซื้อทรัพย์ไม่ช าระค่าซื้อ
ทรัพย์ส่วนที่เหลืออันมีลักษณะเป็นการประวิงการบังคับคดี ท าให้กระบวนการขายทอดตลาดเกิดความล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยธ./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม บุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคากันเองหรือบุคคล
อื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ต้องการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... ตามที่ 
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ดังนี ้

 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ที่จะเก็บจากการผลิตแร่แต่ละชนิดตามที่ก าหนด 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามบัญชีแนบท้ายร่างกฎกระทรวง โดยก าหนดค่าธรรมเนียมไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมในการออกอาชญาบัตร 
ประทานบัตร และใบอนุญาต 2) ค่าธรรมเนียมรายปี 3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 4) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ประทานบัตร และค่าโอนสิทธิการท าเหมือง 5) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 6) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ทดลอง  
หรือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้ ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. อก. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เล่ม 134  

ตอนท่ี 26 ก วันท่ี 2 มี.ค. 2560 แล้ว ซึ่งก าหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 29 ส.ค. 2560 อก. จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าอนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยแร่ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์  
และยกร่างอนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยแร่ โดยได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ขึ้น  
และได้เชิญผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติร่วมให้ข้อคิดเห็น 
ในการจัดท าร่างกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับ ดังกล่าว ไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นเวลา 15 วัน และได้น าข้อคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงทั้ง  
2 ฉบับแล้วดังน้ี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อก./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

รัฐได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากการน าทรัพยากรธรรมชาติ 
มาใช้ประโยชน์ในรูปของค่าภาคหลวงแร่หรือภาษี และเป็นผลประโยชน์
ต่อ เนื่ องไปถึ งการกระจายรายได้สู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 การก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่เป็นไปตามมาตรา 131 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ผู้แจ้งการร่อนแร่ผู้รับ
ใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ต้อ งช าระค่าภาคหลวงแร่  
ส่วนพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
ที่จะเรียกเก็บจากการผลิตแร่แต่ละชนิด ซึ่งการก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่จะท าให้รัฐได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทน
จากการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในรูปของค่าภาคหลวงแร่หรือภาษี และเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องไปถึง 
การกระจายรายได้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่าภาคหลวงแร่ได้จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มชนิดแร่ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับอัตราการผลิตของแร่แต่ละชนิด ตลาดการซื้อขายแร่ รวมถึงได้มีการเปรียบเทียบการก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
กับประเทศอื่นๆ ที่มีการท าเหมืองในภาพรวม โดยก าหนดไว้ 4 อัตรา ได้แก่ ร้อยละ 4 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10  
ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศและในอัตราก้าวหน้า เช่น 

1.1.1 กลุ่มแร่โลหะและตะกรัน เป็นกลุ่มแร่ที่มีมูลค่าสูงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ในอัตราก้าวหน้า 
และร้อยละ 10 ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ ได้แก่ ดีบุก ตะกั่ว และสังกะสี 

1.1.2 กลุ่มโลหะ ซึ่งเป็นโลหะที่ได้จากการน าแร่ไปถลุง การซื้อขายอ้างอิงราคาจากตลาดโลก ก าหนด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ในอัตราร้อยละ 4 ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ ได้แก่ 
โลหะแคดเมียม โลหะตะกั่ว โลหะทองแดง โลหะสังกะสี และโลหะเหล็ก 

1.1.3 กลุ่มแร่อุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลักก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
ในอัตราร้อยละ 4 ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ ได้แก่ เกลือหิน แกรไฟต์ 
ควอตซ์ แคลไซต์ ดิกไคต์ ถ่านหิน และทรายอุตสาหกรรม 

1.1.4 กลุ่มแร่ที่มีการผลิตเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรเป็นหลักก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ในอัตรา
ร้อยละ 7 ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ ได้แก่ เหล็ก 

1.1.5 กลุ่มแร่ที่ผลิตเพื่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรก าหนด
เป็นสองอัตรา กล่าวคือ ในส่วนท่ีน าไปใช้เพื่ออุตสาหกรรมภายในประเทศก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ในอัตราร้อยละ 4 
ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ ในส่วนท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรก าหนดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ในอัตราร้อยละ 7 ของราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ ได้แก่ แบไรต์ 
ฟลูออไรต์ และแมงกานิส 

1.2 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 โดยที่การอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
มีค่าธรรมเนียมบริการที่รัฐจะต้องเรียกเก็บตามประเภทรายการที่ก าหนดไว้ตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2560 และตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติแร่ พ .ศ. 2560 ซึ่งการก าหนดอัตรา
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ค่าธรรมเนียมจะท าให้รัฐสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนการด าเนินการและขั้นตอนการบริก าร ทั้งนี้  
อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงนี้ได้ก าหนด โดยอ้างอิงจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 โดยได้ปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 

เรื่อง : การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 และผลการ
หารือระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีกัมพูชารวมถึงการหารือทวิภาคี  
กลุ่มเล็กระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ที่
ประชุมได้ตกลงร่วมกันไว้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. รายงานว่า ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

23 – 25 ส.ค. 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักร
ไทย และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีการลงนามในบันทึก  
การประชุม (Agreed Minutes) และในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้า
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีกัมพูชา รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกลุ่มเล็กร่วมกับสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี ้

1. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันท่ี 24 ส.ค. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ
คณะฝุายไทยเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและได้หารือกันในประเด็นต่างๆ เช่น โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้ า
สตึงเมนัม ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวชายแดน การรับซื้อสินค้าเกษตร และการ
ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 3 

2. ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 มีผลการหารือในประเด็นส าคัญ
ต่างๆ รวม 15 ประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนของทั้ง
สองประเทศมีการใช้บัตรผ่านแดน (border pass) ให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ และกฎหมาย กฎระเบียบของแต่ละประเทศ 

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

เพื่อผลักดันให้ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 และผลการหารือท่ีเกี่ยวข้องเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สตม./มท. 
2. ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันมูลค่า

การค้าให้เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : พณ./สศช./มท. 

3. การคมนาคมขนส่ง เร่งรัดการก่อสร้างสะพานบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (จังหวัดจันทบุรี) – 
ปรม (จังหวัดไพลิน) และเสนอแนะให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา มอบหมายภารกิจให้คณะส ารวจ
ด าเนินการส ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศโดยเร็วท่ีสุด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คค./กต./มท. 
4. การค้าขายสินค้าเกษตรของประชาชนบริเวณชายแดน ส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศมี

การหารือและประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าเกษตร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กษ./พณ. 

5. ความร่วมมือด้านแรงงาน สนับสนุนให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศร่วมมือกัน
ในการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรไทย โดยเร็วที่สุด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : รง. 
6. การบริหารจัดการจุดผ่านแดน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศให้เร่งรัดการเปิดจุดผ่าน

แดนถาวรทั้ง 4 จุด ได้แก่ (1) ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี – ช่องอานเซะ จังหวัดพระวิหาร (2) บ้านเขาดิน จังหวัด
สระแก้ว – บ้านพนมได จังหวัดพระตะบอง (3) บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด – บ้านทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ (4) ช่องสาย
ตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย โดยเร็วที่สุด และให้จังหวัดชายแดนส่งเสริมความร่วมมือในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการของเสียและน้ าเสียตลอดแนวพื้นที่ชายแดน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มท./ทส. 
7. การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน เห็นชอบการสร้างโรงพยาบาลพี่น้องในพื้นที่ชายแดน (Friendship 

Hospital) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สธ./มท. 

8. การส่งกระแสไฟฟ้าข้ามพรมแดน ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการส่งเสริมการส่ง
กระแสไฟฟูาในพื้นที่ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ – จุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มท./พน./กฟภ. 
9. การจัดการภัยพิบัติ ฝุายไทยได้แสดงความพร้อมในการหารือในรายละเอียดกับฝุายกัมพูชาเกี่ยวกับความ

ร่วมมือทวิภาคีในการพัฒนาขีดความสามารถการเตือนภัยล่วงหน้าข้ามพรมแดน การบรรเทาภัยพิบัติ และให้การ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มท. 
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10. การลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมาย เห็นชอบให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนกัมพูชา – ไทย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทส. 
11. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดน ทั้งสองฝุายช่ืนชมเจ้าหน้าที่และกองก าลังที่

ปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวชายแดนในการปกปูอง ดูแลรักษา ความมั่นคง และความปลอดภัยของสาธารณะตามแนวชายแดน
ของทั้งสองประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ตช./ป.ป.ส. 
12. ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการน า ACMECS Tourism Action Plan 2016 – 2018 มาปรับใช้และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กก. 

13. เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cities) ที่ประชุมแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกความเข้าใจเมืองพี่ 
เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุดรมีชัย – จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกัมปงธม – จังหวัดสุรินทร์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มท. 
14. กลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน และเทศบาล/

อ าเภอของทั้งสองประเทศมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มท. 

15. เรื่องอื่นๆ สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา สาธารณสุ ข  
การพัฒนาชนบท การจัดแสดงสินค้า  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การหารือทวิภาคีกลุ่มเล็กระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 ได้มี
การหารือในประเด็นส าคัญ เช่น การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ การเปิดจุดผ่านแดน การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร กัมพูชา 
ขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ปกครอง และต ารวจกัมพูชา การแต่งตั้ง  
ผู้ประสานงานระดับกระทรวงระหว่าง มท. ของทั้งสองประเทศ 

4. การปรับสาระของบันทึกการประชุม นอกเหนือจากการปรับข้อความให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับความ
เป็นจริง และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ท้ังสองฝุายได้เห็นชอบในการปรับถ้อยค าในบันทึกผลการประชุมฯ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
ชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 ต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ท้ังนี้ การด าเนินการในเรื่องใดๆ ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป
ร่วมกันหรือมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประสานหารือ
ร่วมกับฝุายกัมพูชาให้ได้ข้อยุติร่วมกันก่อนด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

4066 สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4066 สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน ในท้องที่อ าเภอยี่งอ อ าเภอบาเจาะ และอ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กรมทางหลวงได้ส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066  

สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน เป็นแนวทางตัดใหม่ ผ่านท้องที่ต าบลลุโบะบือซา ต าบลตะปอ
เยาะ อ าเภอยี่งอ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ และต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี
จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 42 ที่ กม.180 + 105 บริเวณสามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทาง
หลวงหมายเลข 4066 บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 ที่ กม.9 + 792 ระยะทางประมาณ 11.200 กิโลเมตร 
รูปแบบทางหลวงเป็นทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 80 เมตร มีทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง 

2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด าเนินงานโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 
สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู – ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ตามแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนราธิวาสเพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายทางหลวงในเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส ในการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนราธิวาสได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านเข้าตัวเมือง
นราธิวาส ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้ประมาณ 29 กิโลเมตร จากผลการศึกษาโครงการมีปริมาณจราจรเฉลี่ย
ต่อวันประมาณ 8,418 คันต่อวัน และบนทางหลวงหมายเลข 4136 มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 3,714 คันต่อวัน (AADT ปี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การสร้างทางหลวงเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบก 
อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา
ฉบับน้ี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2558) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
3. ส าหรับกรอบวงเงินหรือกรอบประมาณการในการด าเนินการโครงการกรมทางหลวงได้พิจารณาด าเนิน  

การก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ในลักษณะขั้นตอน (Stage Construction) โดยในระยะแรกจะก่อสร้างให้เป็นทางขนาด  
2 ช่องจราจรก่อน และได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2560 วงเงิน 440 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
และในอนาคตเมื่อปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้นจะพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสร้างให้เป็นทางขนาด  
4 ช่องจราจรโดยสมบูรณ์ต่อไป มีทรัพย์สินถูกเวนคืนแบ่งเป็นที่ดินประมาณ 230 แปลง สิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 43 ราย 
และต้นไม้ยืนต้น  ประมาณ 170 ราย วงเงินในการด าเนินการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน ประมาณ 121,000,000 บาท 

4. กรมทางหลวงได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 

5. ดังนั้น เพื่อให้การสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอ
บาต๊ะ – บ้านทอน เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 
ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน สมควรก าหนดเขตที่ดิน  
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน  
ในท้องที่ต าบลลุโบะบือซา และต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ และต าบลโคกเคียน อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กษ .  
แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวน
เงินค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟูองคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้
ต่อไป ท้ังนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้ คค. ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลัง
การก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4066 สายปาลอบาต๊ะ – โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง 
สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 3/2560 
 
สารัตถะ : คนร. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุม คนร. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2560 และมอบหมายให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ด าเนินการตามมติ คนร. ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ฝุายเลขานุการ คนร. รายงานผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 มีสาระส าคัญ 

สรุปได้ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. ....  

ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาแล้วโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ได้ขอความร่วมมือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสร้างการรับรู้ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและประชาสังคมเห็น
ด้วยก่อน เพื่อระมัดระวังการสร้างความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย [ทั้งนี้ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....] 

2. รับทราบความคืบหน้าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา ปี 2560 – 2564 (รวม 9 สาขา 
เช่น สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน และสาขาการขนส่ง ) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจจัดท าขึ้น โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ (1) ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
(3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และ สคร.  
ได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมและแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาฯ  

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

เพื่อให้การพัฒนา การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาของ
รัฐวิสาหกิจเกิดผลในทางปฏิบัติและเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไปประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในเ ดือน ต.ค. 2560 เพ่ือให้ สคร.  
ใช้ประกอบการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

3. รับทราบข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การด ารงต าแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการประจ าและเห็นชอบแนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของ คนร. และข้อสังเกตของ สตง. ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ ดังนี้ 

3.1 ข้อสังเกตของ สตง. สตง. ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห์ของ สตง. เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการ
ประจ า ซึ่ง คนร. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

1) ข้อสังเกตของ สตง. การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการประจ าที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลด้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ (Regulator) อาจท าให้เกิดการขัดกันของหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ความเห็นของ คนร. มีความจ าเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจจากข้าราชการ
ระดับสูงในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายเพื่อท าหน้าที่เช่ือมโยงนโยบายจาก
กระทรวงเจ้าสังกัดสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจ 

2) ข้อสังเกตของ สตง. การด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการระดับสูงที่เกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งเคยก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเห็นของ คนร. ให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2537 ซึ่งก าหนดให้ส่วน
ราชการอาจพิจารณาให้ผู้เกษียณอายุราชการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อได้หากผู้นั้นมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
กิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

3) ข้อสังเกตของ สตง. การก าหนดบทนิยามของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่
แตกต่างกันอาจส่งผลให้สภาพบังคับของกฎหมายไม่ครอบคลุม 

ความเห็นของ คนร. มอบหมายให้ สคร. ประสานงานกับส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาแนว
ทางการก าหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4) ข้อสังเกตของ สตง. ควรมีการทบทวนหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ประกอบการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ความเห็นของ คนร. มอบหมายให้ สคร. ร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจด าเนินการ
ทบทวนหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีให้เป็นปัจจุบัน 

3.2 แนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบ 
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและข้อสังเกต
ของ สตง. โดยปรับปรุงในส่วนของการน าสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบ 
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ในหลักการเมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 2560 มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการก าหนดสัดส่วน
และคุณสมบัติของข้าราชการประจ าในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความเห็นของ สตง. 
ดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่ เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ 
ในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อท าหน้าท่ีเชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ (กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจ
แต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน) ทั้งนี้ คนร. ได้มอบหมายให้ สคร. ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว แล้วน าเสนอ ครม. [สคร. ได้น าแนวทางดังกล่าวเสนอ ครม. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560] 
และแจ้งรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 

4. รับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง และมอบหมายให้กระทรวง 
เจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจด าเนินการต่างๆ ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 

1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
มติ คนร. ให้เร่งด าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรการช่วยเหลือ SMEs วงเงิน 

38,000 ล้านบาท (กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐ) 
2. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

มติ คนร. ให้น าระบบ Revenue Management System ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์รายได้ ซึ่งได้
ปรับปรุงโดยเพิ่มการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาของคู่แข่งทางการตลาดแล้ว มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์  
ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 
1. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

(บมจ. กสท.) 
มติ คนร. ให้ ดศ. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 

การจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC รวมทั้งจัดท าแผนการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก บมจ. ทีโอที และ บมจ. 
กสท. เป็นบริษัท NBN และบริษัท NGDC เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และรายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทราบเป็นประจ า  
ทุกเดือน 

2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
มติ คนร. ให้ ดค. เร่งรัดด าเนินการดังนี้ (1) ขอทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556  

(ซึ่ง ครม. อนุมัติให้ ขสมก. ซื้อรถ NGV จ านวน 3,183 คัน) เพื่อให้ คค. (ขสมก.) สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการซื้อรถ 
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NGV เปูนรถโดยสารประเภทอ่ืนได้ตามความคุ้มค่าในการลงทุนและความเหมาะสมในการใช้งาน (2) เร่งรัดการถ่ายโอน
อ านาจการก ากับดูแลเส้นทางเดินรถจาก ขสมก. มาสู่กรมการขนส่งทางบก (ปัจจุบัน คค. ได้เตรียมการถ่ายโอนการก ากับ
ดูแลโดยพิจารณาจัดกลุ่มเส้นทางเดินรถโดยสารและก าหนดเส้นทางเดินรถใหม่แล้ว) 

3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
มติ คนร. ให้จัดท าแผนการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟูาสายสีแดงและก าหนดตัวช้ีวัดที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเทียบเท่าภาคเอกชน (เนื่องจากเดิม คนร. มีมติให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการให้บริการเดินรถ
และเป็นผู้บริหารจัดการหลักในโครงการดังกล่าว แต่ รฟท. ขอเป็นผู้ด าเนินการเอง ดังนั้น คนร. จึงมีมติให้ รฟท. จัดท า
แผนบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ รฟท.) 

4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 
มติ คนร. ให้ก าหนดขั้นตอนการสรรหาพันธมิตรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญตามหลักศาสนาอิสลาม

เพื่อเข้าร่วมด าเนินกิจการของ ธอท. ให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ รวมทั้งเร่งด าเนินการสรรหา
พันธมิตรควบคู่กับการปรับโครงสร้างทางการเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

โดย คนร. ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามกรอบเปูาหมายการประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 ที่ คนร. ก าหนด (มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560) และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบด้วย โดยหากไม่สามารถด าเนินการได้ขอให้ช้ีแจงเหตุผลต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหา
ของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

5. เห็นชอบในหลักการของแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในปี 2560 – 2563 ซึ่ง ธอส. มีแผนจะกู้เงินจ านวน 22,300 ล้านบาท แบ่งเป็น
การกู้ใหม่จ านวน 11,000 ล้านบาท และทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบก าหนดอีกจ านวน 11,300 ล้านบาท เพื่อพยายาม
คงสัดส่วนโครงสร้างหนี้ในระยะยาว และให้ ธอส. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติเห็นชอบแผนการ
จัดการแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงการเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที ่10 ต.ค. 2560 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไปตามที่ฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ 
 
  



36 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้า

ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้ 
สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวันใช้บังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์  
เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พณ. เสนอว่า เนื่องจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ

อนุญาต และก าหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ .ศ. 2558 
ก าหนดให้การพิจารณาอนุญาตส่งออกต้องเป็นรายครั้ง เท่าน้ัน จึงไม่เอื้อต่อการส่งออกฯ หลายรายการต่อครั้งต่อสัปดาห์
ของบริษัทขนาดใหญ่ และโดยที่ตามหลักสากลควรด าเนินการได้ โดยพิจารณาอนุญาตฯ รายปี (Bulk License)  
ซ่ึงบริษัทดังกล่าว เหล่าน้ันต้องมีระบบงานควบคุมสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร (Internal 
Compliance Program: ICP) ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐก าหนดอย่างเคร่งครัด แต่ขณะน้ี ระบบ e TMD  
ไม่สามารถรองรับระบบงาน ICP ได้ 

2. ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศใช้ EU List ปี 2016 ประกอบกับเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2560  
กรมศุลกากรได้บังคับใช้พิกัดอัตราศุลกากรฉบับปี 2017 (HS Code 2016) ท าให้กรมการค้าต่างประเทศต้อง
ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังนี้ (1) บัญชี DUI ตามบัญชี 1 แนบท้ายประกาศฯ 
ภายใต้ระบบงาน e – Classification จ านวน 1,692 รายการ และ (2) บัญชีรายการสินค้าที่เข้าข่าย DUI ตามบัญชี 2 
แนบท้ายประกาศฯ ภายใต้ระบบงาน e – Non –DUI Self Classification จ านวน 1,865 รายการ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ไทยสามารถควบคุมการส่งออกและน าผ่าน DUI ได้ตาม
ข้อมติฯ รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การอนุญาตส่งออกฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. นอกจากนี้ จะต้องแก้ไขประกาศ ระเบียบฯ ต่างๆ ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เพื่อให้ไทย
สามารถควบคุมการส่งออกและน าผ่าน DUI ได้ตามข้อมติฯ รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การอนุญาตส่งออกฯ รายปี
ส าหรับบริษัทขนาดใหญ่ได้ จ านวน 11 ฉบับ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคเอกชน (Industry Outreach)  
มีระยะเวลาในการทดลองใช้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานระบบ e – TMD เดิม  
(ปัจจุบัน e- TCWMD) จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดวันที่ใช้บังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ จากเดิมที่ 
ก าหนดให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เป็น “ก าหนดให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 
เป็นต้นไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาต และก าหนดสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบ

คลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 เชื่อมกับถนนบางบอน 3 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 เช่ือมกับถนนบางบอน 3  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนน
เลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 เช่ือมกับถนนบางบอน 3 ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง  
เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กทม. มีโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอย 

เพชรเกษม 69 เชื่อมกับถนนบางบอน 3 ในท้องที่ แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่ง 
โดยขยายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาและซอยเพชรเกษม 69 จากถนนเดิมขนาด 3 ช่องทางจราจร ขยายเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องทางจราจรขยายถนนบางบอน 3 จากถนนเดินขนาด 2 ช่องทางจราจร ขยายเป็นถนน 
ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องทางจราจร และขยายสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร 
และขยายทางแยกท่ีตัดกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้เป็น 5 ช่องทางจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
บริเวณทางแยก โดยให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านทางแยกได้ตลอด 

2. กทม. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการก่อสร้างและ
ขยายถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ 

3. ดังนั้น เพื่อให้การสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 
เชือ่มกับถนนบางบอน 3 ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และ
การขนส่ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ความรวดเร็วแก่การจราจรการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน 
สมควรตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเลียบ
คลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 เชื่อมกับถนนบางบอน 3 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตรา  

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการ
ส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 เช่ือมกับถนนบางบอน 3  
ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืน ไม่พอใจ
ราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟูองคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่าขอให้ มท. ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้าน 
การระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวง
ท้องถิ่นสายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม 69 เช่ือมกับถนนบางบอน 3 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 
เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – เมียนมา ครั้งท่ี 31 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – เมียนมา ครั้งที่ 31  
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 21 - 23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างกัน 

1.1 ทั้งสองฝุายเรียกร้องให้คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (คณะกรรมการชายแดนฯ) ท างานกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อเพ่ิมความร่วมมือตามแนวชายแดน 

1.2 ทั้งสองฝุายยินดีต่อความคืบหน้าของการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้น าหน่วยในระดับท้องถิ่น เช่น  
การเยือนเมียนมา อย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารบก ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2560 เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างแม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการภาคทหารบก
พื้นที่สามเหลี่ยม ระหว่างวันท่ี 5 – 7 มิถุนายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือบริเวณพื้นที่ชายแดน 
การแลกเปลี่ยน การฝึกแพทย์ทหาร ระหว่างวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารที่ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีชายแดนและเห็นชอบให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ฝุายไทยเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชายแดนฯ ท้ังสองฝุายเกี่ยวกับการลาดตระเวนตามแนว
ชายแดน ฝุายไทยมีแผนจัดหาเรือลาดตระเวน จ านวน 4 ล า สนับสนุนการด าเนินการ ซึ่งฝุายเมียนมารับทราบและจะน าเรียน
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 

1.4 ทั้งสองฝุายเห็นชอบที่จะมีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางวัฒนธรรมของกองทัพ โดยฝุายไทยรับเป็นเจ้าภาพ 
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลก  

2. ความร่วมมือในพ้ืนที่ชายแดน โดยทั้งสองฝุายเห็นชอบร่วมกันที่จะขยายโครงการความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน 
อาทิ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โครงการผืนปุาอาเซียน (แผนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชายแดนระหว่าง
สองประเทศ) และส่งเสริมความร่วมมือในการปูองกันไฟปุาและหมอกควันด้วยการสร้างแนวกันไฟตามหมู่บ้านตามแนว

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

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ
และส่งเสริมความร่วมมือในการปูองกันไฟปุาและหมอกควันด้วย 
การสร้างแนวกันไฟตามหมู่บ้านตามแนวชายแดนและให้ความรู้แก่
ประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุการเกิดไฟปุา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชายแดนและให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุการเกิดไฟปุา 
3. ความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด  โดยทั้งสองฝุายตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือ 

ในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดและการควบคุมเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งจะน าไปสู่การร่วมกัน
จับกุมผู้กระท าผิด 

4. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดน ทั้งสองฝุายเห็นชอบร่วมกันที่จะน าประเด็นที่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนเสนอ  
ให้คณะกรรมการเขตแดนร่วมพิจารณาในโอกาสแรก ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งในแม่น้ าที่เป็นเขตแดน การดูดทราย
จากแม่น้ าเมย/ตองยิน ปัญหาเกาะของแม่น้ าเมย/ตองยิน ปัญหาบ้านแม่โกนเกนและคอกช้างเผือก ปัญหาของ 3 เกาะที่แม่น้ า
ปากจั่น/แม่น้ ากระบุรี การก่อสร้างบริเวณช่องทางพระเจดีย์สามองค์/พญาตองซู และการวางจุดตรวจทางทหารบริเวณดอยลาง 
รวมทั้งจะน าประเด็นการส ารวจจัดเก็บรายละเอียด สภาพภูมิประเทศในบริเวณช่องทางสิงขร – มูด่อง เข้าพิจารณาใน 
การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม ครั้งท่ี 9 

5. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดน 
5.1 ทั้งสองฝุายเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้แนวทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งในแม่น้ าที่เป็นเขตแดน

อย่างเคร่งครัด 
5.2 ทั้งสองฝุายเห็นชอบร่วมกันที่จะให้คณะกรรมการชายแดนฯ ประสานงานกันเพื่อหาแนวทางปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ าเขตแดน 
5.3 ทั้งสองฝุายตกลงท่ีจะร่วมกันปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เรือประมงไทยเข้าไปท าผิดกฎหมายในน่านน้ าเมียนมา 

6. ความเคลื่อนไหวชนกลุ่มต่อต้านตามแนวชายแดน โดยฝุายไทยยืนยันนโยบายที่จะไม่อนุญาตให้กลุ่มต่อต้านใด ๆ 
ใช้ดินแดนไทยเคลื่อนไหวต่อต้านประเทศเพื่อนบ้าน 

7. ทั้งสองฝุายตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อเช่ือมโยงการค้าและลงทุน การท่องเที่ยว 
และการติดต่อกับประชาชนระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากกับพื้นที่การค้าชายแดนในรัฐกะเหรี่ยง 

8. ส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – เมียนมา  ครั้งที่ 32 ฝุายเมียนมาจะรับเป็นเจ้าภาพ
ต่อไป 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กห. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
171060 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งท่ี 49 และ การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องรวม 16 การประชุม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าการประชุม ระหว่างวันที่  
7 – 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลส าเร็จของการประชุม ได้แก่ 

1.1 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกงได้ร่วมประกาศความส าเร็จของการเจรจาจัดท าความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ที่ได้เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557  
โดยมีก าหนดจะลงนามความตกลงฯ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ในเดือนพฤศจิกายน 
2560  

1.2 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้การรับรอง/เห็นชอบเอกสารรวม 14 ฉบับ อาทิ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ปี 2568 แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน  
ปี 2560-2568 นอกจากน้ีในช่วงระหว่างการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ 
(1) พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนฉบับที่ 3 (2) ข้อตกลงยอมรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญและ (3) ข้อตกลงยอมรับร่วมว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน 

2. เอกสารที่คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ได้แก่ (1) วาระการด าเนินงาน (Action 
Agenda) ในการสร้างความตระหนักในเรื่อง Women’s Empowerment (การส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรี)  
ในอาเซียน และ (2) แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน -สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการเช่ือมโยง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

3. การหารือกับคู่เจรจา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้หารือกับประเทศคู่เจรจาที่ส าคัญ เช่น 
3.1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership 

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

เพื่อสนับสนุนการสร้างพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน  
และเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกให้เข้ามาลงทุนโครงการ EEC 
ของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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: RCEP) รับทราบความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอาเซียนได้ยื่นข้อเสนอใหม่ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น  
ซึ่งจีนมีท่าทีสนับสนุน ญี่ปุุนต้องการให้การเจรจาด้านกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
ในเชิงลึกมากขึ้น ขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เห็นว่าข้อเสนอของอาเซียนยังไม่มีนัยส าคัญเชิงพาณิชย์เพียงพอและต้องการ
ให้เปิดเสรีทุกด้านในระดับสูง ส่วนอินเดียยังคงท่าทีเดิมที่ต้องการให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับสูงที่ประชุมจึงขอให้
สมาชิกพิจารณาข้อเสนอของอาเซียนและทบทวนท่าทีก่อนที่คณะเจรจา RCEP จะประชุมในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าท่ีมีนัยส าคัญในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน 

3.2 อาเซียน-จีน รับทราบแผนการจัด Steel Dialogue ระหว่างสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน และสมาคมกลุ่ม
เหล็กและเหล็กกล้าอาเซียน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้ามาในอาเซียน 

3.3 อาเซียน-แคนาดา เห็นชอบให้มีการเริ่มกระบวนการหารือแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA 
ระหว่างกัน  

3.4 อาเซียน-รัสเซีย ทั้งสองฝุายอยู่ระหว่างสรุปร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน
และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ในประเด็นท่ีสนใจร่วมกันเป็นล าดับแรก 

4. การหารือทวิภาคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ดังนี ้
4.1 รัสเซีย ทั้งสองฝุายเห็นพ้องใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโอกาสทางธุรกิจทั้งสองฝุาย  

เพื่อเป็นพื้นฐานในการท า FTA รวมทั้งเร่งรัดจัดตั้งคณะท างานส าหรับความร่วมมือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ของไทย (EEC) และโครงการพัฒนาของรัสเซียรับจะจัดคณะนักธุรกิจมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ EEC โดยเร็ว 

4.2 ฮ่องกง หารือการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเน้นย้ าการเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยใน CLMVT  

5. ความเห็นและข้อสังเกตของ พณ.  
5.1 การประชุมรัฐมนตรี RCEP และการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (RCEP TNC) ในรอบนี้  

จีนค่อนข้างแสดงความยืดหยุ่น ในขณะที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ญี่ปุุน และเกาหลียังยืนยันท่าทีเดิมเช่นเดียวกับในรอบ
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไทยเห็นว่า RCEP TNC ควรจะหาแนวทางการเจรจาในรูปแบบใหม่เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้การเจรจาสามรถ
บรรลุผลได้โดยเร็ว 

5.2 อาเซียนให้ความส าคัญกับการสร้างพันธมิตรนอกภูมิภาคมากขึ้นโดยได้เริ่มหารือความเป็นไปได้ในการจัดท า  
FTA กับประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ เช่น รัสเซียและแคนาดา ซึ่งการมี FTA กับประเทศใหม่ๆ น่าจะช่วยขยายเศรษฐกิจและ 
ขยายการค้าการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนได้มากข้ึนในอนาคต 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


