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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560 /61 ภายใต้
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงิน 1,400 ล้านบาท ให้  กษ. ด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้  
ค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ กษ. ให้ถือว่าเป็นค าอนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

3. งบด าเนินงาน จ านวน 21.96 ล้านบาท  ประกอบด้วย การจัดท าเวทีประชาคมเกษตรกร การอบรม
เกษตรกร การจัดงานวันสาธิตและสรุปบทเรียน การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน การประเมินผลการติดตามโครงการ 
และการโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ที่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 21.96 ล้านบาท ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
กิจกรรมด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความจ าเป็นและตาม
ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 

ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอไม่กระจุกตัว  
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวท่ีให้ผลตอบแทนต่ ากว่า  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีไม่ถูกต้องด้วย  
การส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ในฤดูแล้งหลังการท านา ซึ่งนอกจากจะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ทดแทนพ้ืนท่ีที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังท าให้ผลผลิตข้าโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอ ไม่กระจุกตัว สร้างเสถียรภาพต่อวงจรการผลิต  
ในอุตสาหกรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว  
ใน 31 จังหวัด พื้นที่ 0.7 ล้านไร่ เกษตรกร 47,000 ราย เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใน 4 ปีท่ีผ่านมา 
(ปี 2557 - 2560) อย่างน้อยหนึ่งปี เป็นพ้ืนท่ีนาท่ีทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิให้ราษฎรตามกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 15 ไร่ ในเขตชลประทาน หรือนอกเขตชลประทานท่ีมีแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือแหล่งน้ าอ่ืนๆ ท่ีมีน้ าเพียงพอ
เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาตลอดฤดูปลูก โดยไม่ใช่พื้นที่ท่ีซ้ าซ้อนกับพ้ืนท่ีที่เข้าร่วมโครงการอื่น
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ตามมติ  ครม. เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561  2) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง  
ปี 2561  3) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว  และจะต้องไม่ใช่พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการที่มีวัตถุประสงค์  
เพื่อปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวรแล้ว ตามมติ  ครม.  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ  2) โครงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม  
การเลี้ยงแพะ 4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ตามที่ กษ. เสนอ 
ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0718/468 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2561) ส าหรับการ
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จะต้องไม่หักเงินท่ีเกษตรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้
ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

2. ให้ กษ. ก ากับติดตามให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งหลังนา ปี 25602/61 จะต้องไม่ด าเนินการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ผิดกฎหมาย 

3. ให้ กษ. เร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท่ีเป็นการใช้งบประมาณส าหรับ  
การด าเนินโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและต้องใช้จ่ายโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  
ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

4. ให้ กค. กษ. พณ. ทส. และ มท. รับความเห็นของ พณ. สงป. (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 
0718/468 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2561) และ สศช. (หนังสือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1114/1785 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2561) ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2561 – ปี 2563 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปิด
ตลาดสินค้าเกษตร ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 2560 ดังนี ้

 1. สินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ ภายใต้กรอบความตกลงองค์การการค้าโลกให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี 2561 
– 2563 ปริมาณในโควตาปีละ 3.15 ตัน (6,944 ปอนด์) อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 
218 (เปิดตลาด ปริมาณน าเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตา
เป็นไปตามข้อผูกพัน และภายใต้กรอบความตกลง WTO 

 2. สินค้าหอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วง
ปี 2561 – 2563 ปริมาณในโควตาปีละ 764 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 
142 (เปิดตลาด ปริมาณน าเข้าโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตา
เป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง WTO) 

 3. หัวพันธุ์มันฝรั่ง ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี 2561 – 2563 ปริมาณใน
โควตาไม่จ ากัดจ านวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 (เปิดตลาด ปริมาณน าเข้าใน
โควตา และอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กรอบ
ความตกลง WTO) 

 4. หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้กรอบความตกลง WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี 2561 – 2563 
ปริมาณในโควตาปีละ 52,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 (เปิดตลาด 
ปริมาณน าเข้าในโควตาและอัตราภาษีเหมือนกับในช่วงปี 2558 – 2560 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาเป็นไปตาม  
ข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง WTO) 

 ท้ังนี้ การบริหารการน าเข้าให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด
กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ก าหนด 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (สศก.)  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การน าเข้าเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป
สามารถวางแผนการผลิต และส่งผลผลิตให้แก่โรงงานแปรรูปได้เพียงพอ
กับความต้องการ 

 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 2560 

มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าหอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป 
ภายใต้กรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการ
จัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง แล้วว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิต
ภายในประเทศ และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ และหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าในราคา 
ที่ถูกลง ส าหรับสินค้าหอมหัวใหญ่ที่น าเข้า (ชนิดแห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) เป็นชนิดที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทย 
และสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 

1. เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ มีข้อผูกพันตามกรอบความตกลงเดิม คือปริมาณในโควตาปีละ 3.15 ตัน อัตราภาษี 
ในโควตาร้อยละ 30 อัตรา ภาษีนอกโควตาร้อยละ 218 คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้า
เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ ปริมาณในโควตา ปีละ 3.15 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตา ร้อยละ 
218 ซึ่งอัตราภาษีในโควตา ไม่เป็นไปตามกรอบความตกลงเดิมที่ผูกพันไว้กับ WTO เนื่องจากต้องการส่งเสริม  
ให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุราคาถูก เพื่อใช้ในการเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ ส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และเป็นการสร้าง
อาชีพเสริมหลังท าการเกษตรหลัก เช่น พืชหลังนา โดยให้ชุมชนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ ากัด  
เป็นผู้น าเข้าแต่เพียงผู้เดียวและจัดสรรให้สมาชิกน าไปปลูก ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการการจัดการ  
การผลิต และการตลาดกระเทียมหอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง 

2. หอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) มีข้อผูกพันตามกรอบความตกลงเดิม คือปริมาณในโควตาปีละ 
365 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 142 คณะกรรมการนโยบายฯ ร้อยละ 27 
และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 141 ซึ่งปริมาณในโควตาไม่เป็นไปตามกรอบความตกลงที่ผูกพันไว้กับ WTO เนื่องจาก
หอมหัวใหญ่ลักษณะแห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผงท่ีน าเข้าเป็นหอมหัวใหญ่ชนิด Long day plant ที่ประเทศไทยไม่
สามารถผลิตได้จึงไม่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมใหญ่ในประเทศแต่อย่างใด และผู้ประกอบการมีการน าเข้ามา  
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่อเนื่องในประเทศและสามารถ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ ากัด  
เป็นผู้บริหารการน าเข้าภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิต และการตลาดกระเทียม หอมแดง 
หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง 

3. หัวพันธุ์มันฝรั่ง มีข้อผูกพันตามกรอบความตกลงเดิม คือ ปริมาณในโควตา 302 ตัน (รวมหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป) 
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติเห็นชอบการเปิด
ตลาดสินค้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง โดยมีปริมาณในโควตาไม่จ ากัดจ านวนอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตา
ร้อยละ 125 ซึ่งปริมาณในโควตา และอัตราภาษีในโควตาไม่เป็นไปตามกรอบความตกลงที่ผูกพันไว้กับ WTO เนื่องจาก
ประเทศไทยไม่สามารถผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งได้เพียงพอ ต้องพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ก าหนด ดังน้ี 
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3.1 เงื่อนไขการน าเข้า 1) ให้มีการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งปีละ 3 ครั้ง 2) ให้นิติบุคคลเป็นผู้น าเข้า 3) ผู้น าเข้า
ต้องท าหนังสือรับรองพื้นที่เพาะปลูก 4) ผู้น าเข้าจ าหน่ายหัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงานให้แก่เกษตรกรในราคาไม่เกิน
กิโลกรัมละ 35.00 บาท 5) ผู้น าเข้าหรือผู้แทนผู้น าเข้าต้องรับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกรในราคา
ไม่ต่ ากว่าท่ีคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ก าหนด 

3.2 การปรับเพิ่มราคารับซื้อหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค. – ม.ิย.) รับซื้อในราคา  
ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 10.60 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 0.20 บาท จากเดิม ท่ีรับซื้อในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 
10.40 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อจูงใจให้เกษตรกรคงพ้ืนท่ีเพาะปลูกเดิมไว้ รวมทั้ง
ขยายพื้นที่เพาะปลูกใหม่ในอนาคต เนื่องจากสามารถสร้างอาชีพท่ีมั่นคงให้แก่เกษตรกร และให้รับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่ง
สดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกร ในช่วงฤดูฝน (ก.ค. – ธ.ค.) ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 14.00 บาท 

4. หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปมีข้อผูกพันตามกรอบความตกลงเดิม คือ ปริมาณในโควตา 302 ตัน (รวมหัวพันธุ์มันฝรั่ง) 
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 คณะกรรมการ
นโยบายฯ มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป โดยมีปริมาณในโควตาปีละ 52 ,000 ตัน อัตรา
ภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 ซึ่งปริมาณในโควตาไม่เป็นไปตามกรอบความตกลงที่
ผูกพันไว้กับ WTO เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปได้เพียงพอกับการใช้ภายในประเทศ 
โดยส่วนใหญ่ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ท้ังนี้การน าเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูปให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี
คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ก าหนด ซึ่งหากต่อมาตลาด
ภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยมีผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอและจ าเป็นต้องน าเข้ามากกว่าปริมาณที่เปิด
ตลาดไว้ ให้บริษัทผู้น าเข้าน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาขอขยายปริมาณเปิดตลาดเพิ่มต่อไป 

ส าหรับการบริหารการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการฯ ก าหนด 
ได้แก่ ผู้น าเข้าต้องเป็นนิติบุคคล มีการท าสัญญารับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกร โดยก าหนดราคารับ
ซื้อในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค. – ม.ิย.) ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 10.60 บาท และในช่วงฤดูฝน (ก.ค. – ธ.ค.) ในราคาไม่ต่ ากว่า
กิโลกรัมละ 14.00 บาท ท้ังนี้ให้มีการน าเข้าในช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตของประเทศไทยออก 
สู่ตลาดน้อย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) หัวพันธุ์มันฝรั่ง 
และหัวมันฝรั่งสดแปรรูป ภายใต้หรอบความตกลง WTO ปี 2561 – 2563 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 และให้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ก ากับดูแลการบริหารการน าเข้าสินค้าเกษตรดังกล่าว  
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่กับต่างประเทศ 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรที่ไทยมีพันธกรณีกับต่างประเทศ และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน าเข้าและการตลาดสินค้า



6 

 

เกษตรให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ท่ี กต. 0703/380 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2560) กระทรวง
พาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

3. ให้ กษ. (คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ และมันฝรั่ง) 
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

3.1 พิจารณาศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดตลาดเสรีการน าเข้าสินค้า หอมหัวใหญ่  
เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ และมันฝรั่งตามพันธกรณีตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด์ 
(TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) รวมทั้งแนวทางการบริหารการน าเข้า
และมาตรการอื่นเพื่อไม่ให้การเปิดตลาดเสรีที่จะมีขึ้นในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่และ  
มันฝรั่งภายในประเทศ ท้ังนี้ การด าเนินการดังกล่าวควรพิจารณาให้เป็นไปตามความตกลงท่ีไทยมีอยู่กับต่างประเทศด้วย 

3.2 พิจารณาก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิตหอมหัวใหญ่และมัน
ฝรั่งของเกษตรกรภายในประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

4. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยงข้องด าเนินการป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ลักลอบ
น าเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งอย่างเข้มงวด 

5. ให้ กษ. สธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Measures) ให้มีความเหมาะสมรวมทั้งบังคับใช้มาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นแล้วอย่างเข้มงวด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562  รายการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการ ดังน้ี 

1. เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับรายการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเป้ือนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน จ านวน 36.09 ล้านบาท  เพื่อสมทบกับเงินค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานฯ ที่ได้รับจัดสรร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 62.91 ล้านบาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จ านวน 99 ล้านบาท 

2. ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562  รายการงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนามาตรฐานฯ ดังกล่าว (ตามข้อ 1.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ศธ. รายงานว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ โดยได้รับงบประมาณเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานฯ ในวงเงินจ านวน 62.91 ล้านบาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ 35.41 ล้านบาท และเงิน
นอกงบประมาณ 27.50 ล้านบาท 

2. มหาวิทยาลัยนเรศวรชี้แจงว่า ได้ด าเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้แผนงานบูรณาการระดับภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิต  
การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนากระบวนการผลิต การตลาดและการบริหารการจัดการสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้เกิด  
การพัฒนาท่ีควบคู่ไปทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค  
จึงมีความจ าเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบมวลสารต่างๆ จ านวนมาก ท่ีมีความจ าเพาะในด้านเครื่องมือ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิต  
การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต 
การตลาดและการบริหารการจัดการสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเทคนิคท่ีเป็นการยอมรับท้ังระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ทัน  
ตามเวลาที่ก าหนด จะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าออกานิก และผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสินค้า  
ออกานิกในเขตภาคเหนือตอนล่าง และจะไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าในการส่งเข้าสู่ตลาดสินค้าออกานิกได้  
ท าให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ของแผนงานบูรณาการดังกล่าวไม่บรรลุ โดยโครงการดังกล่าวต้องใช้ค่าก่อสร้าง 99 ล้านบาท 
ซึ่งแม้ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถปรับแผนการบริหารงบประมาณเพื่อน าเงินมาสนับสนุนโครงการนี้
เพิ่มเติมได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 36.09 ล้านบาท และขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 
รายการงบลงทุน เป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานฯ ดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จทันตามกรอบระยะเวลา และกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ 
ครม. ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และค านึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 

2. การด าเนินการเรื่องท านองนี้ในครั้งต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี (21 มีนาคม 2560) ที่ก าหนดในข้ันตอนการริเริ่มโครงการให้ส่วนราชการตรวจสอบความพร้อม  
ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมติก่อน อย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ครั้งท่ี 6 (6th GMS Summit) 

ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทยและเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination : 
GMS) ครั้งท่ี 6 ได้แก่ 

(1) ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้น า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 6 
(2) ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยปี 2561 – 2565 
(3) กรอบการลงทุนในภูมิภาค ปี 2565 

ซึ่งจะได้มีการรับรองโดยไม่มีการลงนามในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 29 – 31 
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยให้ สศช. สามารถปรับปรุง
ถ้อยค าในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีมิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบอีก 

2. ให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้น าประเทศของประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับ
ผู้น า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง  ครั้งท่ี 6 ร่างแผนปฏิบัติการฮานอย ปี 2561 – 2565 และกรอบการลงทุนในภูมิภาค  
ปี 2565 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สศช. รายงานว่า ก าหนดการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ร่วมกับธนาคาร ADB จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 29  - 31 มีนาคม 2561  โดยประเด็นหารือและข้อเสนอ  
ของประเทศไทย สศช. ได้ก าหนดท่าทีของไทยในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 เพื่อแสดงถึง  
การผลักดัน การเน้นย้ า และการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1) กรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 (Regional Investment Framework : RIF2022) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต./สศก./สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแสดงถึงการผลักดัน การเน้นย้ า และการสนับสนุน  
การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน GMS 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 
3) นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
4) การซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาค GMS 
5) การส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชนในภูมิภาค และ 
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

2. เอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี 6 รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 
2.1 ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้น า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 6 ( Joint Summit Declaration: JSD) 

มีสาระส าคัญเป็นการแสดงความช่ืนชมการด าเนินงานตามแผนงาน GMS ในช่วงระยะเวลา 25 ปี ท่ีผ่านมา และแสดงถึง
แนวทางการด าเนินงานของแผนงาน GMS ในอนาคต 

2.2 ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยปี 2561-2565 (Hanoi Action Plan 2018-2022) GMS ได้ด าเนิน  
การประเมินผลระยะกลางรอบของกรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555  - 2560) และน าผล  
การประเมินดังกล่าวมาจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการฮานอยเพื่อปรับปรุงให้การด าเนินการของ GMS ยังคงมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิกในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว  
มีองค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
2) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์รายสาขาและการจัดล าดับส าคัญของแต่ละสาขา 
3) การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและระบบการติดตามและประเมินผล และ 
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเชิงสถาบัน และการเป็นหุ้นส่วน 

2.3 กรอบการลงทุน RIF2022 ถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฮานอย ประกอบด้วย โครงการความ
ร่วมมือจ านวน 227 โครงการ ในสาขาความร่วมมือ 10 สาขา  (ประกอบด้วยโครงการลงทุนจ านวน 143 โครงการ 
และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการอีก 84 โครงการ ซึ่งแผนงานด้านคมนาคมยังคงเป็นส่วนส าคัญของกรอบ  
การลงทุน โดยกรอบ RIF2022 ถือเป็น “แผนงาน/โครงการที่มีความเคลื่อนไหว ”(Living Document) ซึ่งสามารถ
ทบทวน เพิ่มเติม และปรับปรุงได้ 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้น า  
6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 6 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้ สศช. ด าเนินการ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ สศช. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง  : ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น  

(Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน  
2559 – 2564 วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลง 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี้  

 1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน 2559 – 2564 
วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก และร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 

 2. อนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แผนปฏิบัติงานฯ และข้อตกลงฯ 
ดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในบันทึกความเข้าใจฯ แผนปฏิบัติงานฯ และข้อตกลงฯ 
ดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) 

เป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป่าไม้และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตร้อน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการป่าไม้ ท าให้มี
การผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าไม้เพิ่มขึ้นและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตร้อน 

2) ขอบเขตความร่วมมือ โดยทั่วไปจะเป็นความร่วมมือในการวางแผนและการด าเนินการโครงการวิจัยที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้าและตกลงร่วมกันในรูปแบบของโครงการ และเมื่อมีความต้องการความร่วมมือในรูปแบบอ่ืนๆ ท้ังสอง
ฝ่ายจะต้องท าการปรึกษาหารือ และท าการตกลงท่ีจะด าเนินการร่วมกัน 

3) กรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติ แห่งประเทศญี่ปุ่นจะจัดหาสิ่งอ านวยความ

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

เพื่อให้ต้นสักมีอัตราการรอดตายและเติบโตได้ดี การคัดเลือก   
ไม้สักพันธุ์ดีท่ีเหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนท่ีต่างๆ วนวัฒนวิธีที่เหมาะสม
เพื่อเพ่ิมอัตราการเติบโตและปรับปรุงคุณภาพของต้นไม้ และเพื่อ
อุตสาหกรรมสามารถน าผลการวิจัยของโครงการไปใช้แนวทางในการปลูก
และการจัดสวนป่าสัก ท าให้ได้รับผลผลิตและผลตอบแทน และท าให้เกิด
การขยายพื้นท่ีส าหรับปลูกสร้างสวนป่า เป็นการเพิ่มพื้นท่ีสวนป่าไม้เมือง
ส าคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สะดวกในการด าเนินโครงการวิจัยร่วมกันภายใต้ข้อจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ 
4) ผลลัพธ์ของการวิจัยและข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นในโครงการถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันและจะต้องอยู่ภายใต้

บังคับนโยบายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองฝ่าย 
5) ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้แทนบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ฉบับเดิม 
2. ร่างแผนปฎิบัติงาน 2559 – 2564 วนวัฒนธรรมที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก เป็นร่างแผนปฏิบัติงาน 

(Work Plan) ภายใต้โครงการวิจัยวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564   
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีวิจัย ระยะเวลาด าเนินโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ 

3. ร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมป่าไม้สามารถจัดส่งตัวอย่างชีวภาพหรือสารดีเอ็นเอ
ที่สกัดมาจากต้นสักให้แก่นักวิจัยของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการวิจัย
วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก 

4. กต. ให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน 2559 – 2564 วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก
และร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 

5. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
1) ประเด็นด้านสารัตถะและถ้อยค า ไม่มีข้อขัดข้องในสารัตถะโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจฯ หากส่วน

ราชการเจ้าของเรื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย และสามารถปฏิบัติ
ได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ดีเห็นควรปรับถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
เล็กน้อย 

2) ประเด็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทท่ีมุ่งจะ
ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แต่เป็นเรื่องที่มีผลผูกพันทางนโยบายและ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

6. ร่างแผนปฏิบัติงาน 2559 – 2564ฯ เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของการด าเนินโครงการซึ่งไม่มีถ้อยค า
เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของการด าเนินโครงการซึ่งไม่มีถ้อยค าและบริบทท่ีมุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แต่เป็นเรื่องที่มีผลผูกพันทางนโยบายและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

7. ร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ เป็นสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายที่กรมป่าไม้อาจพิจารณาส่งให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาตรวจก่อนลงนามตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 1 ก.ย. 2535 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขมติ ครม. เกี่ยวกับการ
ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา และมาตรา 23 ของ พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
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พ.ศ. 2553 
8. ส านักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่า ร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์

การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมป่าไม้สามารถจัดส่งตัวอย่างชีวภาพหรือสารดีเอ็นเอ  
มาจากต้นสักให้แก่ JIRCAS ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ที่จัดท าระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อร่วมมือในการวิจัย
ด้านป่าไม้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป่าไม้ ซึ่งจะท าให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าไม้
เพิ่มขึ้นซึ่งจะมีการลงนามระหว่างกันต่อไปนั้น หากกรมป่าไม้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า ร่างข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ 
และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาได้ตามกฎระเบียบภายในของไทยท่ีเกี่ยวข้องและการจัดส่งตัวอย่าง  
ตามร่างข้อตกลงนี้ ไม่ขัดแย้งกับสาระ MOU ที่จะมีการลงนามระหว่างกันในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ส านักงานอัยการสูงสุด
ก็ไม่มีข้อขัดข้องในการลงนาม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และ JIRCAS ร่างแผนปฏิบัตงิาน 

2559 – 2564 วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก และร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ หากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหรือระเบียบที่มีอยู่ เนื่องจากบันทึกความเข้าใจข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีด้านป่าไม้และการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตร้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของภาคการเกษตรในประเทศไทยด้วย จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ 

มติ ครม. : รมว.ทส. เสนอขอถอนเรื่องนี้คืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนรายเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้ว  
ลงมติอนุมัติให้ ทส. ถอนเรื่องนี้คืนไปได้ และให้ ทส. รับความเห็นของ กต. พณ. วท. และ วช. ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



14 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการดังนี้ 

1. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมค านิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนด
ข้อยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ 
ก าหนดวิธีการของการโอนกรรมสิทธ์ของที่ ราชพัสดุ ท่ีราชพัสดุอื่น และที่ราชพัสดุซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย 
ก าหนดให้ กค. มีหน้าที่ปกครองดูแล บ ารุงรักษา และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

2. ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่างพระบัญญัติที่น า
เนื้อหาในหมวด 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (มาตรา 105 – 
105 อัฏฐ) ซึ่งมีสาระส าคัญคือก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของประเมิน
คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ าหวัด ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประกาศใช้บัญชีก าหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน ก าหนดสิทธิคัดค้านของเจ้าของที่ดินในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 

3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กค. เสนอว่า ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีมติเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2547 อนุมัติตามมติ

คณะกรรมการกลั่นกลองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 (ฝ่ายกฎหมาย) อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.  
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีการพิจารณาจัดท าเป็นร่างกฎหมายออกเป็น 3 ฉบับ ได้แก่  
(1) ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  
พ.ศ. .... (3) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. …. 

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

เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแระเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และคณะกรรมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าหวัด ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศใช้บัญชี
ก าหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. เนื่องจากการจัดท าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อ 1. ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานาน และพระราชบัญญัติ  
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมายว่าด้วยเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สิน (ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 105 – 
มาตรา 105 อัฏฐ) ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว รวมทั้งได้มีการโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ  
การประเมินราคาทรัพย์สินจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นของ กค. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 บทบัญญัติต่าง ๆ ท่ีบัญญัติไว้เดิมไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้อง และไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์  
ด้านต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องมีบทบัญญัติที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่เป็นปัจจุบันประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก  
5 ปี ท่ีมีการใช้บังคับ ดังนั้น กค. จึงได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีหลักการเป็น
ปัจจุบันโดยยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นใหม่ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....รวม 2 ฉบับ 

3. การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ เป็นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเสียใหม่
เพื่อให้บทบัญญัติต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความซ้ าซ้อนและลดขั้นตอน  
ในการด าเนินการ และเมื่อจะน าท่ีราชพัสดุมาพัฒนาจัดหาประโยชน์ส่งผลให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน ส่วนร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐฯ  
เป็นการน าเนื้อหาของประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มาบัญญัติไว้  
ซึ่งจะท าให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอันมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้น าไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง หรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

4. กค. ได้น าร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 แล้ว โดยได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th และ www.lawamendment.go.th โดยได้
จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ค าชีแจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็น  
ในการตราพระราชบัญญัติ ( Checklist) และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่  
ผ่านทาง www.treasury.go.th และ www.lawamendment.go.th  

5. ทั้งนี้ กค. ได้เสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยที่ กษ. (ชป.) เป็นหน่วยงานท่ีจ าเป็นต้องใช้ร่างพระราชบัญญัติ

http://www.lawamendment.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ในการปฏิบัติงาน จึงได้มีข้อสังเกตในรายละเอียดบางประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. .... ดังนี ้

1. ควรก าหนดกรอบของนิยามค าว่า “ที่ราชพัสดุ” ให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ  
ใช้ดุลพินิจมากเกินไป รวมทั้งก าหนดหลักการในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้มีความชัดเจนโดยให้ครอบคลุมถึงการบุก
รุกที่ดินราชพัสดุด้วย 

2. ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่ใช้ประโยชน์ในท่ีดินต้องรายงานที่ดินราชพัสดุ ในความปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมถึงระยะเวลาที่มิให้เป็นภาระ  
กับส่วนราชการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน  
ในกิจการของรัฐ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

1.2 ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของการอุดหนุนท่ีมีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64  
ให้รวมถึง 1) การให้การอุดหนุนแก่การส่งออก และ 2) การให้การอุดหนุนเพื่อให้มีการใช้สินค้าในประเทศมากกว่าสินค้า
น าเข้า และแก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนท่ีตอบโต้ได้ตามมาตรา 65 ให้ประกอบด้วย (1) การให้อุดหนุนที่มีลักษณะ
เจาะจงตามมาตรตรา 64 และ (2) การให้การอุดหนุนท่ีมีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่ออุตสาหกรรมภายใน เพ่ือสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ 
WTO 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พณ. เสนอว่า เนื่องจากบทบัญญัติในส่วนของการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ  

การอุดหนุน พ.ศ. 2542 มีโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
ภายใต้ WTO ส่งผลให้ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไข เพื่อให้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน ( Countervailing Measures: CVD) 
มากกว่าท่ีความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO ก าหนด เป็นภาระต่ออุตสาหกรรมภายใน
ผู้ได้รับความเสียหายและต่อหน่วยงานไต่สวนของไทย ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2542 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหมวดการอุดหนุน ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO ดังนี ้

(1) แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของการอุดหนุนท่ีมีลักษณะเจาะจง ตามมาตรา 64 ให้รวมถึง 1) การให้การอุดหนุนแก่
การส่งออก และ 2) การให้การอุดหนุนเพื่อให้มีการใช้สินค้าในประเทศมากกว่าสินค้าน าเข้า เนื่องจาก Article 2  
(3) ของความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO ก าหนดให้การอุดหนุนท้ัง  

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

เพื่อสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการ
ตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2 ลักษณะเป็นการอุดหนุนท่ีเจาะจงโดยไม่ต้องพิสูจน์เงื่อนไข (deemed to specific) 
(2) แก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนท่ีตอบโต้ได้ตามมาตรา 65  ให้ประกอบด้วย (1) การให้อุดหนุนที่มี

ลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64 และ (2) การให้การอุดหนุนท่ีมีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออุตสาหกรรมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนตามความตกลง  
ว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO 

2. การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะท าให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติ ลดปัญหาและอุปสรรค
ให้กับอุปสรรคให้กับอุตสาหกรรมภายในและหน่วยงานไต่สวนของไทยอีกท้ังสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาความเสียหายของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีเกิดจากสินค้าต่างประเทศท่ีได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตหรือส่งออก  
ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะท าให้การปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO 

3. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติน้ี
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารเทศของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม www.lawamendment.go.th โดยได้มีการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว  โดยได้น าผลการวิเคราะห์นั้นเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้า
ต่างประเทศ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (4 เมษายน 2560) เรื่อง แนวทางการจัดท า และการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยแล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามข้อดังกล่าว
มาเพื่อด าเนินการ 

4. แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะการอุดหนุนที่เจาะจงตามมาตรา 64 ให้รวมถึงลักษณะการอุดหนุนอีก 2 ลักษณะ คือ 
การให้การอุดหนุนแก่การส่งออกไม่ว่าโดยทางนิตินัย หรือโดยทางพฤตินัยตามลักษณะที่ก าหนดในกฎกระทรวง และการ
ให้การอุดหนุนเพื่อให้มีการใช้สินค้าท่ีผลิตในประเทศมากกว่าสินค้าน าเข้า 

5. แก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ตามมาตรา 65 ให้ประกอบด้วย 
5.1 การให้การอุดหนุนท่ีมีลักษณะเจาะจงตามมาตรา 64 
5.2 การให้การอุดหนุนท่ีมีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง 

- ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
- ท าให้ผลประโยชน์ท้ังในทางตรงและทางอ้อมของประเทศต้องสูญสิ้น หรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ

ผลประโยชน์ของข้อลดหย่อนที่ผูกพันไว้ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก หรือ 
- ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของประเทศตามลักษณะที่ก าหนดในกฎทรวง และก าหนดให้การ

ใช้บทบัญญัติตามมาตรานี้กับสินค้าเกษตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ

การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 

http://www.dft.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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หมวดการอุดหนุนให้ครอบคลุมถึงการอุดหนุนแก่การส่งออกและการอุดหนุน เพ่ือให้มีการใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ
มากกว่าสินค้าน าเข้า และแก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนท่ีตอบโต้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนผู้ผลิต
ภายในประเทศ และ/หรือ ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจากการได้รับการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  
และยังท าให้การด าเนินการมาตรการตอบโต้การอุดหนุนของไทยมีความสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO มากยิ่งข้ึน 

มติ ครม.  : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ  
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสิสนค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงเลข 
37บริเวณทางทางหลวงชนบท ปข.2052 และทางหลวงชนบท ปข. 2057 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงชนบท ปข.2057 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมและขนส่งสินค้า 

รวมถึงเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรเกษมใน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีปริมาณการจราจรมากโดยเฉพาะ
รถบรรทุก ท าให้การจราจรบริเวณสี่แยก จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบท ปข. 2052 และ  
ทางหลวงชนบท ปข. 2057 เกิดการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 บริเวณทางหลวงชนบท ปข.2052 และทางหลวงชนบท ปข.2057 เพื่อให้
การจราจรมีความคล่องตัว ลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นจุดตัดของถนนสายดังกล่าว 
รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถสัญจร และขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว เป็นการก่อสร้างสะพานขนาด 4 ซ่องจราจร จ านวน  
2 สะพาน วางขนานกัน สะพานละ 2 ช่องจราจร ใต้สะพานก่อนจึงทางแยกจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37  
มีจุดกลับรถท้ัง 2 ข้าง และถนนเช่ือมต่อสะพานเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 42 เมตร  
ระยะทางยาวประมาณ 2.071 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 15 ไร่ (ที่ดินจ านวน 17 แปลง) มีอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 8 รายการ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 425,215,065.00 บาท 
(งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 7,215,065.00 บาท และใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 
418,000,000.00 บาท) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) มีค่า 
334,960,028.14 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( B/C Ratio) มีค่า 1.59 และอัตราผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่าร้อยละ 12.74 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

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

เพื่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงเลข 37บริเวณทางทางหลวง
ชนบท ปข.2052 และทางหลวงชนบท ปข. 2057 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 แล้วจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

4. ก าหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้าง
สะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 บริเวณทางหลวงชนบท ปข. 2052 และทางหลวงชนบท ปข. 2057 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
มีความจ าเป็นต้องสร้างสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 บริเวณทางหลวงชนบท ปข.2052 และทางหลวง
ชนบท ปข.2057 ในท้องที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นท่ีที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนท่ีทางราชการก าหนดให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ 
รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้ กค. ให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ า ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ี
บริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัย

เรือส าหรับโดยสาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและ
การออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือส าหรับ
โดยสาร พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า ได้มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ และการออกใบอนุญาตใช้เรือ

และการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ  
ในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 13)  
พ.ศ. 2525 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและ  
การประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร 

2. โดยที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4 ลงวันท่ี 4 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 16 
ก าหนดให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท่ีออก  
และก าหนดให้ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตท าการประมง การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือต้อง
ก าหนดให้สิ้นอายุ พร้อมใบอนุญาตท าการประมงด้วย ประกอบกับปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่าง  
กรมเจ้าท่าและกรมประมงในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือให้สอดคล้องกับใบอนุญาตท าการประมงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง  

3. ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติดังกล่าว และเพื่อมิให้เกิดความสับสนและเหลื่อมล้ ากันในเรื่องระยะเวลาระหว่างอายุใบอนุญาตใช้เรือและ  

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

เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการ
ประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อายุใบอนุญาตท าการประมง โดยให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตามที่ประเทศไทยได้รับข้อสังเกต
จากสหภาพยุโรป ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
ทั้งนี้ คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ซึ่งเห็นด้วยใน
หลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 

4. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ และการออกใบอนุญาตใช้เรือ  
และการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร พ.ศ. 2552 ดังนี ้

- ประเด็นการแก้ไข การออกใบอนุญาตใช้เรือตามประเภทการใช้เรือ  
- กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 เอกสารและหลักฐานถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือให้แก่  

ผู้ยื่นค าขอตามประเภทการใช้เรือ 
- ร่างกฎกระทรวงฯ เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือให้แก่ผู้ยื่นค าขอ

ตามประเภทการใช้เรือ ที่ระบุไว้ในใบส าคัญรับรองการตรวจเรือ 
- ประเด็นการแก้ไข อายุใบอนุญาตใช้เรือและเง่ือนไขการออกใบอนุญาต 
- กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตส าหรับ

ใบอนุญาตใช้เรือส าหรับโดยสารให้มีอายุไม่เกินกว่าก าหนดความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

- ร่างกฎกระทรวงฯ  
1.ใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตให้เรือส าหรับ

โดยสารให้มีอายุไม่เกินกว่าก าหนดความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบสองเดือน  
นับแต่วันออกใบอนุญาต 

2. ใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมงนายทะเบียนต้องก าหนดให้สิ้นอายุไม่เกินอายุใบอนุญาตท าการ
ประมง 

3. การออกใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเรือสนับสนุนการประมง  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ต้องได้รับหนังสือจากกรมประมงว่าผู้ยื่นค าขอไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาต
ท าการประมงหรือเรือประมงท่ีจะขอต่ออายุใบอนุญาตไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ
และการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับ
สภาพการจ้างงานในงานประมงทะเลและกฎหมายว่าด้วยการประมงเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม และ
แก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รง. เสนอว่า โดยที่กฎหมายกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซึ่งออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมง
ทะเลและกฎหมายว่าด้วยการประมง โดยเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าจ้าง ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายค่าจ้างเพื่อคุ้มครองแรงงานในงานทะเลให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการขนถ่าย
ลูกจ้างในทะเลนอกน่านน้ าไทย และการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบสื่อสารให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ในครอบครัวได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วน  
ของรัฐบาล ประกอบกับ ผู้แทนสภาพยุโรป (EU) จะมาตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมายของไทยในระหว่างวันที่ 4 – 11 เมษายน 2561 จ าเป็นต้องเร่งรัดการออกกฎกระทรวงฯ อันเป็น  
การยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานในภาค  
การประมง รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ดังนี ้
2.1 ก าหนดเพิ่มเติมห้ามนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงขนถ่ายลูกจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนจากเรือประมง

ของตน ไปยังเรือล าอื่นในทะเลนอกน่านน้ าไทย เว้นแต่การขนถ่ายลูกจ้างในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษจะต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

2.2 แก้ไขการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดโดยก าหนดเพิ่มเติมให้นายจ้าง
เก็บรักษาเอกสารไว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์  
ด้านแรงงาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 แก้ไขการก าหนดค่าจ้าง จากเดิม “ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือ
เป็นระยะเวลาอย่างอ่ืนท่ีไม่เกินหน่ึงเดือน ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  
ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ” เป็น  “ให้นายจ้างก าหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นรายเดือน โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง  
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ ารายวันตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนดคูณด้วยสามสิบ” 

2.4 ก าหนดเพิ่มเติมให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง 

2.5 ก าหนดเพิ่มเติมให้นายจ้างซึ่งท าการประมงในทะเลนอกน่านน้ าไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสาร
เพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลในครอบครัวได้ 

มติ ครม. : รมว.รง. เสนอขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ดังนี ้
1. ขอแก้ไขระยะเวลาในการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงในร่างข้อ 1 เกี่ยวกับการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่า

ท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้างตามข้อ 10/2 จากเดิม “ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ” เป็น “ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 

2. ขอตัดร่างข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/1 ออก เพื่อไม่ให้กฎหมายมีความขัดแย้งกันเนื่องจากปัจจุบันได้มี
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2559 แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ รง. เสนอ และ รมว.รง. เสนอเพิ่มเติมและให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด้วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 13/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270361 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย - ลาว ครั้งท่ี 21 
 
สารัตถะ : กต.เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ( Joint Commission for 
Bilateral Cooperation - JC) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
ตามตารางติดตามผลการประชุมฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เห็นชอบร่างบันทึกการประชุม JC ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 ตามที่ กต. 

เสนอ และในส่วนของความร่วมมือด้านไฟฟ้าและพลังงานอ่ืนๆ กับฝ่ายลาว ให้กระทรวงพลังงาน (พน.) รับไปพิจารณา  
ในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กต. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการและท่าทีไทยในการจัดท าความร่วมมือด้านพลังงาน
ไฟฟ้ากับฝ่ายลาวให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนและเหมาะสมก่อน แล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ กต. เป็นหน่วยงาน
หลักในการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อใช้ในการด าเนินการเจรจากับฝ่ายลาวภายใต้กรอบความร่วมมือ
พลังงานไฟฟ้าไทย – ลาว ต่อไป 

2. สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม ซึ่งผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 

 2.1 การหารือทวิภาคี  ในช่วงก่อนการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย  
ได้หารือในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นของฝ่ายไทย 
1) การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวในไทย โดยขอให้ร่วมกันด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดภายใน

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
2) โครงการพัฒนาในลาว  ฝ่ายไทยได้เน้นย้ าความส าคัญของการเช่ือมโยงท้ังด้านกายภาพและด้าน

กฎระเบียบเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อในภูมิภาค รวมถึงการพิจารณาการก่อสร้างสะพานรถไฟระหว่างกัน  

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

เพื่อผลักดันให้ผลการประชุม JC ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือสามฝ่าย (ไทย ลาว และจีน) ด้วย 
3) กองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure Fund) ฝ่ายไทยได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวเพื่อให้ สปป.ลาว สามารถระดมทุนส าหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้  
และแสดงความพร้อมในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เข้าช้ีแจงรายละเอียดให้ฝ่ายลาวต่อไป 

ประเด็นของฝ่ายลาว 
ขอรับความช่วยเหลือด้านพลังงาน ฝ่ายลาวแจ้งว่า เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวขายไฟฟ้าให้ฝ่ายไทย

ในราคาถูกกว่าราคารับซื้อจากโครงการภายในประเทศ (ซื้อในราคา 6.5 เซ็นต์ และขายให้ไทยในราคา 4.2 – 4.3  
เซ็นต์ต่อหน่วย) จึงท าให้ขาดทุน ซึ่งฝ่ายไทยรับทราบปัญหาดังกล่าว และแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 
ความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือต่อไป 

 2.2 ผลการประชุม JC ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีสาระส าคัญสรุปได้ 
ดังนี ้

ด้านการเมืองและความมั่นคง  : ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะรักษาความเข้มแข็งของกลไกด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน รวมทั้งได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การยกระดับและเปิดจุดผ่านแดนความ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ และความร่วมมือทางศาลยุติธรรม เป็นต้น โดยประเด็นส าคัญที่มีการหารือ ได้แก่ 

- ความร่วมมือด้านแรงงาน  ท่ีประชุมเห็นพ้องให้แรงงานลาวเข้ามาท างานในไทยตาม
กระบวนการ MOU และโดยการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวที่ท างานในไทย ยกเว้นหากเป็นแรงงานลาวที่อยู่ในกลุ่มใบจับคู่ 
(ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง) นั้น ฝ่ายลาวประสงค์ให้กลับไปพิสูจน์สัญชาติและกลับเข้ามาท างานตามกระบวนการ MOU  

- ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความร่วมมือผ่านกลไกต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดผ่านช่องทางการทูต  
การสนับสนุนงบประมาณในการยุติแหล่งผลิตและท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยน
ผลการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้การสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า  ท้ังสองฝ่ายรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการความ

ร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย – ลาว ครั้งท่ี 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ระหว่าง พน. และกระทรวงพลังงาน
และบ่อแร่ สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานของไทยและ สปป.ลาว รวมถึงการจัดตั้งคณะท างานการบริหาร
จัดการน้ ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2 เพื่อหารือ
รายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

- การเชื่อมโยงและโครงสร้างพ้ืนฐาน มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง 
ทั้งสองฝ่ายรับทราบผลการส ารวจและการออกแบบของโครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิค าไซ) 
และเห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสานต่อการหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อไป และส าหรับโครงการ
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) ให้สานต่อการหารือร่วมกันเพื่อน าไปสู่การส ารวจ  
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และออกแบบโครงการดังกล่าวต่อไป รวมถึงสานต่อการหารือร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดในการก่อสร้างสะพานเฉพาะ
รถไฟไทย – ลาว แห่งใหม่โดยเร็ว 2) การเปิดพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน ( Common Control Area: CCA) ท้ังสองฝ่าย
สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด CCA ณ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ให้ส าเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นต้นแบบของ 
CCA ที่ไทยจะท ากับประเทศเพื่อนบ้านอ่ืนต่อไป  3) การเพ่ิมเส้นทางหมายเลข 12 ( R12) ท่ีประชุมสนับสนุนให้เพิ่ม
เส้นทางหมายเลข 12 ไว้ในเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ( GMS Cross – Border Transport Facilitation Agreement: CBTA) ซึ่งจะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้รถขนส่งสินค้าไทยสามารถขนส่งสินค้าผ่านลาวไปยังเวียดนามและจีนได้ 

ด้านสังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
- ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวข้ามแดน  ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องให้ส่งเสริมการพัฒนาความ

เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว โดยจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เช่น การเช่ือมโยงตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว  
สปป.ลาว นอกจากน้ี ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้
บรรยายสรุปถึงความคืบหน้าผลการศึกษาศักยภาพการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชายแดนและเส้นทาง  
การท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง และเชียงทอง) ให้ท่ีประชุมรับทราบด้วย 

- ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  ฝ่ายลาวเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของไทยในการส่งเสริม
ความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่างๆ ของไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน โดยสาขาความร่วมมือท่ีส าคัญเพื่อการพัฒนา เช่น สาธารณสุข การศึกษา 
และเกษตรกรรม เป็นต้น 

 2.3 กต. แจ้งว่า ได้ปรับเนื้อหาของบันทึกการประชุมฯ ตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมเตรียมการ 
JC ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 8 และ 10 มกราคม 2561 และความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
ด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2561 โดยมีประเด็น
ส าคัญที่มีการปรับแก้เพิ่มเติม ได้แก่ 

ความร่วมมือในการดูแลรักษาและป้องกันตลิ่งพังตามแนวแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง  (ข้อ 46) : 
เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการเร่งรัดการตรวจตราพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้ถ้อยค าที่สองฝ่ายเคยเห็นชอบร่วมกันและระบุไว้ใน
ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว ครั้งท่ี 10 เมื่อวันที ่26 – 28 กันยายน 2560  

ความร่วมมือด้านพลังงาน  (ข้อ 46) : ปรับใช้ถ้อยค าตามความเห็นของ พน. ซ่ึงปรากฏเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 (เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือไทย – ลาว ครั้งท่ี 21) ดังน้ี  “46. ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าไทย – ลาว ครั้งท่ี 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 
ระหว่าง พน. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานบ่อแร่แห่ง สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงาน  
ของไทยและ สปป.ลาว รวมถึงการจัดตั้งคณะท างานการบริหารจัดการน้ ามาใช้ประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ” 
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ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ข้อ 87) : เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับความ
ร่วมมือในการสานต่อการก่อสร้างสวนรุกขชาติที่โรงเรียนบ้านนาชอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือท่ีทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างด าเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 
2561 [เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาวใน สปป.ลาว  ตามกรอบการด าเนินงานความ
ร่วมมือไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 (Framework for Thai – Lao Cooperation 2018 - 2021)] 

 2.4 ภายหลังการประชุม  JC ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบ
โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สปป.ลาว ซึ่งการส่งมอบดังกล่าวเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. ในการ
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยให้ สปป.ลาว สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. โดยที่ผลการประชุมฯ มีประเด็นที่ต้องมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กค. กก. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) พน. กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) สกว. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุน (สกท.) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ส านักงาน ป.ป.ส.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ส านักงานศาล
ยุติธรรม (ศย.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) และส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) ดังนั้น 
กต. จึงได้จัดท าตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 31 
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สมช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


