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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้า
การประมงนอกน่านน้้าไทย และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ท้าการประมง
พาณิชย์และการโอนใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย  

พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ซึ่งเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านไทย แต่เน่ืองจาก
เง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 
ยังไม่สอดคล้องกับทรัพยากรสัตว์น้้าและหลักเกณฑ์สากล  ตลอดจนยังไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ท้าให้เกิดการท้าการประมงเกินขนาด อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้้า 

2. นอกจากน้ี ในการพิจารณาอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ และการโอนใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์  
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 นั้น ยังไม่สอคล้องกับพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการโอนใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานสามารถด้าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก้าหนด 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ กษ. 
เร่งพิจารณาจัดท้ากฎหมายล้าดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประมงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย
ของประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล 

4. กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล 
รวมทั้งเพื่อให้การอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์สอดคล้องกับพระราชก้าหนดการประมงฯ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ และการโอนใยอนุญาตท้าการประมง
พาณิชย์ดังกล่าว 
จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงตามข้อ 1. และข้อ 2. ดังกล่าว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ. ....  
และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด้าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบ

การด้าเนินงานความร่วมมือไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 (Framework for Thai - Lao Cooperation 
2018 - 2021) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการด้าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบการด้าเนินงานความร่วมมือไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 
(Framework for Thai - Lao Cooperation 2018 - 2021) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 รับทราบและอนุมัติในหลักการความก้าวหน้ากรอบความ

ร่วมมือทวิภาคี ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างราชอาณาจักรไทยและ สปป.ลาว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งรวมถึงโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติเนื่องในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – ลาว ระยะเวลา พ.ศ. 2553 – 2554 งบประมาณ 50 ล้านบาท 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบและอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

3. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2553 อนุมัติโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติเนื่องในโอกาส 
60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ระยะเวลา 2553 – 2554 งบประมาณ 50 ล้านบาท กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช ได้ด้าเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ 
เนื่องในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ตามกรอบความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้้าและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1 ซึ่งด้าเนินการในสองประเทศ โดยการจัดสร้างสวนรุกขชาติในราชอาณาจักรไทยได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ณ บริเวณบ้านหนองกอมเกาะ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ส่วนใน สปป.ลาว ยังไม่สามารถ

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

เพื่อให้เริ่มด้าเนินการก่อสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



4 

 

ด้าเนินการได้เพราะการพิจารณาอนุมัติสถานท่ีก่อสร้างและแบบภูมิสถาปัตยกรรมจาก สปป.ลาว ใช้เวลานาน และไม่มี
ผู้รับจ้างงาน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ให้งบประมาณที่กันไว้หากไม่สามารถก่อหน้ี
ผูกพันเงินงบประมาณได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2559 ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ซึ่งรวมถึงเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรรในการจัดสร้างสวนรุกขชาติใน สปป.ลาว ด้วย 

4. ต่อมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560  
ณ สปป.ลาว โดยได้มีการหารือเห็นชอบกรอบการด้าเนินงานความร่วมมือ ไทย – ลาว 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ซึ่งรวมถึงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ใน สปป.ลาว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช  
และกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดท้ากรอบการด้าเนินงานความร่วมมือไทย – ลาว  
พ.ศ. 2561 – 2564 (Framework Thai - Lao Cooperation 2018 - 2021) และทั้งสองฝุายได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว 

5. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออก แจ้งว่าโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติเนื่องในโอกาส 60 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ในฝั่ง สปป.ลาว ฝ่าย  สปป.ลาว  ได้เห็นชอบแบบสถาปัตยกรรมตามที่ได้มี  
การส้ารวจไว้แล้ว ณ สถานที่ก่อสร้างในเขตโรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวง
เวียงจันทน์ และได้แต่งตั้งคณะท้างานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวของฝุายลาวด้วยแล้ว พร้อมแจ้งผลการหารือระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้สานต่อ
โครงการดังกล่าวต่อไป 

6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ้านวยการและคณะท้างานโครงการ
จัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว โดยมีผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญา  
และกฎหมาย และกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว และได้มีการประชุมหารือ  
เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงานจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ใน สปป.ลาว 

7. โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ใน สปป.ลาว มีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
7.1 วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างราชอาณาจักรไทยและ สปป.ลาว 
(2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุของทั้งสองประเทศ 
(3) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติแบบยั่งยืนของ สปป.ลาว 
(4) เพื่อสร้างความร่วมมือของนักพฤกษศาสตร์ในการศึกษาด้านพันธุ์ไม้ของสองประเทศ 
(5) เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนท้ังสองประเทศมีจิตส้านึกและหวงแหนปุาไม้  

ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชาติ 
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7.2 เป้าหมาย 
(1) เกิดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างราชอาณาจักรไทย  

และ สปป.ลาว 
(2) ได้แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่า หายากและใกล้สูญพันธ์ุประจ้าท้องถิ่นของไทยและลาว 

รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลพันธุ์พืชที่พบในสองประเทศ 
(3) ได้แหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่ให้ความสุขกับประชาชน 
(4) เกิดการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือในงานด้านพฤกษศาสตร์ ระหว่าง  

นักพฤกษศาสตร์ไทยกับนักพฤกษศาสตร์ลาว 
(5) เยาวชนและประชาชนของทั้งสองประเทศเกิดจิตส้านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ  

อันมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชาติ 
7.3 แนวทางการด้าเนินงานและงบประมาณในการด้าเนินการก่อสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ใน สปป.ลาว 

เป็นการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณปกติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ  
(1) จัดตั้งสวนรุกขชาติ ไทย – ลาว ใน สปป.ลาว  (2) พิธีเปิดสวนรุกขชาติ ไทย – ลาว ใน สปป.ลาว  (3) การบริหารจัดการ  
สวนรุกขชาติ ไทย – ลาว ใน สปป.ลาว (4) จัดท้าหนังสือพรรณไม้ไทย – ลาวสองฝั่งโขง เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่  
ทางวิชาการ วงเงินงบประมาณ 15.0157 ล้านบาท แบ่งเป็น ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    เป็นเงิน    12.5454    ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เป็นเงิน      1.1353    ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เป็นเงิน      1.3350    ล้านบาท 

มติ ครม.  : อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
จัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 
เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งท่ี 5 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ  
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งท่ี 5 ( Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting: GMS EMM) 
จ้านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 3) 
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ) และ (2) ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี  
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งท่ี 5 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วม  
ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ้านวน 2 ฉบับ ดังกล่าว ในการประชุม GMS EMM ครั้งท่ี 5 ซึ่งมีก้าหนด  
จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

3. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ้านวน 2 ฉบับ ดังกล่าว 
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้
พิจารณาด้าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2554 เห็นชอบกรอบแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดท้า  

แนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 
ซึ่งกรอบแผนงานดังกล่าวมีสาระส้าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การจัดการระบบนิเวศน์ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะบูรณาการมาตรการต่างๆ  
กับการด้าเนินงานของสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 รับทราบการเป็นเจ้าภาพการประชุม  GMS EMM ครั้งท่ี 5 
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ทส. เสนอ 

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

เพื่อการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายข้ามพรมแดน 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ การบริหารจัดการ
มลพิษ การจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน การสร้างความ
ตระหนักของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ GMS รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้เข้า
มามีบทบาทในการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรอบความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ( Greater 
Mekong Subregion: GMS) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก GMS 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (เฉพาะแคว้นยูนนานและเขตปกครองกว่างซี) ซึ่งกรอบความร่วมมือภายใต้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน  
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ( Asian Development Bank: ADB) ทั้งด้านงบประมาณและวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เกิด  
การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กรอบความร่วมมือดังกล่าวมีความร่วมมือ 9 สาขา โดยสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่ง
ใน 9 สาขา มีกลไกในการก้าหนดนโยบายร่วมกันในสาขาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการประชุม GMS EMM  
ซึ่งจัดขึ้นทุก 3 ปี 

4. ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS EMM ครั้งท่ี 5 ในระหว่างวันท่ี 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 
ADB จัดการประชุม GMS EMM และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุม GSM EMM ครั้งท่ี 5 จะมีการรับรอง  
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ้านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลัก
ด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 3) (พ.ศ. 2561 – 2565) (ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ) และ (2) ร่างแถลงการณ์ร่วม  
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งท่ี 5 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ)  
ซึ่งคณะกรรมการประสานและติดตามการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ใน GMS ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ท้ัง 2 ฉบับ แล้ว เนื่องจากมีความ
ครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายข้ามพรมแดน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การบริหารจัดการมลพิษ การจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน การสร้างความตระหนักของ  
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ GMS รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทในการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด้าเนินงานของแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 
– 2564 ในประเด็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะท้างาน
เฉพาะกิจส้าหรับเตรียมการประชุม GMS EMM ครั้งท่ี 5 โดยประเทศสมาชิก GMS ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
และมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการและให้แต่ละประเทศน้าร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ท้ัง 2 ฉบับ  
ผ่านกระบวนการภายในให้เรียบร้อยก่อนน้าเสนอให้มีการรับรองในที่ประชุม GMS EMM ครั้งท่ี 5 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ้านวน 2 ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุม GMS EMM ครั้งท่ี 5  
มีสาระส้าคัญ ดังนี้ 
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5.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ  จัดท้าข้ึนเพื่อเป็นกรอบแผนงานส้าหรับการด้าเนินงาน  
ด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS ภายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งได้ด้าเนินการโดยการทบทวนนโยบายหรือความ
ต้องการเร่งด่วนของแต่ละประเทศใน GMS นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของ
สถาปัตยกรรมทางการเงินโลก ล้าดับความส้าคัญของการลงทุน กฎเกณฑ์การให้การสนับสนุนทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อม
และกองทุนภูมิอากาศโลก โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ มุ่งเน้นแผนงานที่ประกอบด้วยขอบเขตการสนับสนุน  
3 หัวข้อหลัก ดังนี ้

1. ส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวและโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนให้ประเทศใน GMS ยอมรับเทคโนโลยี
สีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานท่ียั่งยืนไปใช้ และสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายและการคลังที่มีประสิทธิผล 
มากขึ้น รวมทั้งจัดเวทีในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เป็นนวัตกรรมตอบสนอง
ความต้องการและมีประสิทธิผล ท้ังนี้ จะด้าเนินการผ่านการสนับสนุนด้านนโยบายที่เหมาะสมและความรู้ทางวิชาการ  
มีการติดตามวัดผล และสาธิตให้เห็นถึงผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถทางเศรษฐกิจจากผลการลงทุน  
ใน GMS 

2. การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศบริการ (ประโยชน์ที่ธรรมชาติมอบให้ เช่น อาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ)  ให้ความส้าคัญแก่การจัดการพื้นท่ีที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศบริการสูง โดยมุ่งไปที่การปกปูองและ
เพิ่มมูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากบริการด้าน  
การเป็นแหล่งผลิตของระบบนิเวศ โดยตัวอย่างของการสนับสนุนท่ีจะให้ ได้แก่ (1) ประเมินมูลค่าที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าระบบนิเวศบริการให้เป็นตัวเงิน (2) ส่งเสริมแนวทางการวางแผนแบบบูรณาการ  
เพื่อการจัดสรรที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (3) พัฒนายุทธศาสตร์และแบบปฏิบัติการส้าหรับการบริหาร
ที่ดินท่ีเหมาะสม และ (4) มีเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินท่ีโปร่งใส 

3. การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนลงทุน
ในระดับต้นน้้าของหน่วยงานด้านการพัฒนา โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ภาคทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร พลังงาน 
และการขนส่ง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติการจะยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้สร้าง
และด้าเนินการโครงการต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้และน่าลงทุนเชิงพาณิชย์ให้ได้ด้าเนินการจนส้าเร็จในประเทศ GMS 

ซึ่งการด้าเนินงานภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ จะมีการสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิกใน 
GMS 3 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนการเตรียมการลงทุนและการเงิน โดยจะมีการประสานกับแหล่งเงินทุนท้ังในระดับโลก
และระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส้าคัญขอบเขตที่สนใจ เกณฑ์การให้การสนับสนุน  
การลงทุน และขั้นตอนเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (2) การสนับสนุนด้านการจัดการองค์ความรู้และการน้า
เทคโนโลยีสีเขียวไปใช้ เช่น จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคและการศึกษาดูงาน สร้างเวทีให้เป็นตลาดส้าหรับแลกเปลี่ยน
และเผยแผ่เทคโนโลยีสีเขียว และ (3) การสนับสนุนด้านการวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ค้าแนะน้า  
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ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการวางกรอบนโยบายและปรับปรุงยุทธศาสตร์ส้าหรับภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุน  
ทั้ง 3 ด้าน บรรลุผลส้าเร็จจะต้องมีการปรับกระบวนการในการก้าหนดโครงการและคัดเลือกโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าลงทุนในแต่ละโครงการ ซึ่งเงินทุนส้าหรับด้าเนินงานโครงการอาจมาจาก  ADB ทั้งในรูป
เงินให้เปล่าและเงินกู้ หรือมาจากกองทุนพัฒนาแห่งนอร์คิด รัฐบาลสวีเดน และหน่วยงานทวิภาคีอื่นๆ  
ตลอดจนภาคเอกชน โดยตัวอย่างโครงการเบื้องต้นที่อยู่ในข้ันเตรียมการลงทุน เช่น โครงการกลไกทางการเงิน  
เพื่อการสนับสนุนการบรรทุกบนถนนแบบสีเขียว เป็นการส่งเสริมการขนส่งคาร์บอนต่้าอย่างยั่งยืน โดยมีแผนท่ีจะจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูสอนและพนักงานขับรถในการขับรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงรถบรรทุก  
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ปริมาณร้อยละ 10 – 13 ซึ่งทางโครงการจะให้
ค้าแนะน้าในเรื่องนวัตกรรมกลไกทางการเงินและระบบจูงใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กและ  
ขนาดกลางในการด้าเนินการตามแผนงานยกระดับหรือซื้อรถใหม่อย่างมีขั้นตอนเป็นระยะๆ 

5.2 ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม  
ใน GMS ภายใต้หัวข้อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งสรุปสาระส้าคัญ
ได้ ดังนี ้

5.2.1 ยอมรับพันธสัญญาที่ส้าคัญระดับโลกท่ีผ่านมาล่าสุดและโอกาสต่างๆ ท่ีน้าเสนอเพื่อความ
พยายามร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกต่อไป และเน้นย้้าค้ามั่นร่วมกันในการสร้าง
เศรษฐกิจสีเขียวท่ีครอบคลุมและยั่งยืนตามแนวทางแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม 

5.2.2 สนับสนุนแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถท่ีเป็นส่วนส้าคัญ  
ในการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพท่ีส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการปฏิบัติต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการบริการ
ด้านระบบนิเวศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเข้าไปจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

5.2.3 รับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ และสนับสนุนเจตนาเชิงกลยุทธ์ของแผนงานหลัก  
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนที่เน้นทางภูมิศาสตร์ของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยง  
กับระเบียงเศรษฐกิจใน GMS และการด้าเนินโครงการของกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค 

5.2.4 ขอให้การประชุมสุดยอดผู้น้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งท่ี 6 สนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์
และแผนฯ และการผนวกโครงการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคในปี พ.ศ. 2565 

6. กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ท้ัง 2 ฉบับ เนื่องจากถ้อยค้า
ในร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ไม่มีนัยก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  และที่ประชุม GMS EMM ครั้งท่ี 5 จะมีการรับรองโดยไม่มีการลงนาม ดังน้ัน ร่างเอกสารผลลัพธ์  
การประชุมฯ ท้ัง 2 ฉบับ จึง ไม่เป็นสนธิสัญญาตาม กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศมีข้อเสนอแนะให้น้าเสนอเรื่องการรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมฯ ท้ัง 2 ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบก่อนท่ีผู้แทนไทยจะร่วมรับรอง  
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ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ท้ัง 2 ฉบับ และอาจขอความเห็นชอบในหลักการว่าหากมีการแก้ไขร่างเอกสารเพิ่มเติม
ดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีขึ้นใหม่แก่รัฐบาลไทยก็ให้คณะผู้แทนสามารถรับรองเอกสารทั้ง  
2 ฉบับได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็น  
ต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง  
ครั้งท่ี 5 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมาย
น้าเสนอประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาและเพิ่มพื้นท่ีการปลูกปุาต่อท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ครั้งท่ี 5 ด้วย 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 

เรื่อง : การด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี [ข้อมติฯ ที่ 2397 (ค.ศ. 2017)] 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. ให้ความเห็นชอบการด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ( United Nations 

Security Council - UNSC) ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) 

2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. กค. กษ. คค. พน. พณ. มท. รง. วท. อก. สมช. ส้านักข่าว
กรองแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานปูองกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 ถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 มอบหมาย พณ. และ พน. เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการตามวรรค 4 – 5 ของข้อมติ UNSC  

ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติ UNSC อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระส้าคัญของวรรคดังกล่าว 
2.3 มอบหมาย พณ. เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการตามวรรค 6 – 7 และวรรค 14 ของข้อมติ 

UNSC ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติ UNSC อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระส้าคัญของวรรคดังกล่าว 
2.4 มอบหมาย กษ. เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการตามวรรค 6 (เกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือรับโอน

สิทธิการท้าประมงจากเกาหลีเหนือ 
2.5 มอบหมาย รง. เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการตามวรรค 8 ของข้อมติ UNSC ที่ 2397  

(ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติ UNSC อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระส้าคัญของวรรคดังกล่าว 
2.6 มอบหมาย สมช. ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเรือท่ีมี  

ความเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงมาตรการตามวรรค 9 – 16 โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในของไทย 
2.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์  

ของสหประชาชาติ ( https://www.un.org/sc/suborg/en/santions/1718) ทั้งนี้ สหประชาชาติจะปรับปรุงรายชื่อ

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

เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ทวิภาคี การปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย และ
ความพยายามเพื่อบรรลุสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

https://www.un.org/sc/suborg/en/santions/1718
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บุคคล องค์กร และเรือท่ีถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ และรวบรวมรายการ
สิ่งของต้องห้ามตามข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ “Prohibited Items” 

2.8 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและด้าเนินการให้เป็นไปตามข้อมติ 
UNSC ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) 

2.9 แจ้งการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ กต. ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติ UNSC ดังกล่าว ขอให้แจ้ง กต. ทราบด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ข้อมติฯ ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) มีสาระส้าคัญในส่วนของมาตรการลงโทษโดยสังเขป ดังนี้ 
1. การปรับปรุงรายชื่อบุคคลและองค์กร 

1.1 วรรค 3 เพิ่มรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทาง 
2. มาตรการทางเศรษฐกิจ 

2.1 วรรค 4 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา จ้าหน่าย หรือถ่ายโอนน้้ามันดิบให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรืออากาศยานท่ีชักธง
ของตน ท่อส่ง ทางรถไฟ หรือยานพาหนะของตน และไม่ว่าจะมีแหล่งก้าเนิดในดินแดนของตนหรือไม่ก็ตาม ยกเว้น
สหประชาชาติพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณี โดยมาตรการห้ามนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ต่อการส่งออกน้้ามันดิบไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีภายหลังการรับรองข้อมตินี้ในแต่ละรอบ 12 เดือนเป็นจ้านวนไม่เกิน  
4 ล้านบาร์เรลหรือ 525 ,000 ตัน โดยรัฐสมาชิกท่ีส่งออกน้้ามันดิบให้สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
ต้องรายงานให้สหประชาชาติทราบทุก 90 วัน 

2.2 วรรค 5 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา จ้าหน่าย หรือถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น ( refined 
petroleum products) ให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตน
หรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรืออากาศยานท่ีชักธงของตน ท่อส่ง ทางรถไฟ หรือยานพาหนะของตน และไม่ว่าจะมี
แหล่งก้าเนิดในดินแดนของตนหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นสหประชาชาติพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณี โดยบทบัญญัตินี้จะไม่มีผล
บังคับใช้ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในแต่ละรอบ 12 เดือน 
นับตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2561 เป็นจ้านวนรวมตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 5 แสนบาร์เรล โดยรัฐสมาชิกที่ส่งออก
น้้ามันดิบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต้องรายงานให้สหประชาชาติทราบรายละเอียดการส่งออกเช่นว่า
ทุก 30 วัน รวมทั้งต้องไม่เป็นการซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล องค์กร หรือกิจกรรมต้องห้าม
ตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเท่านั้น 
และต้องไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล องค์กร และกิจกรรมต้องห้ามตามข้อมติฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เป็นไป  
ผลเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรืองค์กรที่ด้าเนินการแทนบุคคลหรือองค์กรต้องห้ามตามข้อมติฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 วรรค 6 ก้าหนดห้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจัดหา จ้าหน่าย หรือถ่ายโอน  



13 

 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือหรืออากาศยานท่ีชักธงของตน  
และไม่ว่าจะมีแหล่งก้าเนิดในดินแดนของตนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  
หรือ HS code 12,08.07) เครื่องจักร (HS code 84) เครื่องใช้ไฟฟูา ( HS code 85) ดินหรือหินที่รวมถึงแมกนีไซต์
หรือแมกนีเซีย (HS code 25) ไม้ (HS code 44) และเรือ (HS code 89) และก้าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามการจัดซื้อ
สิ่งของเช่นว่านี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือหรืออากาศยาน  
ที่ชักธงของตน โดยหากมีการท้าสัญญาซื้อขายสิ่งของเช่นว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสร็จสิ้นก่อนการรับรองข้อมตินี้  
รัฐสมาชิกอาจอนุญาตให้น้าเข้าสิ่งของดังกล่าวได้ภายใน 30 วันหลังจากการรับรองข้อมตินี้และต้องแจ้งให้สหประชาชาติ
ทราบภายใน 45 วันหลังจากการรับรองข้อมติ 

2.4 วรรค 6 สร้างความชัดเจนว่า การห้ามจัดซื้ออาหารทะเลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ตามวรรค 9 ของข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017) รวมไปถึงการห้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีขายหรือ
ถ่ายโอน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งสิทธิการท้าประมงด้วย 

2.5 วรรค 7 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา จ้าหน่าย หรือถ่ายโอนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือหรืออากาศยานท่ีชักธงของตน 
ท่อส่ง ทางรถไฟ หรือยานพาหนะของตน และไม่ว่าจะมีแหล่งก้าเนิดในดินแดนของตนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเครื่องจักร
อุตสาหกรรม (HS code 84 และ 85) ยานพาหนะ (HS code 86 - 89) เหล็กและโลหะอื่นๆ (iron ,steel and other 
metals) (HS code 72 - 83) โดยบทบัญญัตินี้จะไม่มีผลบังคับใช้ต่อการส่งออกอะไหล่เพื่อบ้ารุงรักษาการบินพลเรือน
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีให้ปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยเครื่องบินรุ่น An – 24R/RV,An-148-
100B,Il-18D,Il-62M,Tu-134B-3,Tu-154B,Tu-204-100B และ Tu-204-300 

2.6 วรรค 8 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกส่งตัวคนชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่หารายได้ในเขต
อ้านาจของรัฐสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีรัฐของสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่ดูและการท้างานของแรงงาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกลับประเทศในทันทีภายใน 24 เดือนหลังการรับรองข้อมติ เว้นแต่รัฐสมาชิก
พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งตัวกลับดังกล่าวนั้น ไม่สามารถกระท้าได้ ( prohibited) ตามกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ อันรวมถึงกฎหมายผู้ลี้ภัย กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิและ  
ความคุ้มกันของสหประชาชาติ โดยรัฐสมาชิก ต้องส่งรายงานการด้าเนินการครึ่งระยะ (mid-term report) ภายใน 15 เดือน
หลังการรับรองข้อมติฉบับน้ี โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งตัวคนชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่หารายได้
ในเขตอ้านาจของรัฐนั้นๆ ในรอบ 12 เดือนแรก พร้อมทั้งเหตุผลหากไม่สามารถส่งตัวกลับได้ถึงกึ่งหนึ่งของจ้านวนทั้งหมด 
และต้องส่งรายงานการด้าเนินการฉบับสุดท้าย (final report) ภายใน 27 เดือนภายหลังการรับรองข้อมติ 

3. มาตรการตรวจค้นและมาตรการทางเรือ 
3.1 วรรค 9 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกอายัด ตรวจค้น และยึด ( seize,inspect, and freeze) (impound))  

เรือท่ีเทียบท่าของตน และอาจอายัด ตรวจค้น และยึดเรือที่อยู่ในเขตอ้านาจทะเลอาณาเขตของตน หากมีเหตุอันควร  
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เชื่อได้ว่าเรือดังกล่าวมีส่วนในการด้าเนินการที่เป็นการละเมิดข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานรัฐเจ้าของธงเกี่ยวกับ  
การอายัด ตรวจค้น และยึดเรือดังกล่าว โดยบทบัญญัตินี้จะไม่มีผลบังคับใช้หากสหประชาชาติได้ตัดสินใจรายกรณี  
ตามค้าขอของรัฐเจ้าของธงหลังพ้นก้าหนดหกเดือนจากการยึด ( freeze (impound)) เรือดังกล่าวว่าได้มีการด้าเนินการ
เพื่อปูองกันไม่ให้เรือดังกล่าวด้าเนินการที่เป็นการละเมิดข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้องอีก 

3.2 วรรค 10 เมื่อรัฐสมาชิกมีข้อมูลต้องสงสัยว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจะจัดหา 
จ้าหน่าย ถ่ายโอน หรือจัดซื้อสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของผิดกฎหมาย รัฐสมาชิกอาจขอข้อมูลการเดินเรือและการขนส่ง
ทางน้้าจากอีกรัฐสมาชิกหนึ่ง อันรวมถึงข้อมูลว่าสิ่งของดังกล่าวมีที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
หรือไม่ พร้อมทั้งก้าหนดให้รัฐสมาชิกที่ได้รับค้าขอข้อมูลข้างต้นตอบสนองต่อค้าขอข้อมูลข้างต้นอย่างเหมาะสมให้เร็วท่ีสุด
เท่าที่จะกระท้าได้ 

3.3 วรรค 11 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามบุคคลหรือองค์กรภายใต้เขตอ้านาจให้บริการประกันภัย ( insurance 
or re - insurance) แก่เรือที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการละเมิดข้อมติฯ ท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่สหประชาชาติ
จะพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณี (เพิ่มเติมจากเดิมที่วรรค 22 ของข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) ห้ามให้บริการประกันภัย
เฉพาะเรือท่ีมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือเดินเรือ) 

3.4 วรรค 12 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกเพิกถอนการจดทะเบียน ( de - register) เรือท่ีต้องสงสัยว่ามีส่วนใน
กิจกรรมที่เป็นการละเมิดข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามรัฐสมาชิกจดทะเบียนเรือท่ีรัฐสมาชิกได้เพิกถอนการจดทะเบียน
เรือล้านั้นๆ ตลอดจนก้าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามบุคคลหรือองค์กรภายใต้เขตอ้านาจให้บริการจ้าแนกประเภทเรือ 
(classification services) แก่เรือต้องสงสัยดังกล่าว เว้นแต่สหประชาชาติจะพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณี (เพิ่มเติมจาก
เดิมวรรคที่ 22 ของข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) ก้าหนดให้รัฐสมาชิกเพิกถอนการจดทะเบียนเฉพาะเรือที่มี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือเดินเรือ) 

3.5 วรรค 13 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมในการตรวจจับเรือที่ด้าเนินกิจกรรมที่ละเมิด
ข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรือท่ีปิดระบบส้าแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (automatic identification system) เพื่อปิดบัง
ประวัติความเคลื่อนไหวของเรือ 

3.6 วรรค 14 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกปูองกันไม่ให้มีการจัดหา จ้าหน่าย หรือถ่ายโอน ให้กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือ  
หรืออากาศยานท่ีชักธงของตน ท่อส่ง ทางรถไฟ หรือยานพาหนะของตน และไม่ว่าจะมีแหล่งก้าเนิดในดินแดนของตน
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งเรือใหม่และเรือใช้แล้ว เว้นแต่สหประชาชาติจะพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณี (เพิ่มเติมจากเดิมวรรคที่ 
30 ของข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) ก้าหนดให้รัฐสมาชิกปูองกันไม่ให้มีการจัดหา จ้าหน่าย หรือถ่ายโอนให้กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เฉพาะการเฮลิคอปเตอร์และเรือใหม่) 

3.7 วรรค 15 ก้าหนดว่าหากรัฐสมาชิกมีข้อมูลเลขท่ี ช่ือ และทะเบียนเรือท่ีถูกมาตรการลงโทษตามข้อมติฯ 
ที่เกี่ยวข้องที่พบในดินแดนของรัฐสมาชิกหรือในทะเลหลวง ซึ่งต้องถูกมาตรการอายัดทรัพย์สินตามวรรค 8 (ด)ี ของข้อมติ 
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UNSC ที่ 1718 (ค.ศ. 2006) มาตรการต่างๆ ตามวรรค 12 ของข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) มาตรการห้ามเรือ
ต้องห้ามเข้าเทียบท่าของรัฐสมาชิกตามวรรค 6 ของข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) หรือมาตรการอื่นๆ ให้รัฐสมาชิก
แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สหประชาชาติทราบ พร้อมท้ังมาตรการที่รัฐสมาชิกได้ด้าเนินการเพื่อตรวจสอบเรือ อายัดทรัพย์สิน
และยึดเรือ หรือการด้าเนินการอื่นๆ ตามข้อมติฯ เกี่ยวข้อง 

3.8 วรรค 16 ก้าหนดให้มาตรการตามข้อมตินี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อการขนส่งถ่านหินท่ีมีที่มาจากรัสเซียไปยัง 
ประเทศอื่นๆ ผ่านทางโครงการท่าเรือและรางรถไฟ Rajin – khasan อันเป็นไปตามวรรค 8 ของข้อมติ UNSC ที่ 2371 
(ค.ศ. 2017) และวรรค 18 ข้อมติ UNSC ที่ 2375 (ค.ศ. 2017) (วรรค 16) 

4. วรรค 20 ก้าหนดให้รัฐสมาชิกยึดและก้าจัด (เช่น โดยการท้าลาย การท้าให้ใช้การหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้  
การเก็บรักษา หรือการถ่ายโอนไปยังรัฐอื่นใดที่ไม่ใช่แหล่งก้าเนิด หรือรัฐปลายทางเพื่อน้าไปท้าลาย) ซึ่งสิ่งของที่ถูกห้าม
จัดหา จ้าหน่าย ถ่ายโอน หรือส่งออกตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
ซึ่งถูกตรวจพบในการตรวจสอบในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อมติฯ ซึ่งรวมถึงข้อมติฯ ที่ 1540 (ค.ศ. 2004) 
และพันธกรณีอื่นๆ ในฐานะภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี  
ฉบับวันท่ี 29 เมษายน ค.ศ. 1997 และอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ฉบับวันท่ี 10 เมษายน ค.ศ. 1972 (สาระส้าคัญ
และพันธกรณีเดิมจากวรรค 21 ของข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017) และวรรค 22 ของข้อมติฯ ที่ 2375 (ค.ศ. 2017)) 

5. วรรค 21 เน้นย้้าความส้าคัญของรัฐทั้งปวง รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในการด้าเนิน
มาตรการที่จ้าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะต้องไม่มีค้าฟูองร้องใด (no claim shall lie) ท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีของเกาหลีเหนือ 
หรือบุคคลหรือองค์กรในเกาหลีเหนือ หรือบุคคลหรือองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษเกิดขึ้นจากการไม่สามารถด้าเนินการ
ตามสัญญาหรือการท้าธุรกรรมใดๆ อันเป็นผลจากการด้าเนินการตามข้อมติฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. วรรค 22 ย้้าว่ามาตรการลงโทษตามข้อมติที่เกี่ยวข้องจะไม่เป็นอุปสรรคต่อภารกิจทางการทูตหรือทางกงสุล  
ในเกาหลีเหนือ ตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและทางกงสุล 

7. วรรค 25 สหประชาชาติอาจยกเว้นมาตรการที่ก้าหนดไว้ตามข้อมติฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นรายกรณี หากสหประชาชาติพิจารณาแล้วว่าจ้าเป็นส้าหรับ การอ้านวยความสะดวก
ให้กับการท้างานขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีด้าเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกข์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพื่อผลประโยชน์ของประชากรที่เป็นพลเรือนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเพื่อการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือเพื่อจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับ
เจตจ้านงของข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี 

มติ ครม. : เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 
เรื่อง : ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งท่ี 21 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งท่ี 21 
2. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุมดังกล่าวโดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี  

ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด้าเนินการได้ โดยน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างบันทึกการประชุมดังกล่าวมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ท้ังสองประเทศได้ริเริ่มและ

เห็นพ้องที่จะด้าเนินการร่วมกัน ประเด็นที่ท้ังสองฝุายจะก้าหนดแนวทางแก้ไขและขจัดปัญหาอุปสรรค พัฒนาและ/หรือ
ผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นส้าคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นหารือ
ระหว่างการประชุมฯ ดังนี ้

1.1 ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ ความร่วมมือด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
การส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนร่วมไทย – ลาว ความร่วมมือกรณีบุคคลของแต่ละฝุายถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือใน
การเปิด – ปิด ยกระดับจุดผ่านแดน และการอ้านวยความสะดวกในการเข้า – ออกเมืองผ่านการขยายเวลาเปิด – ปิดด่าน 
และการสัญจรตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ความร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรม ความร่วมมือด้านแรงงาน  
และความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

1.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ ความร่วมมือด้านไฟฟูาและพลังงานอ่ืนๆ ความร่วมมือ  
ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย – ลาว อาทิ การเปิดพื้นท่ีตรวจร่วม ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร – 
สะหวันนะเขต การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บังกาฬ – บอลิค้าไซ) และความเป็นไปได้  
ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ความร่วมมือ
ด้านการเงินและตลาดทุน ความร่วมมือด้านการค้า รวมทั้งการผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านการพัฒนาไทย – ลาว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต./วก./กป./ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการด้าเนิน
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ใน 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (2) ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ (3) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปี 2561 – 2565 
1.3 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว 

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการศึกษา ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการเกษตร
และการประมง ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ/  
ลาว – ไทย เพื่อมิตรภาพ 

2. ร่างบันทึกการประชุมฯ เป็นการบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว  
ครั้งท่ี 21 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและ สปป.ลาวท่ีจะมุ่งเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  
โดยมิได้มีถ้อยค้าหรือบริบทท่ีจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึก  
การประชุมดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 178  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชารติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ในส่วนของความร่วมมือด้านไฟฟูาและพลังงานอ่ืนๆ กับฝุายลาว ให้กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณา  
ในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ การไฟฟูาฝุายผลิต  
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก้าหนดแนวทางการด้าเนินการและท่าทีฝุายไทยในการจัดท้าความ
ร่วมมือด้านพลังงานไฟฟูากับฝุายลาวให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนและเหมาะสมก่อน แล้วให้ด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อใช้ใน  
การด้าเนินการเจรจากับฝุายลาวภายใต้กรอบความร่วมมือหลังงานไฟฟูาไทย – ลาวต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์  ความหลากหลายทาง

ชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกปูองธรรมชาติ กระทรวง
สิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์   
ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกปูองธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

2. อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช กระรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกปูองธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว  
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถด้าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้จัดการประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  

ณ โรงแรมรวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจัดท้าแนวเช่ือมต่อเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ระยะที่ 2 (BCI P2) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์  
การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของสองประเทศ รวมทั้ง หารือขอบเขตความร่วมมือและการพัฒนากรอบความร่วมมือ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต./วก./กป./ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในลักษณะบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการอนุรักษ์ปุาและสัตว์ปุาข้ามพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งทั้งสองฝุายได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการในการจัดท้าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจัดท้าพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช ราชอาณาจักรไทย กับกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกปูองธรรมชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว น้าส่งให้กระทรวง  
การต่างประเทศพิจารณาในสาระส้าคัญและแนวทางปฏิบัติส้าหรับการจัดท้าบันทึกความเข้าใจฯ พร้อมทั้งหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ กับราชอาณาจักรกัมพูชา มาโดยล้าดับ จนเห็นพ้องต่อร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ร่วมกันท้ังสองฝุายแล้ว 

3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกปูองธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
สรุปสาระส้าคัญ ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี จะส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีในทุกด้าน  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นท่ีคุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.2 ขอบเขตความร่วมมือของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี คู่ภาคีเห็นชอบในความร่วมมือตามกิจกรรม  
ด้านต่างๆ ภายใต้อ้านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช และกรมบริหารการปูองกันและอนุรักษ์
ธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ (1) การแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างเจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาพ้ืนท่ีคุ้มครอง และชุมชนท้องถิ่น (2) การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเกี่ยวกับการจัด
พื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การศึกษาดูงาน  
การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกงานของเจ้าหน้าท่ีตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบ  
การจัดการใหม่ (3) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วมโดยแลกเปลี่ยนผลที่ได้รับ รวมทั้งสารสนเทศทางวิชาการ  
(4) การส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมร่วมในระดับท้องถิ่น อาทิ การติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน การพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม รวมถึงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และการปูองกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่น 

3.3 บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย และจะไม่กระทบต่อสิทธิของคู่ภาคีที่เกิด
จากอนุสัญญาระหว่างประเทศ พิธีสาร แผนงาน และข้อตกลงต่างๆ ท่ีคู่ภาคีแต่ละฝุายเป็นสมาชิกอยู่ 

3.4 ภาคีแต่ละฝุายจะต้องหางบประมาณและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การกระท้าหรือภารกิจท่ีเกี่ยวข้องหรือ
เกิดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี ในส่วนท่ีเป็นความรับผิดชอบของฝุายตนเอง 
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3.5 บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีจะเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันท่ีมีการลงนาม มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี และ
จะขยายเวลาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ปี เว้นแต่ภาคีฝุายหนึ่งฝุายใดจะแจ้งอีกฝุายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร  
ถึงเจตนาท่ีบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ นี้ ให้อีกฝุายทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (12 ตุลาคม 2542 และ 10 พฤษภาคม 2548) เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการก่อสร้างถนนหรือกระท้ากิจกรรมใดๆ ตามบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ท่ี กต 0802/796 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560) 
และส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 

2. กรณีมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครอง
และพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์แลการปกปูอง
ธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้า พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงก้าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดระยะเวลา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาบบุคคลเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พณ. เสนอว่า โดยที่มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บัญญัติให้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า และให้เสนอบัญชี
รายชื่อของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อรัฐมนตรี และในวรรคสี่ของมาตรา 12 ก้าหนดให้การก้าหนดระยะเวลา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดเลือกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว พณ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ประกอบกับการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการการแข่งขันทางการค้าดังกล่าวจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เป็นไปตาม
มาตรา 86 ที่ก้าหนดให้ด้าเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน  
นับแต่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ (พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ 5 ตุลาคม 2560) จึงได้เสนอ  
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

2. ก้าหนดให้คณะกรรมการสรรหาจัดท้าประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยปิดประกาศไว้ที่ส้านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและเว็บไซต์ของส้านักงาน  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ติดต่อกัน 

3. ก้าหนดให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผู้สมัครให้ทราบเป็นการทั่วกัน ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับ
การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการและให้มีการคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหนังสือ  
โดยต้องด้าเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  
พ.ศ. 2560 มาตรา 86 ที่ก้าหนดให้ด้าเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการการแข่งขันทางการค้าให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการออกเสียงลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ  
เป็นกรรมการ เช่น 

4.1 ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการสรรหาแต่ละคน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คะแนนด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีน้้าหนักร้อยละ 20 และคะแนนด้านความรู้ด้านการก้ากับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้า  
และวิสัยทัศน์ มีน้้าหนักร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน 

4.2 ก้าหนดให้คณะกรรมการสรรหาน้าคะแนนด้านคุณสมบัติ และคะแนนด้านความรู้ด้านการก้ากับดูแล  
ด้านการแข่งขันทางการค้า และวิสัยทัศน์ จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน โดยให้เรียงล้าดับจากผู้สมัครที่มีคะแนน
รวมสูงสุดไปจนครบจ้านวนท่ีประกาศรับสมัคร ท้ังนี้ ผู้สมัครที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคะแนนรวม โดยก้าหนดให้การลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ 

5. ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
โดยค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นท่ีสุด 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการ  
ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา เป็นเรื่อง ด่วน โดยให้พิจารณาในประเด็นความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และให้รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300161 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลหมากแข้ง ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองนาค้า 
ต้าบลหนองขอนกว้าง ต้าบลบ้านจั่น และต้าบลโนนสูง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลหมากแข้ง ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองนาค้า ต้าบลหนองขอนกว้าง ต้าบลบ้านจั่น และต้าบลโนนสูง 
อ้าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....  โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลหมากแข็ง ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองนาค้า ต้าบลหนองขอนกว้าง ต้าบลบ้านจั่น และต้าบลโนนสูง 
อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และสร้างถนน
เชื่อมต่อสาย ง8 กับสาย ก7 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงชนบทว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบ

รายละเอียดโครงการสร้างทางหลวงชนบท สาย จ สาย ง8 บางส่วน และสาย ก7 บางส่วน ตามโครงการผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ทางหลวงชนบท สาย จ เป็นถนนก้าหนดให้ก่อสร้างใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งปรับปรุง  
ทางแยก เขตทางกว้างประมาณ 60.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 4.974 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ  
151 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 9 รายการ ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 255.97 ล้านบาท 
(งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 40.22 ล้านบาท และใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 215.75 ล้านบาท) 

1.2 ทางหลวงชนบท สาย ง8 บางส่วน สาย ก7  บางส่วน กับสร้างถนนเช่ือมต่อสาย ง8 กับสาย ก7  
เป็นถนนก้าหนดให้ก่อสร้างใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งปรับปรุงทางแยก เขตทางกว้างประมาณ 16.00 – 30.00 เมตร 
มีระยะทางประมาณ 10.100 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 212 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน
ประมาณ 57 รายการ ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 1,152.34 ล้านบาท (งบประมาณในการเวนคืน
ประมาณ 192.34 ล้านบาท และใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 960.00 ล้านบาท) 

2. โครงการดังกล่าวมีผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ี  

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

เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร  
และการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในอนาคต ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการ้าเนินโครงการพบว่า ทางหลวงชนบท  
สาย จ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 117,030,226 บาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 16.36% 
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.57 ทางหลวงชนบท สาย ง8 บางส่วน สาย ก7 บางส่วน กับถนน
เชื่อมต่อสาย ง8 กับสายก7 มูลค่า ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 127.75 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่า 13.34% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.14 ซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ในการด้าเนินการ ส้าหรับการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตกรณีที่มีโครงการก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวมีแผนการด้าเนินการโดยจะส้ารวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์  
ในปี พ.ศ. 2562 ก้าหนดราคาและจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 และเริ่มด้าเนินการ
ก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2565 – 2567 ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดค้าน สรุปได้ดังนี้ 

(1) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ประเด็น : มีการจัดรับฟังความคิดเห็น รวม 3 ครั้ง พบว่า มีความวิตกเกี่ยวกับเรื่องการเวนคืน ได้แก่ 

การจ่ายค่าเวนคืนล่าช้า การได้รับค่าเวนคืนท่ีไม่เหมาะสม การเดินทางไม่สะดวก และปัญหาฝุุนละออง เป็นต้น 
คณะท้างานฯ  ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์การเวนคืน รวมทั้งมาตรการปูองกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ในเบื้องต้น ท้าให้ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเป็นเชิงบวกเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมือง 

(2) โครงการถนนสาย ก7 (บางส่วน) ถนนเชื่อมสาย ก7 และ ง8 และถนนสาย ง8 (บางส่วน) ผังเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

มีการจัดรับฟังความคิดเห็น รวม 3 ครั้ง สรุปว่า 
- จากการประชุมปัจฉิมนิเทศ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการร้อยละ 91.61 
- การน้าเสนอแนวถนนสาย ง8 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า เป็นแนวสายทางที่เหมาะสม ร้อยละ 96.72 
- กรณีโครงการผ่านท่ีดินของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 87.59 ยินดีให้มีการเวนคืน 
- ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบถนนโครงการแบบท่ี 1 คือ เกาะกลางแบบถม ร้อยละ 51.00 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลหมากแข้ง ต้าบลหนองบัว 
ต้าบลหนองนาค้า ต้าบลหนองขอนกว้าง ต้าบลบ้านจั่น และต้าบลโนนสูง อ้าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


