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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมง จากการท้าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

 (1) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง แนวทางในการ
พัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมง จากการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการายงาน 
และไร้การควบคุม 

 (2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมง จากการ    
ท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือเป็นกลไกการท้างานอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมง IUU ประกอบด้วย  

4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1.1 เรือประมงไทยทั้งระบบจะต้องถูกกฎหมายและมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทย  

มีระบบการจดทะเบียนเรือไทยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เรือประมงไทยทุกล้าต้องอยู่ภายใต้ระบบการจดทะเบียนและ
การควบคุมการใช้เรือของกรมเจ้าท่า เรือประมงต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก้าหนด ท้ังในด้านโครงสร้าง 
สุขอนามัย รวมทั้งอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต่างๆ บนเรือประมง ได้แก่ สีเรือ เครื่องหมายเรือ การติดตั้งระบบติดตามเรือประมง 
ระบบการรายงานผลการท้าประมงหรือกิจกรรมอื่นขณะอยู่ในทะเล ระบบการติดต่อสื่อสาร และเอกสารต่างๆ ของเรือ 
ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายเรือไทย จะต้องพัฒนาควบคุมตรวจสอบสถานะปัจจุบันของเรือและการใช้เรืออย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ทั้งระบบ 

1.2 ผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมงไทยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายก้าหนด ท้ังคุณสมบัติและจ้านวน ได้แก่ ไต๋เรือ 
ช่างเครื่องยนต์ นายท้าย และแรงงานบนเรือประมง ซึ่งประเทศไทยมีระบบการควบคุมผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมงภายใต้
กฎหมายของกระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า และกรมประมง ผู้ปฏิบัติบนเรือท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องจดทะเบียน
ถูกต้องได้รับการคุ้มครองในการท้างานบนเรือตามกฎหมายสากล ไม่มีการใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแสดงเจตจ้านงของประเทศไทยในการด้าเนินการให้ประเทศ
ปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมง IUU เพื่อป้องกันมิให้เข้าสู่ตลาดในประเทศ 
และสายการผลิตเพื่อแปรรูปส่งออก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การค้ามนุษย์ หรือท้างานท่ีมี่พึงประสงค์บนเรือประมง จะต้องมีระบบการควบคุมตรวจสอบแรงงานบนเรืออย่างเข้มแข็ง
ทั้งก่อนออกไปท้าการประมง ในระหว่างการท้าประมงในทะเล และหลังการท้าประมง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา       
กับแรงงานบนเรือประมงไทยได้ทั้งหมด รวมทั้งให้การส่งเสริมกิจการแรงงานสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง 

1.3 เครื่องมือท้าการประมงถูกกฎหมาย โดยเครื่องมือท้าการประมงจะถูกก้าหนดและควบคุมโดยกฎหมาย
ประมงท้ังด้านจ้านวน ชนิด และขนาดของเครื่องมือ เรือประมงไทยต้องใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายก้าหนดเท่าน้ัน 
เครื่องมือประมงจะต้องได้รับอนุญาตและตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อนออกไปท้าการประมง และในระหว่างการ       
ท้าประมง โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน้้าจะต้องมีการรายงานการท้าประมงผ่านระบบการรายงานแบบอิเลคทรอนิกส์
เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ผลจับสัตว์น้้าจะต้องมีการรายงานและตรวจสอบท้ังชนิดและปริมาณ
สัตว์น้้า เพ่ือป้องกันสัตว์น้้าท่ีมาจากการท้าประมง IUU 

1.4 พื้นที่ท้าการประมงและระยะเวลาในการท้าการประมงที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตเรือประมงต้องท้าการ
ประมงในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุในใบอนุญาตท้าการประมงเท่าน้ัน ทั้งพื้นที่ท้าการประมงในน่านน้้าไทย พื้นที่  
ท้าการประมงในรัฐชายฝั่งอื่น หรือพ้ืนท่ีในทะเลหลวง โดยเรือประมงทุกล้าต้องติดตั้งระบบการติดตามต้าแหน่งเรือประมง 
หรือ VMS (Vessel Monitoring System) เพื่อภาครัฐสามารถติดตามควบคุมเรือประมงว่าท้าการประมงในพ้ืนท่ี และ
ระยะเวลาตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ 

2. นโยบายให้ประเทศไทยปลอดสัตว์น้้าและสินค้าประมง  IUU เป็นการก้าหนดนโยบายระดับประเทศ  
ในการต่อต้านการประมง IUU และห้ามสินค้าค้าประมงท่ีมาจากการประมง IUU เข้าประเทศ ท้ังตลาดในประเทศและ
สายการผลิตเพื่อแปรรูปส่งออกไปต่างประเทศ ท้ังนี้ หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต้องน้านโยบายไปก้าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรม เข้มแข็งและจริงจัง โดยมีแนวทางการด้าเนินการดังนี้ 

2.1 ส้าหรับสัตว์น้้าท่ีจับโดยเรือธงไทย 
 การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังไม่ให้เรือประมงของประเทศไทยท้าการประมง IUU และน้าสัตว์น้้า  IUU 

มาขึ้นท่าประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมาตรการและระบบในการควบคุมตรวจสอบ ได้แก่ การควบคุมการเข้า – ออก
ท่าของเรือประมง ระบบติดตามต้าแหน่งเรือประมง การตรวจในทะเล การควบคุมการน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า ระบบการจ้ากัด
จ้านวนใบอนุญาตท้าการประมง และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ  
และแนวทางที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การป้องกันสัตว์น้้า IUU จากเรือประมงไทยเข้าสู่ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
แท้จริง 

2.2 ส้าหรับสัตว์น้้าและสินค้าประมงท่ีน้าเข้าจากต่างประเทศ 
 การปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ ( PSM) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ โดยปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง

เพื่อตรวจสอบเรือประมงและเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้้าต่างชาติและจะน้าสัตว์น้้ามาขึ้นท่าประเทศไทย ตั้งแต่ก่อน  
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรรวมกับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น้้าน้าเข้าการด้าเนินความร่วมมือในการ
ตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า หรือองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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น้าเข้าสัตว์น้้า เป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสัตว์น้้าท่ีขึ้นท่าประเทศไทยไม่ได้มาจากการท้าประมง IUU       
การด้าเนินการดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้รัฐเจ้าของธงปฏิบัติตาม หากประสงค์  
จะส่งออกสัตว์น้้าหรือสินค้าประมงมายังประเทศไทย ประเทศไทยควรก้าหนดแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น้้าของไทย 
(Thai Catch Certificate Scheme) เพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้้ามายังประเทศไทยปฏิบัติตาม โดยจะท้าให้การ
น้าสัตว์น้้าและสินค้าประมงเข้าสู่ประเทศไทยถูกคุกคุม ตรวจสอบ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการป้องกันสัตว์น้้า IUU เข้าสู่ประเทศไทยท้ังหมด อย่างไรก็ตาม จ้าเป็นต้องมีมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ในการป้องกันการน้าเข้าสัตว์น้้า IUU เข้าประเทศด้วย เช่น การก้าหนดให้ใช้น้้าหนักสัตว์น้้าจริงท่ีช่ัง
วัดที่ท่าประเทศไทยระบุลงในใบรับรองการจับสัตว์น้้าของรัฐเจ้าของธง การก้าหนดระยะเวลาการจัดส่งใบรับรองการจับ
สัตว์น้้าหลังจากการน้าสัตว์น้้าขึ้นท่าประเทศไทย การก้าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการน้าเข้าสัตว์น้้า
ในช่องทางต่างๆ เป็นต้น 

3. ประเทศไทยจะก้าหนดแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น้้าของไทย (Thai Catch Certificate Scheme) เพื่อเป็น
ข้อก้าหนดให้แก่ต่างประเทศท่ีต้องการส่งออกสินค้าประมงมายังประเทศไทย ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายหลักท่ีใช้ในการป้องกันและขจัดการท้าการประมงผิดกฎหมายในมาตรา 4 ได้ก้าหนด
วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้้าทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้
มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชก้าหนดนี้ และในหมวด 7 ส่วนท่ี 3 มาตรการในการตรวจสอบ ตั้งแต่
มาตรา 95 ถึงมาตรา 97 ได้ก้าหนดแนวทางในการตรวจสอบการท้าการประมงผิดกฎหมายกับเรือประมงต่างชาติ  
ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

มติ ครม. : รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รายงานเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การประมงปลอดสัตว์น้้าและสินค้าประมง จากการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพื่อก้ากับดูแลการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมงจากการท้าประมง
ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการป้องกันการน้าเข้าวัตถุดิบสัตว์น้้าและสินค้าประมงท่ีมาจากการท้าประมงผิดกฎหมายเข้ามา
ผลิตและแปรรูปในประเทศไทย โดยจะมีการก้าหนดแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น้้าของไทย (Thai Catch Certificate 
Scheme) ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ส่งออกและน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้ามายังประเทศไทยปฏิบัติตามด้วย ซึ่งภารกิจดังกล่าวต้องใช้
ระยะเวลาและจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพด้วย 
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง แนวทาง
ในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดสัตว์น้้าและสินค้าประมงจากการท้า ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) ตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ 
สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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2. อนุมัติในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้้าและสินค้าประมง 
จากการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และให้ กษ. ปรับปรุงอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้้าและ สินค้าประมง จากการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
ให้ครอบคลุมถึงภารกิจต่างๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รายงานเพิ่มเติม แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้้าสายใหญ่สายสองพี่น้อง เป็นทางน้้าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองซอย 1 ขวา 
ของคลองส่งน้้าสายใหญ่สายสองพี่น้อง เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและเพื่อให้การใช้น้้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้้าสายใหญ่สายสองพี่น้อง 

เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีเหตุผลว่า เพื่อก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้้าสายใหญ่สายสองพี่น้อง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต้าบลดอนก้ายาน 
อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 10.200 ในท้องที่ต้าบลสวนแตง อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้้าส้าหรับกิจการโรงงาน การประปา  
หรือกิจการอื่นท่ีมิใช่การเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และเพื่อให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ดังกล่าว ตามที่ กษ. 
เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. เสร็จแล้วมีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) 
4. กษ. เสนอว่า ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วยืนยันให้ด้าเนินการต่อไป  

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้้าสายใหญ่สายสองพี่น้อง 
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและเพื่อให้การใช้น้้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลท่าธง และต้าบลอาซ่อง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องท้องที่ต้าบลท่าธง  
และต้าบลอาซ่อง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินท้ากินร้องขอที่ดินท้ากินเป็นจ้านวนมาก 

กษ. โดย (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่จัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท้ากินหรือเกษตรกรที่มีที่ดิน  
ท้ากินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพฯ ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของเกษตรกร จึงได้ก้าหนดแนวทางในการ  
ให้ความช่วยเหลือ โดยด้าเนินโครงการจัดหาที่ดินท้ากินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท้ากิน ตลอดจนพิจารณาจัดหาที่ดิน  
เพื่อรองรับเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยการจัดซื้อท่ีดินโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมมาจัดให้เกษตรกรได้เช่า หรือเช่าช้ือ เพื่อให้มีที่ดินท้ากินเพียงพอแก่การครองชีพ 

2. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2552  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรผู้ไร้ที่ดินท้ากิน โดยให้ ส.ป.ก. รับเรื่องกลุ่มเกษตรกร
ร้องขอที่ดินท้ากิน ทั้งในกรณีร้องขอ ส.ป.ก. โดยตรงหรือหน่วยงานส่งเรื่องให้น้ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูลเกษตรกร  
ของ ส.ป.ก. ว่ามีรายชื่อซ้้าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไม่ และจัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. ท่ีดินจังหวัด  
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ การมีที่ด้านท้ากิน และเป็นผู้ได้รับความเดือนร้อนจริง 

3. คปจ. ยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559 และครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินการจัดซื้อท่ีดิน ในท้องที่ต้าบลอาซ่อน อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
จ้านวน 1 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 244 – 2 - 99.90 ไร่ เป็นเงิน 24,722,478 บาท แต่เนื่องจากราคาที่ดินที่เสนอ
ขายเกินกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษ์ อ้านาจการพิจารณาอนุมัติวงเงินจัดซื้อท่ีดินจึงเป็นของ
คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท้ากิน
ให้มีท่ีดินท้ากิน และเป็นการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและ
ด้าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ออก.คง. ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 24 มีนานา 2560 มีมติเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติ
ราคาที่ดินตามข้อ 3  

5. คปก. ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติให้ก้าหนดเขตที่ดินเฉพาะ
พื้นที่ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน ในท้องที่ ต้าบลอาซ่อง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ้านวน 1 แปลง รวม
พื้นที่ประมาณ 244 – 2 - 99.90 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อให้ ส.ป.ก. มีอ้านาจจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 

6. ส.ป.ก. จังหวัดยะลาได้ประสานอ้าเภอรามันเพื่อรองรับแนวเขตการปกครอง ปรากฏว่าโฉนดที่ดินเลขท่ี 
51374 ตามโฉนดที่ดินระบุอยู่ในท้องที่ ต้าบลอาซ่อง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา แต่เมื่อลงต้าแหน่งแปลงท่ีดินในแผนท่ี
แสดงเขตการปกครองท้าให้แปลงท่ีต้าบลอาซ่อง และต้าบลท่าธง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังนั้น พื้นที่ท่ีก้าหนดให้  
เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงอยู่ในท้องที่ต้าบลท่าธง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ด้วยตามที่ตั้งที่ดินตามเขตการปกครองปัจจุบัน
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ ก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลท่าธง และต้าบลอาซ่อง  
อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลท่าธง และต้าบลอาซ่อง อ้าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการทบทวนท่ัวไป ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ

ญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1 และกรอบการทบทวนท่ัวไปความตกลงฯ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนท่ัวไป (Sub – Committee on General Review : 
SCGR) ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ( Japan – Thailand 
Economic Partnership Agreement : JTEPA) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13 – 15 ธ.ค. 60 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

2. เห็นชอบร่างกรอบการทบทวนท่ัวไป JTEPA โดยหากมีการแก้ไขร่างกรอบการทบทวนท่ัวไปฯ ดังกล่าวที่มิใช่
สาระส้าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้ กต. พิจารณาและด้าเนินการโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจาก ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการประชุม SCGR ครั้งท่ี 1 

1.1 รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กต. และรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  
เป็นประธานร่วม โดยฝ่ายไทยมีผู้แทนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร ทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ 
ณ กรุงโตเกียว และฝ่ายญี่ปุ่นมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร 
ป่าไม้ และประมง กค. เข้าร่วม 

1.2 ทั้งสองฝ่ายยืนยันวัตถุประสงค์ ขอบเขตและรูปแบบของการทบทวนท่ัวไปตาม TOR ที่ท่ีประชุม JC – 
JTEPA ครั้งท่ี 4 เห็นชอบ และย้้าความเข้าใจร่วมกันว่า การทบทวนท่ัวไปไม่ใช่การเจรจารอบใหม่ แต่เป็นการประเมิน  
ผลการใช้บังคับ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความตกลงในทั้ง 15 ข้อบทหลัก และข้อบทเพิ่มเติมที่เห็นพ้อง
ร่วมกัน ตั้งเป้าไว้ว่า จะพยายามเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนภายในเดือน ส.ค. 2561 และจะประมวลผลเป็นรายงาน
เสนอต่อ JC เพื่อพิจารณาเสนอรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป ท้ังนี้ การทบทวนควรค้านึงถึงการด้าเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบัน พัฒนาการของความสัมพันธ์และนโยบายด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย และโอกาสส้าหรับความร่วมมือ  
ในอนาคตด้วย 

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

เพื่อผลักดันให้ JTEPA ครอบคลุมทุกสาขาที่เป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ในปัจจุบันและ
อนาคต  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ทั้งสองฝ่ายน้าเสนอประเด็นท่ีเห็นควรหารือต่อไปเพื่อทบทวน ได้แก่ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นก้าเนิด
สินค้า พิธีการศุลกากร การค้าไร้กระดาษ การยอมรับร่วมกัน การบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา 
ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า และความร่วมมือท้ังสองฝ่ายไม่มีประเด็นท่ีเห็นควรทบทวนใน 2 ข้อบท 
ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และการระงับข้อพิพาท และส้าหรับบทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้ายอาจมี  
การทบทวนหากพิจารณาว่ามีความจ้าเป็นในภายหลัง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นเสนอ 2 เรื่องใหม่ ได้แก่ การค้าอิเล็กทรอนิกส์  
(e - commerce) และแรงงาน 

2. ประเด็นท่ีทั้งสองฝ่ายผลักดัน ได้แก่ 
2.1 การค้าสินค้า ฝ่ายไทยผลักดันให้ญี่ปุ่น (1) เปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมในทุกรายการที่คงเหลือ (2) ขยายโควตา

สุกรจากปีละ 1 ,200 ตัน (3) ปรับตารางพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อ้างอิงจากฉบับปี ค.ศ. 2002 เป็นปี ค.ศ. 2017  
ขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นผลักดันให้ไทยเปิดตลาดสินค้ายานยนต์ส้าเร็จรูป (CBU) เพิ่มเติม และปรับปรุงกฎระเบียบของส้านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการน้าช้ินส่วนยานยนต์จากญี่ปุ่น และการบริหารจัดการอากรน้าเข้าข้าวของไทย 

2.2 กฎว่าด้วยถิ่นก้าเนิดสินค้า ฝ่ายไทยผลักดันให้แก้ไขกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ของสินค้าให้สะท้อนรูปแบบ ทาง
ธุรกิจในปัจจุบัน ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้ใช้ระบบศุลกากรแบบ dual system (certificate of origin และ self – declaration 
โดยผู้ส่งออก ผู้น้าเข้า และผู้ผลิต ) และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะปรับตารางกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฉบับปี ค.ศ. 2002   
เป็นปี ค.ศ. 2017 โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 

2.3 พิธีการศุลกากร ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้ปรับปรุงเนื้อหาร่างความตกลงให้เข้มข้นกว่าความตกลง WTO Trade 
Facilitation Agreement และปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพิธีการศุลกากรในความตกลงเพื่อการปฏิบัติตาม 
(Implementing Agreement) ของ JTEPA 

2.4 การยอมรับร่วมกัน ฝ่ายไทยเสนอให้ทบทวนรายการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของทั้งสองฝ่ายที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานให้ทันสมัยขึ้นตามกฎหมายล่าสุด 

2.5 การค้าบริการ ฝ่ายญี่ปุ่นผลักดันให้ปรับปรุงรายการความโปร่งใส (transparency list) เป็น negative list 
และทบทวนการเปิดเสรีการค้าบริการในสาขาการซ่อมบ้ารุง การค้าปลีกและค้าส่ง การให้เช่าโสตทัศนูปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์ 
การเงิน ด้านกฎหมาย และขยายขอบเขตด้านบริการทางการเงิน ขณะที่ฝ่ายไทยเสนอให้ทบทวนการเปิดเสรีบริการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วย 

2.6 การลงทุน ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้ยกระดับให้เทียบเท่ากับท่าทีของญี่ปุ่นที่เสนอใน RCEP ขณะที่ฝ่ายไทยเสนอ
ให้รวมเรื่องหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทท่ีลงทุน และขยายอ้านาจคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน  
ให้รวมถึงการหารือเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ 

2.7 การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้ไทยผ่อนคลายกฎระเบียบการจ้างงานคนไทย 4 คน 
ต่อคนต่างชาติ 1 คน ต่อบริษัท ขณะที่ฝ่ายไทยเสนอให้อนุญาตให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยท้างานในญี่ปุ่น และเพิ่มจ้านวน
แรงงานไทยในสาขาเกษตรกรรมในญี่ปุ่น 
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2.8 ทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้ยกระดับให้เทียบเท่าท่าทีของญี่ปุ่นในการเจรจาความตกลง 
RCEP เช่น ขยายการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI และให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
UPOV 

2.9 ความร่วมมือ ฝ่ายไทยผลักดันให้ (1) มีการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆ ผ่าน JTEPA มากขึ้น  
(2) ปรับปรุงเนื้อหาความร่วมมือให้สะท้อนบริบทของเศรษฐกิจและบริบทของเศรษฐกิจและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป  
(3) ก้าหนดจุดติดต่อส้าหรับความร่วมมือ แต่ละสาขาให้ชัดเจน (4) พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณส้าหรับความร่วมมือ
มากขึ้น (5) เสนอให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ EBE ในญี่ปุ่น (ซึ่งยังไม่เคย
ประชุม แต่คณะอนุกรรมการฯ ในไทยประชุมแล้ว 7 ครั้ง) 

2.10 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ( e - commerce) ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้เพิ่มเรื่องนี้ใน JTEPA โดยได้เสนอข้อ
บทบาท e – commerce ใน TPP เป็นเอกสารอ้างอิง ซึ่งครอบคลุมประเด็น เช่น การเก็บอากร การคุ้มครอง ข้อมูลส่วน
บุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค และการโอนย้ายข้อมูลข้ามแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.11 แรงงาน ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้มีข้อบทเรื่องแรงงานใน JTEPA เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการผ่อนคลาย
กฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงานเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ท้ังนี้ จะไม่มีข้อเรียกร้องให้ไทยแก้ไข
กฎหมายด้านแรงงาน 

3. การแบ่งหน้าท่ีในการทบทวนท่ัวไปในรอบต่อๆ ไป สองฝ่ายเห็นพ้องแบ่งหน้าท่ีโดย (1) ประเด็นท่ีจะด้าเนินการ
โดย SCGR ได้แก่ การค้าไร้กระดาษ e – commerce การยอมรับร่วมกันการแข่งขันทางการค้า ความร่วมมือ แรงงาน  
และพิธีศุลกากร (2) ประเด็นท่ีมีรายละเอียดทางเทคนิคจะด้าเนินการโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านท่ีมีอยู่แล้ว ได้แก่ 
(1) การค้าสินค้า (2) กฎว่าด้วยถิ่นก้าเนิดสินค้า (3) การค้าบริการ (4) การลงทุน (5) การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา 
(6) ทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะจัดประชุมในช่วงเดียวกัน 

4. กรอบการทบทวนท่ัวไป JTEPA กต. ได้ยกร่างกรอบการทบทวนท่ัวไปฯ โดยครอบคลุม 13 ข้อบท และประเด็น
เพิ่มเติม ได้แก่ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ e – commerce แรงงาน และประเด็นอ่ืนๆ เพื่อผลักดันให้ JTEPA ครอบคลุมสาขาใหม่ๆ  
ที่จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
โดยได้ก้าหนดเป้าหมายและกรอบในการด้าเนินการทบทวนท่ัวไปฯ ในแต่ละข้อบทกับฝ่ายญี่ปุ่น โดยได้หารือกับ  
ส่วนราชการของไทยท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ วท. อก. 
และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบ  
การทบทวนท่ัวไปความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan – Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ กต. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลประโยชน์ท่ีประเทศไทย
จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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2. ส้าหรับกรณีที่ฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ฝ่ายไทยทบทวนกฎระเบียบในการยกเว้นอากรส้าหรับการน้าเข้าช้ินส่วน  
ยานยนต์จากญี่ปุ่น ให้ กต. ยืนยันต่อฝ่ายญี่ปุ่นถึงพันธกรณีในปัจจุบันท่ีฝ่ายไทยจะยกเว้นอากรน้าเข้าให้กับผู้น้าชิ้นส่วน
ยานยนต์ล้าดับที่ 1 (First Tier) ที่ส่งช้ินส่วนไปยังโรงงานผลิตยานยนต์เท่าน้ัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การค้าช้ินส่วนยานยนต์
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้าเนินการโดยบริษัทตัวกลางท่ีไม่ได้น้าเข้ามาเพื่อใช้ประกอบยานยนต์ ให้ อก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการน้าเข้าในกรณีดังกล่าว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงถ้อยค้าในร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย 
ขอให้ ทส. สามารถด้าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสุดยอด 
ผู้น้าลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี 3 เป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 (โดยจะร่วมกันรับรองร่างปฏิญญาฯ 
ดังกล่าวในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบายของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ

แม่น้้าโขง ในการมุ่งเน้นการด้าเนินงานตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขง  
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 โดยมีสาระส้าคัญ คือ การเพิ่มพูนความพยายามและความเป็นหุ้นส่วนของประเทศสมาชิก  
ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของลุ่ม
แม่น้้าโขง ดังมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. อารัมภบท กล่าวถึง ความส้าคัญของการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  
ของลุ่มแม่น้้าโขง การยืนยันทางการเมืองระดับสูงต่อการด้าเนินงานตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
เพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ให้มีประสิทธิภาพ บทบาท ท่ีโดดเด่นของคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง 
ความท้าทายและผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในลุ่มแม่น้้าโขง และความส้าคัญของการเพิ่มพูน
การด้าเนินความพยายามและความเป็นหุ้นส่วนเพื่อตอบสนองความท้าทายที่เกิดขึ้น 

2. ประเทศสมาชิกเห็นชอบต่อความส้าเร็จของการด้าเนินงาน ภายหลังการประชุมสุดยอดผู้น้าลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 
ครั้งท่ี 2 ค.ศ. 2014 ประกอบด้วย 

(1) การจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้้า แผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขงแผนปฏิบัติการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./ชป./กป./พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ระดับนโยบายของประเทศ  
ซึ่งมุ่งเน้นความส้าคัญของการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระดับประเทศ (National Indicative Plan) และโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดน 
(2) การพัฒนาองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง 
(3) ผลการศึกษาการพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนา

โครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน (Council Study) และมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศสมาชิก 
(4) การด้าเนินการตามระเบียบปฏิบัติด้านการใช้น้้าของคณะกรรมาธิการฯ จ้านวน 5 ฉบับ การจัดท้าแนว

ปฏิบัติด้านเทคนิคของระเบียบปฏิบัติ และการเพิ่มพูนการประสานงานและด้าเนินงานตามความตกลงฯ  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(5) การอนุมัติเอกสารยุทธศาสตร์รายสาขา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว การพัฒนา
และบริหารจัดการการประมง และเอกสารที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ข้ามพรมแดน การติดตามตรวจสอบร่วมด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและบรรเทาภัยแล้ง แนวทางการออกแบบ
ส้าหรับเขื่อนบนแม่น้้าโขงสานประธานและการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้้าอย่างยั่งยืน 

(6) การอนุมัติสูตรค้านวณเงินอุดหนุนของประเทศสมาชิกแก่คณะกรรมาธิการฯ และในปี ค.ศ. 2030 
ประเทศสมาชิกมีเป้าหมายการจ่ายเงินอุดหนุนในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

(7) การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน เมียนมา) 
(8) การสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ การเงิน และความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(9) การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และเพิ่มพูนบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(10) การขยายความร่วมมือกับอาเซียน 
(11) ผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้น้าลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี 3 

3. โอกาสและความท้าทายในภูมิภาค 
(1) ประโยชน์ท่ีได้รับจากลุ่มแม่น้้าโขงในด้านต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าพลังน้้า การชลประทาน การประมง 

การเดินเรือ การบริหารจัดการน้้าท่วมและน้้าแล้ง การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการระบบนิเวศ 
(2) ความท้าทายที่ส้าคัญ อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการน้้าที่เพิ่มขึ้น 

และประเด็นคาบเกี่ยวของความมั่นคงด้านน้้า พลังงานและอาหาร การเติบโตของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม  
การสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความเสี่ยงจากน้้าท่วมและภัยแล้ง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน ดังนั้นจึงมีความ
จ้าเป็นในการประสานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาต่าง ๆในแม่น้้าสายประธานและล้าน้้าสาขา รวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้้า 
ระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น 

4. ขอบเขตการด้าเนินงานท่ีส้าคัญ 
(1) การพัฒนาท่ีสมดุลและตอบสนองต่อความท้าทาย ผ่านการจัดการในระดับลุ่มน้้า การบูรณาการ การพัฒนาท่ี

ครอบคลุม กระบวนการที่เป็นสหวิทยาการ และการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้้า 
(2) การพิจารณาน้าผลจากการศึกษา Council Study มาสู่การปฏิบัติและเสริมสร้างความตระหนัก 

ของประชาชน 
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(3) การด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการฯ แผนปฏิบัติการระดับประเทศ และโครงการ  
ข้ามพรมแดน 

(4) การด้าเนินงานตามระเบียบปฏิบัติด้านการใช้น้้าของคณะกรรมาธิการฯ จ้านวน 5 ฉบับ เพื่อสนับสนุน
การใช้น้้าในแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

(5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มแม่น้้าโขง  
จากคณะกรรมาธิการฯ ให้แก่ประเทศสมาชิก และการยืนยันค้ามั่นของประเทศสมาชิก 

(6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมาธิการฯ ด้าเนินการ อาทิ การตรวจติดตาม
ระดับลุ่มน้้า ระบบพยากรณ์น้้าท่วมและน้้าแล้ง และระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 

(7) การพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการน้าผลผลิตของคณะกรรมาธิการฯ ไปใช้  
โดยหน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ ของประเทศสมาชิก 

(8) การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนา และองค์กรความร่วมมือ
ต่างๆ โดยเฉพาะอาเซียน กรอบความร่วมมือแม่น้้าโขง – ล้านช้าง แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
(GMS) 

5. ก้าวต่อไป 
(1) การยืนยันทางการเมืองระดับสูงต่อการด้าเนินงานตามพันธกรณีของความตกลงฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการฯ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรซึ่งเป็นผลจากการประชุมสุดยอดผู้น้า  
ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี 1-2 การจ่ายเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมาธิการฯ และการพัฒนากลไกทางการเงินสนับสนุน  
ความยั่งยืนขององค์กร 

(2) มอบหมายคณะกรรมาธิการฯ ในการสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการด้าเนินงานตามปฏิญญาฉบับนี้ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอ ครม. 
ทราบภายหลังพร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

(EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ( WMO/GAW) เกี่ยวกับการตก
ลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ( Acid Deposition Monitoring Network in East Asia: EANET) และโครงการเฝ้าระวัง
บรรยากาศโลก ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO/Global Atmospheric 
Watch Programme: GAW) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW 

2. เห็นชอบให้ผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย (National Focal Point) ภายใต้เครือข่าย EANET 
(ผู้อ้านวยการส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ) เห็นชอบต่อร่างหนังสือฯ ดังกล่าว 

3. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค้าในร่างหนังสือฯ ดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ และไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. พิจารณาด้าเนินการได้ โดยไม่ต้องน้าเสนอ  
ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. ร่างหนังสือฯ จัดท้าข้ึนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง EANET และ WMO อย่างเป็นทางการถูกยกร่างข้ึน

เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการเพิ่มพูนความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม การเสริมสร้างกิจกรรมด้าน  
การศึกษาวิจัยและการบริการร่วมกันของทั้ง EANET และ WMO/GAW รวมถึงตกลงยอมรับเครือข่าย EANET เป็นเครือข่าย
สนับสนุนของ WMO/GAW โดยมีข้อก้าหนดและตั้งใจให้มีรูปแบบท่ีไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์ประกอบใน
บรรยากาศ เคมีหยาดน้้าฟ้า และข้อมูลที่ตั้งของสถานีในโครงการเฝ้าระวังดังกล่าว 

๒. กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ความเห็นต่อร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบการตกสะสมของกรดดังกล่าวแล้ว ซึ่งสรุปได้ ๓ ประเด็น คือ (๑) ร่างหนังสือฯ มีสาระส้าคัญก้าหนดความ

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

เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการตกสะสมของกรดและเคมีหยาดน้้าฟ้าในบรรยากาศโลกต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



16 

 

รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย แต่มิได้ก้าหนดพันธกรณีให้รัฐบาลไทยต้องปฏิบัติตามเป็นการเฉพาะ (๒) ร่างหนังสือฯ ไม่เป็น
สนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นคู่ภาคีร่างหนังสือ ดังนั้นร่างหนังสือฯ  
จึงไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๓) ร่างหนังสือฯ 
ไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นคู่ภาคีร่างหนังสือฯ 

๓. กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้ความเห็นต่อร่างหนังสือฯ สรุปได้ว่าสารัตถะของร่างหนังสือฯ มีความเหมาะสม และ
กรมอุตุนิยมวิทยายินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของ EANET 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างหนังสือการบริการจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตก

สะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลกดังกล่าว ทั้งนี้ กษ. ถือว่าเป็น
โอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับประเทศ ซึ่งอาจขยายสู่การศึกษาผลกระทบที่มีต่อภาคการเกษตร  
เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตกสะสมของกรดและเคมีหยาดน้้าฟ้า  
ในบรรยากาศโลกต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ อก. ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย ท้ังนี้ หากมีความ
จ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก  ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO/GAW) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. สามารถด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก ในท้องที่ต้าบลสากเหล็ก 

อ้าเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
มีมติรับทราบ ท้ังนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติตังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต้าบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการของ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม ในท้องที่ต้าบลสากเหล็ก อ้าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ท้ังนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้อง  
กับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุน  
และปริมาณการใช้น้้า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้้าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ อก. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ้าปี 2559 และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สารัตถะ : กสม. เสนอ ครม. พิจารณาด้าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยประจ้าปี 2559 พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เพื่อทราบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจ าปี 2559  

ในปี 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  
โดยสรุปเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 

(1) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ครอบคลุม 4 ประเด็น คือ การทรมานและการบังคับบุคคล  
ให้สูญหาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและการชุมนุม 

(2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้าน
สุขภาพ และสิทธิในการประกอบอาชีพและการท้างาน 

(3) ด้านสถานการณ์กรณีเฉพาะ ครอบคลุม 4 ประเด็น คือ การค้ามนุษย์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) ด้านกลุ่มเฉพาะ ครอบคลุม 8 กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก 
กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม 
และกลุ่มสตรี 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในส่วนของรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

น้าเสนอการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ กสม. ปี 2554 – 2559 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 9 กลยุทธ์ 

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

เพื่อให้การปฏิบัติตามพันธกิจส้าคัญ ตามหน้าท่ีและอ้านาจ  
ในบทบัญญัติข้างต้นเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความครบถ้วน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา และติดตามเพื่อแสวงหาทางออกหรือการ
เสริมสร้างระบบ และกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีดี  
และมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยสะท้อนความส้าเร็จตามเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับการส่งเสริมปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการเป็นองค์กรน้าในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเห็นชอบกับรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจ้าปี 2559 

และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากสอดคล้องกับ
การด้าเนินงานของ กษ. ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และยังมีส่วน
ช่วยแรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงลดผลกระทบเชิงนโยบายด้านการค้าสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ้าปี 2559 และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามที่ กสม. เสนอ ท้ังนี้ 
ให้ส่งความเห็นของ กห. พม. ทส. พน. มท. ยธ. รง. ศธ. สธ. สศช. และ สมช. ไปเพื่อ กสม. พิจารณาต่อไปด้วย 

2. ให้ กห. พม. กษ. ดศ. ทส. พน. มท. ยธ. รง. ศธ. สธ. อก. ตช. สคก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจง
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน รวมทั้งให้ กต. ช้ีแจง
สถานการณ์ดังกล่าวให้ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศทราบด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข  4369  

สายพรุเตียว - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อ
สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 สายพรุเตียว – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็นการ
ก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส้ารวจและ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 
สายพรุเตียว – ด่าศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 ในท้องที่อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คค. เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงว่า 
1. กรมทางหลวงได้ด้าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด้าเนินงานโครงการทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4369 สายพรุเตียว – ด่าศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 62.596 กิโลเมตร โดยก้าหนดให้ช่วงระหว่าง  
กม.57+100 – กม.62+596 รวมระยะทาง 5.496 กิโลเมตร ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายดังกล่าวเป็นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 สายพรุเตียว – ด่าศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และสามารถรองรับปริมาณการจราจร
ในอนาคตที่เพิ่มมากข้ึน และลดความแออัดของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เข้าเมืองอ้าเภอสะเดา ผ่านเข้าออกสู่ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งท่ี 2 ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพิ่มมากขึ้น 

2. ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินขนาด 4 ช่องจราจร วงเงินงบประมาณในการด้าเนินการ
โครงการประกอบด้วย งบประมาณการก่อสร้าง 635.4 ล้านบาท งบประมาณค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน ประมาณ 987  
ล้านบาท ดังนี้ 

งบประมาณการก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เงินจ้านวน 127  ล้านบาท 

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

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืน ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369  
สายพรุเตียว – ด่าศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 ในท้องที่อ้าเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เงินจ้านวน 190.7 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เงินจ้านวน 190.7 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เงินจ้านวน 127.1 ล้านบาท 
รวมงบประมาณการก่อสร้าง 635.4 ล้านบาท 
งบประมาณค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เงินจ้านวน 432 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เงินจ้านวน 555 ล้านบาท 
รวมงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 987 ล้านบาท 

3. กรมทางหลวงได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว 
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ผลปรากฏว่า โครงการ
ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ประเด็นเกี่ยวกับ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการ 
รูปแบบทางลอด 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา อาจสูงไม่เพียงพอให้
รถบรรทุกน้้ายางและไม้ยางพาราขนาดใหญ่ผ่านไปได้ 
ขอให้ปรับรูปแบบเป็นสะพานด้วย 

 
ปรับรูปแบบเป็นสะพานยกข้ามถนนสูง 3.80 เมตร 

เพื่อให้รถบรรทุกน้้ายางและไม้ยางพาราขนาดใหญ่ผ่านไป
ได้ และเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

การระบายน้ า 
โครงการมีแนวทางในการระบายน้้าระหว่าง 2 ข้างทาง

ของถนน กังวลว่าถนนของโครงการจะเป็นเขื่อนกั้นน้้า
และท้าให้เกิดน้้าท่วม  

 
ได้ออกแบบให้มีสะพานข้ามคลองท่อลอดเหลี่ยมส้าหรับ

ทางน้้าขนาดเล็ก รางระบายน้้าขนาน 2 ข้างทาง ในบริเวณ
ที่ผ่านพื้นที่ลุ่ม ความกว้าง 5 เมตร และสะพานข้ามพื้นท่ี
น้้าท่วมซ้้าซาก บริเวณ กม.48+500 ถึง กม.49+500 

ผลกระทบทางเสียง 
ท้าให้ก้าแพงกั้นเสียงในเขตชุมชนหลักเก้าและบ้านพัก

ที่อยู่ใกล้ถนนโครงการเพื่อป้องกันผลกระทบทางเสียง 

ได้ออกแบบก้าแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบให้แก่
บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางโครงการบริเวณ กม.
40+925 ด้านซ้ายทาง ในพ้ืนท่ีหมู่ 3 ต้าบลปาดังเบซาร์ 
ซึ่งแนวเขตทางอยู่ติดบ้านพักอาศัย ความยาว 150 เมตร 

 
ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตรา  

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการ
ส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย มีความจ้าเป็นต้องสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4369 สายพรุเตียว – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 พ.ศ. ....
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ในท้องที่อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยพื้นท่ีที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของ กษ. 
แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วหากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือ
จ้านวนเงินค่าทดแทนท่ีทางราชการก้าหนดให้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ได้ต่อไป ท้ังนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้ คค. ให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้้า  
ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4369 สายพรุเตียว - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งท่ี 2 พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. และ กค. (กรมศุลกากร) ไปพิจารณาจัดท้าแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ตามความเห็นของ สศช. ต่อไป และให้รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 และกิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี้  

 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 
และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 เพื่อให้
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – กัมพูชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
การประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 รมว.พณ. และ รมว.พณ.กัมพูชา เป็นประธานร่วมการประชุม JTC  

ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 สรุปผลการประชุม โดยผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ กษ. สรุปได้ดังนี ้
1. ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร 

1) การน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชามายังไทย กัมพูชาขอให้ไทยขยายช่วงเวลาการน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากเดิมระหว่างเดือน ก.พ. – ต.ค. ซึ่งไทยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเพื่อพิจารณาด้าเนินงาน
ต่อไป ท้ังสองฝ่ายตั้งคณะท้างานเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ 

2) ส่งออกสุกรมีชีวิตจากไทยไปยังกัมพูชา ฝ่ายไทยแสดงความพร้อมในการส่งออกสุกรมีชีวิตในราคา  
ที่เหมาะสมไปยังกัมพูชาและขอให้กัมพูชาพิจารณาน้าเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ กัมพูชายืนยันว่าไม่มีกฎระเบียบ
ที่เป็นข้อจ้ากัดในการน้าเข้าสุกรมีชีวิตจากไทย โดยสั่งซื้อตามราคาตลาดและคุณภาพ 

3) การจัดตั้งคณะท้างานร่วมด้านการค้าสินค้าเกษตร จัดตั้งคณะท้างานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้า
เกษตร ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงหาทางออกการน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการส่งออกสุกรมีชีวิต โดยก้าหนดขอบเขต
การท้างานของคณะท้างานฯ 1) อ้านวยความสะดวกและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการน้าเข้า – ส่งออกสอนค้าเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ 2) ท้าความเข้าใจและข้อก้าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปริมาณการบริโภค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ จัดให้มีการประชุมคณะท้างานฯ ครั้งแรกใน 3 เดือน และรายงาน

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

จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ในการขยายการค้า การลงทุน การอ้านวยความสะดวกทางการค้า  
และโลจิสติกส์ และท้าให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการด้าเนินความร่วมมือ  
ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและการค้า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลต่อที่ประชุม JTC ครั้งต่อไป 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พณ. (กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้า

ภายใน องค์การคลังสินค้า)/กษ. (สศก. มกอช. วก. ปศ. กป.)/กค. (กรมศุลกากร) 
2. ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่ท้ังสองฝ่ายได้หารือ 

1) ความร่วมมือด้านดานเกษตรอินทรีย์ การด้าเนินโครงการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรที่
ท้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยกับกัมพูชา และผลักดันให้การจัดตั้งสหพันธ์การค้าเกษตรอินทรีย์อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พณ. (กรมการค้าภายใน ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)/กษ. 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ( Joint Trade Committee : JTC)  

ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  
ในการขยายการค้า การลงทุน การอ้านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ และท้าให้มีแนวทางที่ชัดเจนใน  
การด้าเนินความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและการค้า โดย กษ. ยินดีให้ความร่วมมือด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความคืบหน้าและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ( Joint Trade Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา 
ครั้งท่ี 6 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามที่ พณ. เสนอ 

2.ให้ พณ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ อก. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 14/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
030461 
 
เรื่อง : การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้าขออนุญา ตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ตามมาตรา 39 วรรคสอง ส้าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อท้างานในราชอาณาจักร  
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. .... 

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  
ที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 

3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ้าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) 

4. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ้าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้้า ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) 

5. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ้าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) 

6. ขอความเห็นชอบในการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ลงนามในกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามข้อ 1 – 5 เพื่อบังคับใช้ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ออกกฎกระทรวงยกเลิกการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้าขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก  

ตามมาตรา 39 วรรคสอง ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ระหว่างวันท่ี 5 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2561 ส้าหรับคน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อท้างานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน และที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อ

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

เพื่อบังคับใช้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ที่ถือบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แรงงานท่ีน้าเข้าภายใต้บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานท่ีรัฐบาลไทยท้าไว้กับ
รัฐบาลต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ้าปี พ.ศ. 2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
2. ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท่ีถือบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  

(บัตรสีชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร ท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังคง
เหลืออยู่ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ้าปี พ.ศ. 2561 
ระหว่างวันท่ี 5 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นท่ีจังหวัดที่ได้จัดท้าทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดได้รับอนุญาตให้ท้างาน 

3. ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 จ้านวน 3 ฉบับ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวท่ียังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดท้าหรือ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและ
ท้างานได้จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และการปรับเพิ่มระยะเวลาการด้าเนินการของเจ้าหน้าท่ีในการตรวจลงตรา 
(Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรขออนุญาตท้างานและจัดท้า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
ออกไปถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้าขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 

ตามมาตรา 39 วรรคสอง ส้าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อท้างานในราชอาณาจักร  
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. .... 

1.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขออนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 
รวม 2 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ ซึ่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 

2. เห็นชอบ 
2.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ้าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) 
2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ้าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้้า ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) 
2.3 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ้าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 (ฉบับท่ี 2) 
รวม 3 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 
 


