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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 34/2561 วันอังคารท่ี 21 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

210861 
 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายอนันต สุวรรณรัตน ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง  
อธิบดีกรมการขาว ใหดํารงตําแหนง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันท่ี  
1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป เพ่ือทดแทนผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ และขอใหยกเลิกช้ันความลับของเรื่องดังกลาวตั้งแต
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีตําแหนงปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 1 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจะวาง เน่ืองจากผูครองตําแหนงอยูเดิมครบเกษียณอายุราชการในวันท่ี 
30 กันยายน 2561 และไดพิจารณาแลวเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นควร
แตงตั้ง นายอนันต สุวรรณรัตน ตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 1 กรมการขาว ใหดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 1 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจะวาง  
ตามมาตรา 57 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา “การบรรจุและแตงตั้ง  
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยู
ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรี  
เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ 
และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง” 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงาน
องคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาราชการดังกลาวพนจากตําแหนงเดิม และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไปแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 

  



2 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 34/2561 วันอังคารท่ี 21 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

210861 
 

เรื่อง : การรวมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งท่ี 50 
และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

สารัตถะ : 1. ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารจํานวน 7 ฉบับ และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรายการเอกสาร
ดังกลาว ท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

 2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารท้ัง 7 ฉบับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สาธารณรัฐสิงคโปรจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) 

ครั้งท่ี 50 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 
โดยในระหวางการประชุมดังกลาว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งในสวนของไทยคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
จะมีการรับรองเอกสารดานเศรษฐกิจ จํานวน 7 ฉบับ 

1. รางความตกลงวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาความเช่ือมั่นของการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และสงเสริมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดชองวางของระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู
การเติบโตอยางท่ัวถึง 

2. รางเอกสารดานเศรษฐกิจ จํานวน 6 ฉบับ ดังน้ี 
2.1 รางกรอบการบูรณาการดานดิจิทัลของอาเซียน  มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผูประกอบการโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหเขาไปมีสวนรวมในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนไดอยางท่ัวถึง 
2.2 รางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติท่ีดีดานกฎระเบียบของอาเซียน เปนเอกสารท่ีกําหนดแนวทางสําหรับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการออก/ทบทวนกฎระเบียบไมใหเกิดภาระตอการคาเกินความจําเปน 
2.3 รางบัญชีกฎเฉพาะรายการสินคาในพิกัดศุลกากรระบบโฮรโทไนซ ฉบับป 2017 และบัญชีรายการสินคา

สิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอของพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ฉบับป 2017  ประกอบดวยรายการสินคาจํานวนท้ังสิ้น 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจและการคา 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและชวยสงเสริมการดําเนินงาน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคาสินคาเกษตรใหแกประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2,735 ประเภทยอย 
2.4 รางแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการตามขอตกลงอาเซียนวาดวยมาตรการท่ีไมใชภาษีของสินคา   

เปนเอกสารท่ีระบุถึงแนวปฏิบัติสําหรับการออกมาตรการท่ีมิใชภาษีในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เกิดความโปรงใสเปนธรรมทางการคาระหวางกันในประเทศสมาชิก ลดผลกระทบจากการบิดเบือนทางการคา  
และมุงหมายใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามขอตกลง ATIGA 

2.5 รางแผนงานดานความรวมมือทางเศรษฐกิจของกรอบอาเซียนบวกสาม ป 2562 – 2563 เปนเอกสาร
พ้ืนฐานเพ่ือดําเนินการตามแผนงานความรวมมือของกรอบอาเซียนบวกสามชวงป 2561 – 2565 ซึ่งไดรับการรับรอง
โดยท่ีประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 18 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2560  
มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนบวกสาม 

2.6 รางเปาหมายความสําเร็จของการเจรจาในปน้ี ประกอบดวย ประเด็นสําคัญท่ีจะสรุปการเจรจาภายในป 
2561 อาทิ สรุปการเจรจาท้ังหมดสําหรับบทสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กฎระเบียบทางเทคนิค พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
การแขงขัน การระงับขอพิพาท สรุปการเจรจาขอพิพาท สรุปการเจรจาขอผูกพันเปดตลาดสินคา บริการ และการลงทุน 
สรุปกฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคาใหไดอยางนอยรอยละ 50 ขอบทสวนใหญในบททรัพยสินทางปญญา การเยียวยา  
ทางการคา การเงินและโทรคมนาคม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตอเอกสารดานเศรษฐกิจท้ัง 7 ฉบับ  

ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจและการคาของประเทศสมาชิกอาเซียนและชวยสงเสริม 
การดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกทางการคาสินคาเกษตรใหแกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณจะดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอสารท่ีจะมีการลงนาม
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งท่ี 50 และการประชุมอ่ืนๆ   
ท่ีเก่ียวของ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทย  
ไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและขอสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. กรณีรางความตกลงวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (The ASEAN Agreement on Electronic 
Commerce) ท่ีตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนการลงนาม ใหกระทรวงพาณิชย รับความเห็นของกระทรวง
การตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดําเนินการตอไปอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 34/2561 วันอังคารท่ี 21 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

210861 

 
เรื่อง : การนําเสนอพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม - เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง  และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ

หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเปนพ้ืนท่ีอุทยานมรดกแหงอาเซียน 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ การนําเสนอพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม - เขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง  และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเปนพ้ืนท่ีอุทยานมรดก  
แหงอาเซียน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับการรับรองเปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน ในป พ.ศ. 2527 จํานวน 4 แหง ไดแก 

1) อุทยานแหงชาติเขาใหญ 2) อุทยานแหงชาติตะรุเตา 3) กลุมอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน  
และอาวพังงา และ 4) กลุมปาแกงกระจาน ประกอบดวย อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยานแหงชาติกุยบุรี  
และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมนํ้าภาชี ซึ่งหลังจากน้ันเปนตนมา ประเทศไทยไมไดมีการเสนอพ้ืนท่ีคุมครองเปนอุทยาน
มรดกแหงอาเซียนเพ่ิมเติมอีก 

2. ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการนําเสนอพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม – เขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน
ของประเทศไทย และใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปรับปรุงเอกสารท่ีเก่ียวของตามความเห็น  
ของคณะกรรมการฯ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดปรับปรุง
เอกสารท่ีเก่ียวของตามความเห็นของคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
เรียบรอยแลว 

4. ข้ันตอนการนําเสนอพ้ืนท่ีอุทยานมรดกแหงชาติ ประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในฐานะผูประสานงานคณะทํางานอาเซียนวาดวยการอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./วก./ปศ./กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและขยายเครือขายของอุทยาน
มรดกแหงอาเซียน และแสดงถึงศักยภาพและความมุงมั่นตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับอาเซียน อีกท้ังเปน  
การสรางช่ือเสียงใหแกประเทศอีกทางหน่ึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity : AWGNCB) จะจัดสงเอกสารนําเสนอพ้ืนท่ี
อุทยานมรดกแหงอาเซียน (AHP Nomination Dossier) ใหศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN 
Centre for Biodiversity : ACB) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอุทยานมรดกแหงอาเซียน (ASEAN Heritage Parks 
Committee) เพ่ือสงเอกสารนําเสนอฯ ใหแกคณะผูเช่ียวชาญตรวจสอบประเมินพ้ืนท่ี และเสนอคณะทํางานอาเซียน  
ดานการอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Working Group on Nature Conservation and 
Biodiversity) พิจารณา กอนนําเขาท่ีประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม (ASEAN Senior Officials on 
Environment) เพ่ือใหการรับรองการข้ึนทะเบียนอุทยานมรดกแหงอาเซียนตอไป 

5. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม – เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ  
หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะโดดเดนท่ีสมควรไดรับการยกยองใหเปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน  
พรอมจะนําเสนอในรูปแบบวีดิทัศน สรุปไดดังน้ี 

5.1 อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม – เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง มีความสมบูรณทางระบบนิเวศและความ
เปนตัวแทนของภูมิภาค เน่ืองจากพ้ืนท่ีประกอบดวยระบบนิเวศหลายประเภท เชน ปาดิบช้ืน ปาเขาหินปูน ปาชายหาด 
ปาชายเลน แนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ พ้ืนท่ีหญาทะเลขนาดใหญท่ีสุดในประประเทศไทย เปนตน อีกท้ังพ้ืนท่ียังมี
เอกลักษณพิเศษและเปนเพียงแหงเดียวในโลกท่ีมีสิ่งมีชีวิตท่ีแตกตางกัน จาก 2 มหาสมุทรเขตรอนมาบรรจบกัน คือ 
มหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือและมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตก จึงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพชายฝง
ทะเลของชีวภูมิภาคอันดามัน กอใหเกิดการผสมของสิ่งมีชีวิตจากระบบนิเวศทางทะเลของอันดามันเหนือกับสิ่งมีชีวิต  
ท่ีมากับกระแสนํ้าทางใตจากอินโดนีเซีย เกิดเปนแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลาย ซึ่งมีความสําคัญ
ในระดับโลกและใกลสูญพันธุจากการคุกคาม ไดแก นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกฟนฟุต (Heliopais 
personata) และพะยูน (Dugong dugon) เปนตน รวมท้ังเปนแหลงอาหารและแหลงอาศัยท่ีสําคัญของนกอพยพในฤดูหนาว 
อีกท้ัง พ้ืนท่ีดังกลาวยังไดรับการคุมครองตามกฎหมายจากการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตั้งแต ป พ.ศ. 2524 
และเปนเขตหามลาสัตวปาตั้งแต ป พ.ศ. 2522 มีการจัดการพ้ืนท่ีภายใตแผนการบริหารจัดการท่ีไดรับความเห็นชอบ 
คือ แผนแมบทการจัดการพ้ืนท่ีแหลงอนุรักษทะเลอันดามัน พ.ศ. 2554 – 2563 และยังไดรับประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้า  
ท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar site) ในป พ.ศ. 2545 จึงทําใหพ้ืนท่ียังคงความเปนธรรมชาติ ปราศจาก  
การรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย นอกจากน้ี พ้ืนท่ีดังกลาวยังมีความเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมกับระบบนิเวศ  
โดยพบวาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมมีภาพเขียนสี แสดงวิถีชีวิตมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร สวนเขตหามลาสัตวปา  
หมูเกาะลิบง พบหลักฐานซึ่งระบุไดวามนุษยยุคกอนประวัติศาสตรใชพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเปนท่ีพักช่ัวคราวระหวางเดินทาง 

5.2 อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณท้ังทางบกและทาง
ทะเลท่ีมีความเปนตัวแทนของภูมิภาค เน่ืองจากพ้ืนท่ีประกอบดวยระบบนิเวศหลายประเภท เชน ปาดิบแลง ปาดิบช้ืน 
ปาชายหาด ปาชายเลน สังคมพืชรอยตอระหวางปาดิบแลง ปาดิบช้ืน และแนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ เปนตน  
จึงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหาร และท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลาย มีความสําคัญ
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และใกลสูญพันธุ ไดแก โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoiodes) 
วาฬบูรดา (Balaenoptera edeni) และเตาตนุ (Chelonia mydas) รวมท้ัง เปนพ้ืนท่ีสําคัญตอการอนุรักษ เพราะพบ
พืชถ่ินเดียวของโลก คือ กลวยไมรองเทานารีอางทอง (Paphiopedi lumniveum) และสัตวท่ีอยูในสถานภาพเสี่ยงตอ
การสูญพันธุ คือ คางแวนถ่ินใต (Trachypithecus obscurus) อีกท้ังพ้ืนท่ีดังกลาวยังไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
จากการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตั้งแต ป พ.ศ. 2523 มีการจัดการพ้ืนท่ีภายใตแผนการบริหารจัดการท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ ไดแก ยุทธศาสตรกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนแมบท
อุทยานแหงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 – 2564 และยังไดรับการประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวาง
ประเทศ (Ramsar site) ในป พ.ศ. 2545 จึงทําใหพ้ืนท่ียังคงความเปนธรรมชาติอยูอยางตอเน่ือง ปราศจากการรบกวน
จากกิจกรรมของมนุษย นอกจากน้ี พ้ืนท่ีดังกลาว มีการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับการอนุรักษ 
เชน การใชพลังงานหมุนเวียน การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยและกังหันลม เปนตน อีกท้ังพ้ืนท่ียังมีลักษณะท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะ ซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของเขาหินปูนโดยสภาพธรรมชาติจากนํ้าใตดิน ทําใหเกิดเปนถํ้าขนาดใหญ 
และโพรงหินอยูท่ัวไป และการเกิดทะเลสาบนํ้าเค็มบนเกาะ มีช่ือเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา “ทะเลใน” 

5.3 การนําเสนอพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม – เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเปนพ้ืนท่ีเขตอุทยานมรดกแหงอาเซียนของประเทศไทย 
นอกจากจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําคัญของพ้ืนท่ีดังกลาวใหไดรับความช่ืนชมในระดับภูมิภาค และในระดับ
นานาชาติท่ีพ้ืนท่ีมีคุณคาโดดเดนแลว ยังเปนการคุมครองความเปนเอกลักษณความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
นับเปนการสงเสริมการอนุรักษความหลากหลายของระบบนิเวศในถ่ินท่ีอยูสอดคลองตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควรคาตอการสงวนรักษาไวเพ่ือใหเปนมรดกทางธรรมชาติแกอนุชนตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. กรณีเมื่อพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม – เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ีอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฏรธานี ไดรับการรับรองใหเปนพ้ืนท่ีอุทยานมรดกแหงอาเซียนแลว  
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ี การดูแลรักษา และการใชประโยชนของพ้ืนท่ีดังกลาวใหชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ และคงความเปนมรดกอุทยานแหงอาเซียนไดอยางยั่งยืนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 34/2561 วันอังคารท่ี 21 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

210861 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีมีการลงนามในระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน 

และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย - จีน ครั้งท่ี 6 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการลงนามในระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา 

การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน ครั้งท่ี 6 (ตามขอ 2.) จํานวน 6 ฉบับ (ไดแก รางเอกสาร

ผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 และรางบันทึกความเขาใจ/รางพิธีสารของหนวยงานตางๆ  

ท่ีเก่ียวของอีก 5 ฉบับ) และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน

ของประเทศไทย ขอใหกระทรวงพาณิชยและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณาอีก 

2) อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายลงนามในเอกสาร

ผลลัพธการประชุมฯ (ตามขอ 2.1) 

3) อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย ลงนามในรางบันทึกความเขาใจวา

ดวยการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือสงเสริมการคาอยางไรอุปสรรคระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย  

กับกระทรวงพาณิชยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามขอ 2.2.1) 

4) อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย ลงนามในรางพิธี

สารระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

วาดวยหลักเกณฑการตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย เพ่ือการสงออกเน้ือสัตวปกแชแข็ง  

และชิ้นสวนสัตวปกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (ตามขอ 2.2.2) 

5) อนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย ลงนามในรางบันทึก

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการสงเสริมและใหความสําคัญกับจีนผานความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายดานจะเปนการเปดโอกาสใหไทย 
ไดพัฒนาความรวมมือกับจีนอยางเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงราชอาณาจักรไทยกับสภาสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศแหงประเทศจีน (ตามขอ 2.2.3) 

6) อนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย  

ลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชย

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามขอ 2.2.4) 

7) อนุมัติใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย 

ลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบันอวกาศแหงชาติของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องความรวมมือดานอวกาศ (ตามขอ 2.2.5) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ไทยมีกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 การประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

การประชุมเตรียมการระดับอธิบดีสําหรับการประชุม JC เศรษฐกิจ – จีน ครั้งท่ี 6 การเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 
และการหารือทวิภาคีระหวางรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) และมนตรีแหงรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(นายหวัง หยง) และการจัดกิจกรรมคูขนาน เชน การจัดงานสัมมนา การจับคูทางธุรกิจ และการลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ระหวางวันท่ี 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด โดยท่ีผานมา 
กระทรวงพาณิชยไดจัดการประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง เพ่ือติดตามและ
พิจารณาประเด็นความรวมมือทางการคาการลงทุน และเศรษฐกิจ รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ท่ีฝายไทยประสงคจะผลักดัน 
ในการประชุมดังกลาวเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของประเทศไทย 

2. ในระหวางการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
และมนตรีแหงรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหวัง หยง) เปนประธานการประชุมรวมและมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของเขารวมดวยน้ัน ท่ีประชุมฯ จะมีการรวมลงนามเอกสารตางๆ ท่ีเปนผลลัพธของการประชุมฯ เพ่ือใหมีผลท่ีเปน
รูปธรรม จํานวน 6 ฉบับ ไดแก รางเอกสารผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจ – จีน ครั้งท่ี 6 และรางบันทึกความเขาใจ/
รางพิธีสารของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของอีก 5 ฉบับ สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

2.1 รางเอกสารผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 (Agreed Record of the Sixth 
Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between the 
Govemment of the Kingdom of Thailand and the Govemment of the People’s Republic of China)  
รางเอกสารฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาขีดความสามารถ  
ทางการแขงขันของไทยและจีน การติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน รวมท้ังเปนการแสดง
เจตนารมณของท้ังสองฝายท่ีมุงเสริมสราง กระชับ และขยายความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน  
และความรวมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ระหวางกัน โดยเฉพาะในสาขาหลัก เชน ความรวมมือดานการคาและการลงทุน 
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การคาสินคาเกษตร ทรัพยสินทางปญญา ความเช่ือมโยงดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ความเช่ือมโยงดานดิจิทัล  
ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อวกาศ และนวัตกรรม การทองเท่ียว การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน/อนุภูมิภาค รวมถึงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

2.2 รางบันทึกความเขาใจ/รางพิธีสาร จํานวน 5 ฉบับ หนวยงานตางๆ ของไทย ไดหารือรวมกับจีนและ
เห็นพองใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจ/พิธีสารระหวางกันในประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  
โดยมีเอกสารท่ีสามารถหาขอสรุปรวมกันและพรอมจะลงนามในการประชุม ดังน้ี 

2.2.1 เอกสารรางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือสงเสริมการคาอยางไรอุปสรรค
ระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงพาณิชยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of 
understanding on Establishing Working Group on Promoting Unimpeded Trade between the Ministry 
of Commerce of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Commerce of the People’s Republic of 
China) 

สาระสําคัญ : เพ่ือจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือสงเสริมการคาอยางไรอุปสรรคระหวางกระทรวง
พาณิชยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานงาน  
เพ่ือแกไขปญหาทางการคา การประเมินสถานะของความรวมมือทางการคาทวิภาคี และสํารวจความเปนไปได  
ในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขยายการคาระหวางกัน 

ผูลงนาม : รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของไทยหรือผูแทน และรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชยของจีนหรือผูแทน 

2.2.2 เอกสารรางพิธีสารระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับสํานักงาน
ศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวย หลักเกณฑการตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย  
เพ่ือการสงออกเน้ือสัตวปกแชแข็งและชิ้นสวนสัตวปกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน  (Protocol between the 
Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the General 
Administration of Customs of the People’s Republic of China on Inspection, Quarantine and 
Veterinary Sanitary Requirements for Frozen Poultry Meat and By – products to be exported 
from Thailand to China) 

สาระสําคัญ : กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย 
เพ่ือการสงออก เน้ือสัตวปกแชแข็ง และชิ้นสวนสัตวปกจากไทยไปยังประเทศจีน เพ่ืออํานวยความสะดวก  
ในการสงออกสินคาสัตวปกของไทยไปยังจีน 

ผูลงนาม : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทน และเลขาธิการสํานักงาน
ศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือผูแทน 
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2.2.3 เอกสาร รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
แหงราชอาณาจักรไทยกับสภาสงเสริมการคาระหวางประเทศจีน (Memorandum of Understanding on 
Cooperation between the Office of the Board of Investment of the Kingdom of Thailand and China 
Council for the Promotion of International Trade) 

สาระสําคัญ : สงเสริมการลงทุนระหวางไทยและจีนในสาขาตางๆ เชน อุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล และประสบการณเก่ียวกับการดําเนินการดานนโยบาย  
เพ่ือสนับสนุนการทําธุรกิจและการลงทุนระหวางคูภาคี 

ผูลงนาม : เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือผูแทน และรองประธานสภาสงเสริม
การคาระหวางประเทศแหงประเทศจีนหรือผูแทน 

2.2.4 เอกสาร รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Understanding between 
Eastern Economic Corridor Office of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Commerce of the 
People’s Republic of China to Promote the Strategic Cooperation with the “Eastern Economic 
Corridor” under the Belt and Road Initiative) 

สาระสําคัญ : สงเสริมความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางรัฐบาลไทยและจีนตามโครงการ 
“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ” ภายใตยุทธศาสตรและนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 ” ของไทย และโครงการ 
“ความริเริ่มหน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง” ของจีน 

ผูลงนาม : เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผูแทน และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยของจีนหรือผูแทน 

2.2.5 เอกสาร รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบัน
อวกาศแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ความรวมมือดานอวกาศ (Memorandum of Understanding 
between Geo – informatics and Space Technology Development Agency of Thailand and China 
National Space Administration of the People’s Republic of China on Space Cooperation) 

สาระสําคัญ : สงเสริมความรวมมือดานการสํารวจอวกาศ เชน การสงโครงการวิจัยไทยข้ึนไป
ดําเนินการวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทียนกง/การพัฒนาบุคลากรและโครงการวิจัยไทยใหมีศักยภาพ  
เพ่ือการดําเนินวิจัยและทดลองในสถานีอวกาศ รวมไปถึงการใชและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานอวกาศรวมกัน 

ผูลงนาม : ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผูแทน  
และเลขาธิการสถาบันอวกาศแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือผูแทน 

3. รางเอกสารฯ ท้ัง 6 ฉบับขางตน (ตามขอ 2.) มิไดใชถอยคําหรือมีบริบทท่ีจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับ
ของกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเขาขายหนังสือสัญญา 
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ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แตโดยท่ีรางเอกสารฯ มีประเด็นท่ีเก่ียวของ 
กับการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนของไทยท่ีจะใหความรวมมือดําเนินการใหเปนไปตามเอกสารดังกลาว 
อยางเปนรูปธรรม รวมท้ังเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางประเทศ ดังน้ัน จึงควรเสนอรางเอกสารฯ  
ท่ีจะมีการลงนามในระหวางการประชุม JC เศรษฐกิจ – จีน ครั้งท่ี 6 ขางตนใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
[สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ] สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไป
ดําเนินการสวนท่ีเก่ียวของกอนการลงนาม ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารท่ีจะมีการลงนาม  
ในระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน  
ครั้งท่ี 6 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชย  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชน
ท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


