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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 3 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

030962 

 
เรื่อง : การรวมลงนาม รับรอง และใหความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ( AEM) ครั้งท่ี 51 

และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวม 12 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาดังน้ี  
1. ใหความเห็นชอบตอรางขอตกลงยอมรับรวมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑยานยนตของอาเซียน 

และรางพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดานเศรษฐกิจของอาเซียน กอนเสนอรัฐสภาใหความเห็นชอบ 
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายลงนามรางเอกสาร 2 ฉบับดังกลาว 

เพ่ือดําเนินการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 เห็นชอบ
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

3. มอบหมายให กระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายลงนามในรางเอกสาร 2 ฉบับดังกลาว ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําท่ีมิใช
สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหผูลงนามเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องน้ันๆ 
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

4. มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนด
ในรางเอกสาร 2 ฉบับดังกลาว 

5. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหรางเอกสาร  
2 ฉบับดังกลาว มีผลผูกพันตอไป เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบรางความตกลงฯ 

6. ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะรับรอง จํานวน 4 ฉบับ และ เอกสารท่ีจะใหความเห็นชอบ จํานวน  
6 ฉบับ (ตามเอกสารแนบ) และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาว ท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอ
ผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

7. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนท่ีไดรับ มอบหมายรวมรับรอง เอกสาร จํานวน 4 ฉบับ 
และใหความเห็นชอบเอกสาร จํานวน 6 ฉบับ 

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

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
และจะชวยสนับสนุนการดําเนินความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียน  
ใหมีความทันสมัย รองรับรูปแบบการคาในปจจุบัน รวมท้ังลดอุปสรรค  
ทางการคาระหวางกันมากข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิก  
ในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางเอกสารท่ีจะลงนาม จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 

(1) รางขอตกลงยอมรับรวมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑยานยนตของอาเซียน เปนการใหสิทธิ
ประเทศสมาชิกในการแตงตั้งหนวยบริการทางเทคนิค ( Technical Services: TS) ในการทําหนาท่ีตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑยานยนตและช้ินสวน เพ่ือยื่นขอข้ึนบัญชีกับ คณะกรรมการยานยนตอาเซียน (ASEAN Automotive Committee) 
ซึ่ง TS ท่ีไดรับการข้ึนบัญชีจะสามารถดําเนินการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑสาขายานยนตและช้ินสวนใหกับ
ผูประกอบการอาเซียน โดยประเทศสมาชิกจะยอมรับผลของการตรวจสอบและรับรองเพ่ือนํามาใชในการอนุญาตนําเขา
สินคาโดยไมตองตรวจสอบซ้ํา 

(2) รางพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดานเศรษฐกิจของอาเซียน เปนความตกลงท่ีมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การระงับขอพิพาททางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยปรับปรุงพิธีสารฉบับเดิมท่ีใชมาตั้งแตป 2547 
ใหทันสมัย เหมาะกับสถานการณและมีความชัดเจนมากข้ึน และสอดคลองกับหลักการขององคการการคาโลก ประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมท้ังไทยจะสามารถใชกลไกระงับขอพิพาทใหมของอาเซียนในการแกไขปญหากรณีพิพาทตางๆ และกดดัน
สมาชิกใหปฏิบัติตามพันธกรณี 

3. รางเอกสารท่ีจะรับรอง มีจํานวน 4 ฉบับ ซึ่งเปนรางเอกสารผลลัพธประเด็นดานเศรษฐกิจท่ีไทยผลักดัน  
ใหอาเซียนรวมกันดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในป 2562 คือ (1) รางแผนการดําเนินงานตามกรอบการบูรณาการ  
ดานดิจิทัลของอาเซียน ป 2562-2568 (2) รางแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผูประกอบวิชาชีพเพ่ือรับมือ  
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 (3) รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสูอุตสาหกรรม 4.0 
(4) รางแนวทางในการสงเสริมการใชดิจิทัลสําหรับผูประกอบการรายยอยอาเซียน 

3. เอกสารท่ีจะใหความเห็นชอบ จํานวน 6 ฉบับ ไดแก (1) รางการปรับปรุงขอบทวาดวยระเบียบวิธีปฏิบัติ  
ดานหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาเพ่ือรองรับระบบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาของอาเซียน (2) รางการปรับปรุงหนังสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินคาของอาเซียน (3) รางขอบเขตการดําเนินงานของการทบทวนความตกลงการคาสินคาของอาเซียน  
(4) รางแผนงานความรวมมือระหวางอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (5) รางแผนงานเพ่ือยกระดับการเจรจา
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (6) รางแถลงการณของรัฐมนตรีในโอกาสครบรอบ 10 ป ความสัมพันธ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอรางเอกสารในสวนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

หากสวนราชการเจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอบังคับท่ีมีอยู เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และจะชวยสนับสนุนการดําเนินความ
รวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียนใหมีความทันสมัย รองรับรูปแบบการคาในปจจุบัน รวมท้ังลดอุปสรรคทางการคา
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ระหวางกันมากข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางขอตกลงยอมรับรวมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑยานยนตของอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products) และรางพิธีสารวาดวยกลไกระงับ  
ขอพิพาทดานเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism) รวม 2 ฉบับ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยเปนผูลงนามในรางขอตกลงฯ และรางพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกลาว และเมื่อลงนามแลว ใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา แลวเสนอรัฐสภาพิจาณาใหความเห็นชอบขอตกลงฯ และพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกลาว 
กอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) 

3. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามในรางขอตกลงฯ และรางพิธีสารฯ 
รวม 2 ฉบับดังกลาว ท้ังน้ี หากมีการแกไขรางขอตกลงฯ และรางพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกลาว ในสวนท่ีเก่ียวกับถอยคํา
ท่ีมิใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) 

4. ใหกระทรวงพาณิชยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดในรางขอตกลงฯ 
และรางพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกลาว 

5. ใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหรางขอตกลงฯ และรางพิธีสารฯ 
มีผลผูกพัน เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบรางขอตกลงฯ และรางพิธีสารฯ ดังกลาวแลว 

6. เห็นชอบรางเอกสาร รวม 10 ฉบับ ดังน้ี 
6.1 รางแผนการดําเนินงานตามกรอบการบูรณาการดานดิจิทัลของอาเซียน ป 2562 – 2568 (ASEAN 

Digital Integration Framework Action Plan 2019 – 2025) 

6.2 รางแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผูประกอบวิชาชีพเพ่ือรับมือกับการปฏิบัติอุตสาหกรรม  
ครั้งท่ี 4 (Guideline on Skilled Labor/Professional Services Development in Response to the Fourth 
Industrial Revolution) 

6.3 รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสูอุตสาหกรรม 4.0 (ASEAN 
Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0) 

6.4 รางแนวทางในการสงเสริมการใชดิจิทัลสําหรับผูประกอบการรายยอยอาเซียน (Policy Guideline 
on Digitalization of ASEAN Micro Enterprises) 
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6.5 รางการปรับปรุงบทวาดวยระเบียบวิธีปฏิบัติดานหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาเพ่ือรองรับระบบ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคาของอาเซียน (Amended ATIGA Operational Certification Procedure to allow for ASEAN 
– wide Self – Certification Scheme) 

6.6 รางการปรับปรุงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาของอาเซียน (Amended CO Form D) 
6.7 รางขอบเขตการดําเนินงานของการทบทวนความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (TOR: General 

Review of the ASEAN Trade in Goods Agreement) 
6.8 รางแผนงานความรวมมือระหวางอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Programme of 

Cooperation between the Eurasian Economic Commission and the Association of Southeast Asian 
Nations for 2019 – 2020) 

6.9 รางแผนงานเพ่ือยกระดับการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
(AANZFTA FJC Work Plan for the Upgrade Negotiations) 

6.10 รางแถลงการณของรัฐมนตรีในโอกาสครบรอบ 10 ป ความสัมพันธอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
(Ministerial Statement on the 10th Year Anniversary of the AANZFTA) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

7. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
รวมรับรองรางเอกสาร รวม 4 ฉบับ ตามขอ 6.1 – 6.4 และใหความเห็นชอบรางเอกสาร รวม 6 ฉบับ ตามขอ 6.5 – ขอ 6.10 
ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําในรางเอกสาร รวม 10 ฉบับดังกลาว ท่ีมิใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย  
ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) 

8. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
9. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 3 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

030962 

 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 3 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญาธากาวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on 

Blue Economy) และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด
ผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปน หัวหนาคณะผูแทนไทย
เขารวมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 3 และรวมรับรองปฏิญญาธากาวาดวย
เศรษฐกิจภาคทะเล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลบังกลาเทศจะเปนเจาภาพจัดการปะชุมรัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยเศรษฐกิจ  

ภาคทะเล ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 4 – 5 กันยายน 2562 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยท่ีประชุมฯ 
จะรับรองปฏิญญาธากาวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy) เปนเอกสารผลลัพธการ
ประชุม 

2. การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเลไดจัดมาแลว 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 2 
จัดข้ึนท่ีกรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี 8 – 10 พฤษภาคม 2560 ภายใตหัวขอ “การระดมทุน  
เพ่ือเศรษฐกิจภาคทะเล ” (Financing the Blue Economy) โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ  
ในขณะน้ัน (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ 

3. ท่ีประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 2 ไดใหความสําคัญ  
กับประเด็นความรวมมือดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การทองเท่ียวทางทะเล โครงขายทาเรือและศุลกากร 
และการรับมือกับปญหาขยะพลาสติกในทะเล ผานการสงเสริมกลไกดานการเงิน การวิจัยและพัฒนา การถายทอด
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนประสบการณและความเช่ียวชาญ การเสริมสรางขีดความสามารถ การประสานนโยบาย  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล
อยางยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 
 

ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ และการสงเสริมความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน ท้ังน้ี รัฐมนตรี/หัวหนาคณะ
ของประเทศสมาชิกฯ ไดรับรองปฏิญญาจาการตาวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on the Blue 
Economy) ซึ่งแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิก IORA ในการเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ภาคทะเลอยางยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียผานการพัฒนาสาขาท่ีสําคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ 
IORA และการจัดตั้งคณะทํางานดานเศรษฐกิจภาคทะเล (Working Group on Blue Economy) เพ่ือกําหนดแผนงาน
และโครงการท่ีชัดเจน 

4. ในชวงการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 2 ไทยไดให
ความสําคัญในประเด็น (1) ความสําคัญของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความเช่ือมโยงทางทะเล (2) การะดมทุน
เพ่ือเศรษฐกิจภาคทะเล (3) เสนอใหมีการจัดทําแผนแมบทดานเศรษฐกิจภาคทะเล (4) การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และ (5) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับเศรษฐกิจภาคทะเล 

5. การประชุมรัฐมนตรีฯ จะจัดข้ึนภายใตหัวขอ “การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอยางยั่งยืน –  
การแสวงหาโอกาสในการนําทรัพยากรในมหาสมุทรอินเดียมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ” (Promoting Sustainable 
Blue Economy – Making the Best Use of Opportunities from the Indian Ocean) และจะมีการหารือในระดับ
เจาหนาท่ีอาวุโสในดานตางๆ อาทิ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางยั่งยืนผานการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของชาวประมงและการเพ่ิมพูนความรวมมือในภูมิภาค การแสวงหาโอกาสจากเศรษฐกิจภาคทะเล การจัดทําระบบ
โครงสรางการบริหารจัดการกิจการทางทะเลท่ีดีหรือสมุทราภิบาล (Ocean Governance) และการเพ่ิมมูลคาของ
ทรัพยากรทางทะเลผานการวิจัยและพัฒนา เปนตน 

6.รางปฏิญญาธากาวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล เปนเอกสารแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิก IORA ท่ีจะใช
แนวทางท่ีมีความสมดุลระหวางการพัฒนา การนําทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและในระบบนิเวศชายฝงมาใชประโยชน 
และการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาเปนแนวทางดําเนินการใหบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานท่ีเก่ียวของ  
กับเศรษฐกิจภาคทะเล โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางอาชีพของประชาชนในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียเปนลําดับตน ผานการพัฒนาในสาขาท่ีมีความสําคัญและจะเปนสวนเก้ือหนุนการพัฒนาตอไป ไดแก  
(1) การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning) (2) การเสริมสรางหวงโซแหงคุณคาทางทะเล  
(Marine Value Chains) (3) การเสริมสรางองคความรูดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบโครงสราง  
การบริหารจัดการกิจการทางทะเลท่ีดีเพ่ือใหมีการนําไปปฏิบัติใช (4) การเสริมสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร  
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางทะเลผานการสงเสริมใหมีการกอตั้งสถาบันศึกษาและวิจัยซึ่งจะมีสวนทําใหเกิด  
การคิดคนและการอํานวยความสะดวกในการโอนถายเทคโนโลยีใหม (5) การรวมกันพยายามแกไขปญหามลพิษในทะเล 
โดยเนนการกําจัดขยะและพลาสติกในทะเลและการแกไขปญหานํ้าทะเลเปนกรดเปนลําดับแรก และ (6) การสรรหา
แนวทางในการเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางกันกับประเทศคูเจรจาในสาขาท่ีไดดําเนินการอยูแลว ประกอบดวย  
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและนํ้าเค็ม อุทกศาสตร การแสวงหาแรธาตุใตทะเล การขนสงสินคาตามแนวชายฝง  
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การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และพลังงานทดแทนจากมหาสมุทร โดยเนนย้ําวาจะตองมีการดําเนินการในลักษณะองครวม
และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางปฏิญญา
ธากาวาดวยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 3 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

030962 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
รวม 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. รางกฎกระทรวงวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใชท่ีราชพัสดุ 

2. รางกฎกระทรวงวาดวยการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ จัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ 

3. รางกฎกระทรวงวาดวยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และแบบเก่ียวกับ
การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

4. รางกฎกระทรวงวาดวยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุนอกราชอาณาจักร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศเผยแพรพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2562 

และใหยกเลิกพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 เน่ืองจากพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติขางตน กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ จึงไดออกรางกฎกระทรวง  
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

(1) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใชท่ีราชพัสดุ 
(2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ 
(3) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว และเพ่ือใหกฎหมาย 
มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
(4) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุนอกราชอาณาจักร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากเปนการกําหนด หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ไดแก (1) การปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา และใชท่ีราชพัสดุ (2) การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ (3) การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปน  
สาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ และ (4) การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุ  
นอกราชอาณาจักร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 รางกฎกระทรวงวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. .... 
1.2 รางกฎกระทรวงวาดวยการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. .... 
1.3 รางกฎกระทรวงวาดวยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใช

เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. .... และ 
1.4 รางกฎกระทรวงวาดวยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ี ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร  พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ 

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
2. ใหสํานักงานคณะกรรมาการกฤษฎีการับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


