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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 3/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

150162 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 40 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 40 และการประชุม
ท่ีเก่ียวของ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 40 ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 

(1) ท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือสาขาตาง ๆ ภายใตกรอบการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไมในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

(2) ท่ีประชุมใหความเห็นชอบเอกสารและมาตรฐาน 23 ฉบับ โดยผานการพิจารณาจากคณะทํางานสาขา
ตางๆ และการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสดานการเกษตรและปาไมแลว 

2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไมกับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลี  
ครั้งท่ี 18 ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  

(1) ประชุมรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรความรวมมืออาเซียนบวกสาม
ดานอาหาร การเกษตร และปาไม (ASEAN Plus Three Cooperation Strategy (APTCS) Framework in Food, 
Agriculture and Forestry) ป 2554-2558 ในรอบ 1 ปท่ีผานมา เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการแขงขัน 
ทางการคา สรางความมั่นคงดานอาหาร และขจัดความยากจนในภูมิภาค 

(2) ท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามความตกลงของการสํารองขาวฉุกเฉินของประเทศ
อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) ซึ่งประเทศญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลี
ไดบริจาคขาวใหแกกัมพูชา ลาว เมียนมา และฟลิปปนส และบรรลุขอตกลงในการทดลองทําสัญญาซื้อขายขาวลวงหนา 
ตามโปรแกรมท่ี 1 ระหวางญี่ปุนและฟลิปปนส ซึ่งเปนสัญญาฉบับแรกภายใตโปรแกรมน้ี นอกจากน้ี รัฐมนตรีอาเซียน
ดานการเกษตรและปาไมยังเชิญชวนใหประเทศสมาชิก APTERR เขารวมโครงการในโปรแกรมท่ี 3 ตอไป 

(3) ท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงดานอาหาร

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

เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถดานการแขงขันของสินคาอาหาร 
การเกษตร และปาไมของอาเซียน และสงเสริมความรวมมือและการมีทาที
รวมกันในประเด็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ เ พ่ิมความสัมพันธ 
และความรวมมือดานเกษตรระหวางประเทศสมาชิกเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดการพัฒนาดานการเกษตร 
ในภูมิภาคอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Food Security Information System: AFSIS) ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การพัฒนาขอมูลดานความมั่นคงดานอาหาร การพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงขอมูลทางสถิติเก่ียวกับ 
การแปรรูปอาหารและการจําหนายพืชผลทางการเกษตรในอาเซียน 

3. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน วาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ครั้งท่ี 6ในวันท่ี  
12 ตุลาคม 2561 

(1) ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบตอรายงานการประชุมและขอเสนอแนะจากการประชุมผูประสานงานดาน 
อาเซียน-จีน (ASEAN-China SPS Cooperation Contact Points Meeting) ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 
ณ จังหวัดเชียงใหม 

(2) ท่ีประชุมรับทราบความคืบหนาของกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานของป 2560-2561 และใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการของป 2562-2563 ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบดวย 1) การปรับปรุงรายช่ือผูประสานงานดาน 
SPS ใหเปนปจจุบัน 2) การแลกเปลี่ยนขอมูล SPS ของอาเซียน-จีน 3) การจัดฝกอบรม/สัมมนา4) การทําวิจัยรวม และ 
5) การแลกเปลี่ยนการเยือน 

(3) บันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนในความรวมมือดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(ASEAN–China MOU on SPS) จะสิ้นสุดการบังคับใชในเดือนกันยายน 2562 ท่ีประชุมจึงเห็นชอบใหขยายระยะเวลา
การบังคับใชตอไปอีก 2 ป และเห็นชอบใหเริ่มหารือรายละเอียดของ MOU ฉบับใหมโดยคาดวาจะสามารถลงนามได
ภายในป 2564 

4. การลงนามความตกลง จํานวน 3 ฉบับ ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม
ไดลงนามในความตกลง จํานวน 3 ฉบับ ไดแก  

(1) พิธีสารเพ่ือแกไขเอกสารแนบ 2ของความตกลงการสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ความตกลง
แอปเทอร) 

(2) บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรและปาไม 

(3) บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานอาหารและการเกษตร 

5. การหารือทวิภาคีระหวางนายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ ดร.  
เลอ กวัก แซวน (Dr. Le Quoc Doanh) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

(1) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการเกษตรระหวางไทย-เวียดนาม ฝายเวียดนามจะมีหนังสือ
แจงผลการพิจารณารางบันทึกความเขาใจฯ (ฉบับแกไข) ใหฝายไทยทราบอยางเปนทางการในโอกาสแรกเพ่ือใหมี 
การลงนามในบันทึกความเขาใจฯในโอกาสตอไป 
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(2) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอใหฝายเวียดนามพิจารณาจัดการประชุม
คณะทํางานรวมดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพ่ือแกไขปญหาสินคาเกษตร และอํานวยความสะดวกทางการคา
ระหวางท้ังสองประเทศ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการขยายมูลคาการคาสินคาเกษตรระหวางกัน 

(3) ความรวมมือดานยางพารา ท้ังไทยและเวียดนามตางก็เปนผูผลิตยางพารารายใหญของโลก ดังน้ัน  
ท้ังสองฝายจึงเห็นชอบใหมีความรวมมือในดานน้ีใหมากข้ึน อาทิ ความรวมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกัน ท้ังน้ี เพ่ือสรางเสถียรภาพของราคายางและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 3/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

150162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ โครงการฐานขอมูลภาพถายทางอากาศประเทศไทย กรณีเรงดวน 
 
สารัตถะ :  กห. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติใหกองบัญชาการกองทัพไทยกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ โครงการฐานขอมูลภาพถายทางอากาศ
ประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 วงเงินท้ังสิ้น 883,005,700 บาท 
ตามแผนการใชจายงบประมาณในขอ 3. 

2. อนุมัติใหกองบัญชาการกองทัพไทยท่ีไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ
ตามขอ 7. สามารถดําเนินการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณตามท่ีเสนอได 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนท่ีทหาร) เปนหนวยงานหลักในการบินสํารวจถายภาพทางอากาศ ตั้งแต

ไดเริ่มมีการบินถายภาพทางอากาศ ป พ.ศ. 2495 – 2552 และจัดเก็บฟลมภาพถายทางอากาศไวเปนหลักฐานสําคัญ
ในการแสดงขอมูลในอดีต สามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ซึ่งไดมีการอนุรักษฟลมและเก็บรักษาไวแลวสวนหน่ึง 
ในโครงการอนุรักษและสําเนาฟลมภาพถายทางอากาศ แตยังเหลือฟลมอีกเปนจํานวนกวาหาพันมวน ซึ่งปจจุบัน
สถานภาพฟลมภาพถายทางอากาศบางสวนไดมีการชํารุดเน่ืองจากวัสดุเสื่อมคุณภาพ จากความตองการใชงานในปจจุบัน
และจากการท่ีวัสดุท่ีใชผลิตเปนเน้ือฟลมท่ีหมดอายุการใชงานตามระยะเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีการถายภาพ 
และการผลิตฟลมภาพถายในปจจุบันไดพัฒนาไปเปนระบบเชิงเลข (Digital) ทําใหไมสามารถทําการอนุรักษจัดทําสําเนา
ฟลมได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนเปนการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเชิงเลขกอนท่ีฟลมจะเสื่อมสภาพมากข้ึน 
และยังเปนการพัฒนาใหสามารถสนับสนุนตอทุกภาคสวนท่ีมีความตองการใชขอมูลในกิจการตางๆ ไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2. โครงการฐานขอมูลภาพถายทางอากาศประเทศไทย เปนการดําเนินการจางกราดฟลมภาพถายทางอากาศ  
ดัดแกภาพถาย (Register) จัดทําขอมูลรายละเอียดของภาพ จัดทําระบบบริหารจัดการและสํารองขอมูล จัดทําระบบ
สืบคนขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลขพรอมนําเขาขอมูลลงในระบบ โดยการนําฟลมภาพถายทางอากาศตนฉบับท่ียัง
ไมไดทําสําเนาในโครงการอนุรักษฟลมภาพถายทางอากาศ จํานวน 1,309,304 ภาพ มาทําการกราด (Scan) ฟลมเปน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กห./กษ. (พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



5 
 

ขอมูลเชิงเลข ดวยความละเอียดขนาด 20 ไมโครเมตร 15 ไมโครเมตร และ 10 ไมโครเมตร ตามมาตราสวนของฟลม 
เพ่ือจัดเก็บไวเปนขอมูลหลัก จํานวน 1 ชุด และนําขอมูลท่ีไดมาทําสําเนาและดัดแกภาพถาย (Register) จํานวน 1 ชุด 
พรอมจัดทําขอมูลรายละเอียดของภาพ (Metadata) เพ่ือใหเปนฐานขอมูลท่ีสามารถสนับสนุนระบบภูมิสารสนเทศ  
และจัดทําระบบบริหารจัดการและสํารองขอมูลเพ่ือแยกจัดเก็บขอมูลไว 2 ท่ี สําหรับปองกันความเสียหายตอขอมูล
โครงการท่ีอาจเกิดข้ึนและจัดทําระบบสืบคนขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลข พรอมนําเขาขอมูลท่ีผานกระบวนการมาลง
ในระบบไวสําหรับใหการสนับสนุนแกสวนราชการตางๆ และประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการฐานขอมูลภาพถายทางอากาศประเทศไทย ประกอบดวย งานจางบริการ กราดฟลมภาพถายทาง
อากาศ ดัดแกภาพถาย (Register) จัดทําขอมูลรายละเอียดของภาพ และนําเขาขอมูลลงในระบบบริหารจัดการขอมูล
ขนาดใหญ วงเงิน 812,727,450 บาท งานจัดทําระบบบริหารจัดการและสํารองขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลข 
พรอมระบบเครือขาย วงเงิน 55,469,500 บาท และงานจัดทําระบบจัดการและสืบคนภาพถายทางอากาศ วงเงิน 
14,808,750 บาท วงเงินรวมท้ังสิ้น 883,005,700 บาท โดยมีแผนการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 

3.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 112,370,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.73 ของวงเงินโครงการ  
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีไดรับจัดสรร โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยในรายการท่ีมีความเรงดวนต่ํา 

3.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 195,043,000  บาท คิดเปนรอยละ 22.09 ของวงเงินโครงการ 
กองบัญชาการกองทัพไทยจะไดเสนอขอตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

3.3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 194,368,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.01 ของวงเงินโครงการ 
กองบัญชาการกองทัพไทยจะไดเสนอขอตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

3.4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 184,770,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.93 ของวงเงินโครงการ 
กองบัญชาการกองทัพไทยจะไดเสนอขอตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

3.5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 196,454,700 บาท คิดเปนรอยละ 22.25 ของวงเงินโครงการ 
กองบัญชาการกองทัพไทยจะไดเสนอขอตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561  
ณ หองประชุม 4 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี นายสุวิทย เมษินทรีย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานการประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการใหกรมแผนท่ี
ทหารดําเนินงานโครงการกราดฟลมภาพถายทางอากาศเปนขอมูลเชิงเลขเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ 

5. กองบัญชาการกองทัพไทยไดจัดทํารายละเอียดขอมูลโครงการฯ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 27 
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดวา การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ  
ท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินการน้ันจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจาย  
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แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการและประโยชนท่ีจะไดรับ โดยตองเสนอพรอมกับการอนุมัติกิจกรรม มาตรการ 
หรือโครงการตอคณะรัฐมนตรีเปนท่ีเรียบรอยแลว 

6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 42 กําหนดวา ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวน
เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและมิใชกรณีตามมาตรา 41 คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหหนวย 
รับงบประมาณกอหน้ีผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายได 

7. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 เรื่องหลักเกณฑการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ 
กําหนดใหรายการรายจายลงทุนท่ีจะขออนุมัติผูกพันขามปงบประมาณทุกรายการตองไดรับการจัดสรรงบประมาณในป
แรกไมต่ํากวารอยละ 20 ของวงเงินรายจายสวนท่ีเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้นของรายจายลงทุนน้ันๆ โดยไมรวมวงเงินเผื่อ
เหลือเผื่อขาด 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเก่ียวกับการเช่ือมโยงขอมูลสูระบบกลางของประเทศ (NGIS) และความเห็นของกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับ
การเผยแพรความรูดานขอมูลภาพถายทางอากาศและการนําไปประยุกตใชทุกสาขา ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 3/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

150162 

 
เรื่อง : ผลการประชุมผูนําเอเชีย - ยุโรป ครั้งท่ี 12 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผูนําเอเชีย - ยุโรป ครั้งท่ี 12 (12th Asia – Europe Meeting 
Summit: ASEM 12) ระหวางวันท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม และมอบหมาย
หนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองดําเนินการติดตามผลการเยือนฯ เพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๒ ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป และพิจารณา
สั่งการใหหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามนัยตารางสรุปประเด็นสําคัญสําหรับติดตามผลการเยือนฯ ดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไป โดยสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังน้ี 

1. ผลการประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๒ (12th Asia-Europe Meeting Summit: ASEM12) 
1.1 นายกรัฐมนตรีกลาวถอยแถลงในการประชุมเต็มคณะวาระท่ี ๑ หัวขอ “Building the future 

together: Promoting inclusive growth and sustainable connectivity” โดยเนนความเปนหุนสวนเพ่ือความยั่งยืน
และความเช่ือมโยงของเอเชียและยุโรปผานขอเสนอ ๓ ประการ ไดแก (๑) การสงเสริมความเช่ือมโยงเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับสูงวาดวยความยั่งยืนทางทะเล เพ่ือตอยอดจากความกาวหนา 
การปฏิรูปภาคประมงของไทยสูการแสดงบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ (๒) การสรางความเช่ือมโยงอยางไรรอยตอ 
เพ่ือใหทุกประเทศกาวไปพรอมกันโดยไมท้ิงใครไวขางหลัง ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการถายทอดองคความรู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๓) การเปนสะพานเช่ือมโยงระหวางยุโรปกับเอเชีย ในฐานะท่ีไทยจะดํารงตําแหนง
ประธานอาเซียนในป ๒๕๖๒ โดยไทยจะพิจารณานําแผนยุทธศาสตรความเช่ือมโยงของยุโรปมาใชประโยชนสําหรับแผน
แมบทความเช่ือมโยงของ ACMECS และอาเซียน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของท้ังสองภูมิภาค 

1.2 นายกรัฐมนตรีกลาวถอยแถลงย้ําถึงการยึดมั่นหลักการพหุภาคีนิยมและการเคารพในระเบียบระหวาง
ประเทศในการแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอโลกและภูมิภาค ซึ่งตองอยูบนหลัก “3M” ไดแก ความไวเน้ือเช่ือใจรวมกัน 

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

เ พ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก 
ในดานตางๆ ท้ังดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการเงิน 
รวมท้ังการอํานวยความสะดวกดานการคา และดานสังคมและวัฒนธรรม 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชนรวมกัน พรอมท้ังเสนอใหมีการพัฒนากฎระเบียบระหวางประเทศใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือความเช่ือมโยง
ทางดิจิทัลอยางยั่งยืน 

2. การหารือทวิภาคีกับผูนําประเทศสมาชิก ASEM 
2.1 เนเธอรแลนด ไทยเสนอใหมีความรวมมือระหวางกันในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

โลจิสติกส การเกษตร และธุรกิจ SMEs/Startup ซึ่งเนเธอรแลนดมีความเช่ียวชาญ 
2.2 นอรเวย นอรเวยเสนอท่ีจะรวมมือกับไทยในการสงเสริมความรวมมือเพ่ือความยั่งยืนทางทะเลรวมกัน 

โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ การแกไขปญหาขยะทะเล และประมงผิดกฎหมาย รวมท้ังเสนอท่ีจะมีความรวมมือ 
ในฐานะ Sectoral Dialogue Partner ในเรื่องการสงเสริมความยั่งยืนทางทะเลในกรอบอาเซียน 

2.3 อิตาล ีไทยขอใหอิตาลีสนับสนุนการรื้อฟนการเจรจา FTA ไทย-EU ในระดับเทคนิคเพ่ือเปนพ้ืนฐานของ
การเจรจา FTA อาเซียน-EU รวมถึงการปลดใบเหลือง IUU ของไทย 

2.4 เอสโตเนีย เอสโตเนียตองการมีความรวมมือกับไทยในการอนุรักษนํ้า ทรัพยากรชายฝง และการประมง 
2.5 ฮังการ ีฮังการีเสนอใหจัดทําระบบการหามนําเขาสินคาสัตวปกเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีปรากฏการแพรระบาดของ

ไขหวัดนก (Regionalization Dialogue) โดยไทยแจงวา กรมปศุสัตวไดสงรางโตตอบใหฮังการีพิจารณาแลว และฮังการี
เสนอใหไทยสงคณะไปตรวจสอบเน้ือหมูของฮังการีเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการอนุญาตใหนําเขาเน้ือหมูฮังการีมายังประเทศไทย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๒ หากสวน

ราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนไทย และสามารถปฏิบัติได
ภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งจะชวยสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกในดานตางๆ ท้ังดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการเงิน รวมท้ังการอํานวยความสะดวก
ดานการคา และดานสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการในสวน 
ท่ีเก่ียวของตามผลการหารือดังกลาวตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 12 (12th Asia – Europe Meeting Summit: ASEM 12) 
ระหวางวันท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม และมอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวเน่ืองดําเนินการ ตามผลการประชุมฯ เพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 3/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

150162 

 
เรื่อง : ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สว.สนช. เสนอ ครม. รับทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ วันจันทรท่ี 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งใหเสนอรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เพ่ือบรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวน 

2. ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 81/2561 เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  
ท่ีประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย 

3. สว.สนช. เสนอวา ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 81/2561 เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีท่ี  
29 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ ดังน้ี 

3.1 เห็นควรแกไขเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ดังน้ี 
   “เหตุผล 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหมีบทบัญญัติ 

บางประการไมเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาและคุมครองระบบสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเพ่ือการพัฒนา คุมครอง และสรางเสถียรภาพแกระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมการกําหนด
คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณเพ่ือใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน กําหนดประเภท ลักษณะของ
สหกรณ วัตถุประสงค และขอบเขตแหงการดําเนินกิจการของสหกรณ ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาท่ีของ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สว.สนช./กษ. (กสส./ตส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการพัฒนาสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิผลตรงตาม
หลักการและวัตถุประสงคท่ีกําหนด คณะกรรมการควรตระหนักถึงหนาท่ี
ในการจัดการประชุมใหครบจํานวนครั้งตามกฎหมายกําหนดไวอยาง
เครงครัด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหกรณเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับผูตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติเก่ียวกับ 
งบการเงิน และบทบัญญัติเก่ียวกับการสอบบัญชี เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ 
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีดําเนินกิจการในทํานองเดียวกันกับสถาบันการเงินไวเปนการเฉพาะ และกําหนด 
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เพ่ือใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณสะดวกรวดเร็วข้ึน รวมถึงกําหนดใหสหกรณ
จังหวัดเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเพ่ือประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกลุมเกษตร และปรับปรุงบท
กําหนดโทษและอัตราโทษใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี” 

3.2 ในการจัดทํากฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดขนาดของสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณ
และผูจัดการ การกําหนดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ การใหกูและการใหสินเช่ือ การรับฝากเงิน 
การกอหน้ี และการสรางภาระผูกพันซึ่งรวมถึงการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน การดํารงเงินกองทุน การบริหารสินทรัพย
และการดํารงทรัพยสภาพคลอง การฝากเงินหรือการลงทุน การกํากับดูแลดานธรรมาภิบาล การจัดช้ันสินทรัพย 
และการกันเงินสํารอง การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
การจัดเก็บและรายงานขอมูล หรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย 
และสหกรณเครดิตยูเน่ียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากผูเกี่ยวของ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังกลาวดวย นอกจากน้ี
การประกาศใชบังคับกฎกระทรวงรวมถึงระเบียบอ่ืนๆ ควรใหโอกาสสหกรณสามารถปรับตัวใหเขากับหลักเกณฑ 
ตามรางพระราชบัญญัติน้ี 

3.3 ปจจุบันคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณไดกําหนดใหเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงตองบรรลุนิติภาวะน้ัน  
อาจยังไมสอดคลองกับหลักการของนานาประเทศ ซึ่งตางกําหนดใหสมาชิกสหกรณมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป อีกท้ังสิทธิ
ในกฎหมายบางฉบับ เชน กฎหมายการเลือกตั้ง ไดกําหนดใหสิทธิกับบุคคล ท่ีมีอายุครบ 18 ปบริบูรณได เปนตน ดังน้ัน  
ในภายหนาหากระบบสหกรณจะมีการพัฒนาสงเสริมในเรื่องใดๆ แลว ก็สมควรจะพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติ 
ดานอายุ เพ่ือประโยชนตอความกาวหนาของระบบสหกรณตอไป 

3.4 รางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดกําหนดใหกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการตรวจบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรท้ังหมดท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี เมื่อพิจารณาจํานวน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรทุกประเภทท่ีมีอยูจํานวน มากกวา 12,000 แหง แตกรมตรวจบัญชีสหกรณมีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในการสอบบัญชีและกํากับการสอบบัญชีจํานวนประมาณ 600 คน ซึ่งอัตรากําลังดังกลาวไมสอดคลองกับ
ปริมาณงานท่ีมีอยูจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค ตามพระราชบัญญัติน้ี กรมตรวจบัญชีสหกรณควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 
ใหเหมาะสมและเพ่ิมการจัดอัตรากําลังใหเพียงพอตอภารกิจดังกลาวดวย 

นอกจากน้ี ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีซึ่งเปนวิชาชีพหน่ึงท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
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ในการสอบบัญชีจะตองใชทักษะ ความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณในการตรวจสอบบัญชี  
ไมวาการดําเนินงานของสหกรณจะมีความซับซอนมากนอยเพียงใด เพ่ือใหการสอบบัญชีเปนท่ียอมรับเช่ือถือได 
และเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชี ประกอบกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการสอบบัญชีจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบสูง ดังน้ัน ควรพิจารณากําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการสอบบัญชีเปนตําแหนงท่ีไดรับเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรม ตอความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึน และเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ีถือวามีความสําคัญตอการปองกันแกไขปญหาการทุจริตท่ีเกิดความเสียหายตอระบบ
สหกรณ 

3.5 ชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ หรือสหกรณประเภทตางๆ  ท่ีอาจมีวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งตางกัน แตควรท่ีจะสามารถเช่ือมโยงและชวยเหลือการประกอบธุรกิจและอํานวยประโยชนกันได เพ่ือใหเกิดผล
ดีตอระบบสหกรณท่ีมุงเนนในการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนการสรางความเขมแข็งท่ีมีประสิทธิภาพใหกับระบบสหกรณ
และสมาชิก 

3.6 ในการสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณท่ีกําหนดใหชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศมีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกและครอบครัวน้ัน  
ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการของนายทะเบียนสหกรณเพ่ือจัดสวัสดิการและสงเคราะหใหแกสมาชิกสหกรณ
และครอบครัวจะตองไมขัดกับกําหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

3.7 กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณควรเรงพัฒนาปรับปรุง โครงสราง พ้ืนฐานของ
การกํากับดูแล ท้ังการติดตาม การรายงานขอมูล ระบบบัญชี  และบุคลากรในการกํากับดูแลสหกรณ 
ใหมีประสิทธิภาพ โดยการวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใชการวางแผนการวิเคราะห และติดตามการดําเนินงาน 
และความเสี่ยงของสหกรณ เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งและความเช่ือมั่นใหกับระบบสหกรณ 

3.8 กรมสงเสริมสหกรณควรศึกษาละจัดเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับปญหาในกรณีท่ีประชาชนขาดความมั่นใจ
และตื่นตระหนกถอนเงินอยางรวดเร็วออกจากสหกรณขนาดใหญเพ่ือปองกันไมใหปญหาลุกลามไปยังสหกรณอ่ืน  
รวมท้ังควรมีกรอบการประเมินและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดปญหาเชิงระบบ นอกเหนือจากการกํากับดูแล 
ความมั่นคงของสหกรณแตละแหง 

3.9 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดใหกรมสงเสริมสหกรณรับจดทะเบียนจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร
ข้ึนเมื่อยังไมพรอมท่ีจะเปนสหกรณ แตในปจจุบันกลุมเกษตรกรมีจํานวนลดลงจํานวนมาก เน่ืองจากมีปญหา 
การดําเนินการและขาดแคลนเงินทุน เน่ืองจากวัตถุประสงคตามกฎหมายสหกรณมุงเนนท่ีจะคุมครองสหกรณเปนหลัก  
จึงเห็นสมควรใหมีการสงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุน ใหกลุมเกษตรกรท่ีจัดตั้งมานานใหพัฒนาปรับปรุงฐานะจนเปน
สหกรณอันจะทําใหสามารถใชประโยชนจากการมีฐานะเปนสหกรณท่ีมีบทบาทและหนาท่ีไดตามกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน 

3.10 วัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานของสหกรณ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณใหกินดีอยูดี
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มีความสุข ซึ่งหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลควรท่ีจะใหความสําคัญกับการประเมินลักษณะของสหกรณ
ประเภทตางๆ ท่ีตองคํานึงถึงผลการดําเนินการของสหกรณตางๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของสมาชิกเพียงใด
มากกวาท่ีจะคํานึงถึงผลประกอบการท่ีมุงเนนแตผลการดําเนินการดานทรัพยสิน รายได และผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน 

3.11 กรมสงเสริมสหกรณมีหนาท่ีในดานการสงเสริมสหกรณ และการกํากับดูแลสหกรณตามหนาท่ี 
ของนายทะเบียนสหกรณ จึงสมควรใหความสําคัญกับหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณดานการกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน โดยในอนาคตสมควรพิจารณาปรับปรุงโครงสรางเพ่ิมเติมของกรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ และบุคลากร
ใหเหมาะสมกับภารกิจในดานการกํากับดูแลสหกรณของนายทะเบียนสหกรณ เชน การจัดตั้งสํานักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ สํานักนายทะเบียนสหกรณ และการมีสํานักงานสหกรณอําเภอในพ้ืนท่ีตางๆ 
เพ่ือการกํากับดูแลและสงเสริมระบบสหกรณใหมีความมั่นคงและยั่งยืน 

3.12 การกําหนดใหสมาชิกสมทบสามารถกูยืมเงินสหกรณจากทุนเรือนหุนและเงินฝากของตนเอง  
ตามรางมาตรา 11 แกไขมาตรา 41 เพ่ือใหการบริหารงานเก่ียวกับสถานะความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ 
เปนไปดวยความเรียบรอย ควรกําหนดเพดานความเสี่ยงของสินเชื่อรวมในรูปรอยละของทุนเรือนหุนและเงินฝาก เชน 
กําหนดใหการกูยืมเงินสหกรณของสมาชิกสมทบไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือนหุนและเงินฝากของตนเอง 

3.13 การท่ีรางมาตรา 5 ซึ่งเพ่ิมความเปนวรรคหาของมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีการประชุมไมนอยกวาปละสี่ครั้ง น้ัน มีลักษณะเปนการกําหนด
จํานวนครั้งการประชุมตอป โดยมิไดมีบทกําหนดโทษไวแตอยางไรก็ดี เพ่ือใหการพัฒนาสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิผล
ตรงตามหลักการและวัตถุประสงคท่ีกําหนด คณะกรรมการควรตระหนักถึงหนาท่ีในการจัดการประชุมใหครบจํานวนครั้ง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด 

มติ ครม. : 1. รับทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ 

2. ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเหตุผลของรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เปนเหตุผลของรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีในการประกาศราชกิจจานุเบกษาตอไป 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักรับขอสัง เกตดังกลาวไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาว
ในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 3/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

150162 

 
เรื่อง : รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 

และคณะ 
 
สารัตถะ :  คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เสนอ ครม. รับทราบการท่ีสหภาพยุโรปปลดใบเหลือง
ประเทศไทยในการดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และขอนําสงวีดิทัศนฯ 
เพ่ือเปนขอมูลนําเรียนในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหวางวันท่ี 6 – 11 มกราคม 2562 

ในครั้งน้ี มีดังน้ี 
1. การประชุมหารือทวิภาคีระหวางคณะผูแทนไทยนําโดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 

และผูแทนสหภาพยุโรปนําโดย นายเคอเมนู เวลลา สมาชิกคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
ประเด็นผลการหารือทวิภาคีสรุปไดดังน้ี 
1.1 ฝายสหภาพยุโรปไดแจงใหฝายไทยทราบวาสหภาพยุโรปมีความพึงพอใจในผลงานและความสําเร็จ 

ในการแกไขปญหาการทําประมง IUU ซึ่งจะทําใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนมากข้ึน คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
จึงปลดใบเหลืองใหแกประเทศไทย ท้ังน้ี ขอใหไทยใหความสําคัญกับประเด็นดานแรงงาน โดยคาดหวังวาประเทศไทย 
จะยื่นเอกสารการใหสัตยาบันอนุสัญญา C188 กับองคกรแรงงานระหวางประเทศ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
ภายในเดือนมกราคม 2562 น้ี สหภาพยุโรปยินดีท่ีจะใหความรวมมือกับประเทศไทยมุงมั่นรวมทํางานในการตอตาน 
การทําประมง IUU กับประเทศไทย พรอมท้ังขยายขอบขายความรวมมือออกไปยังปญหาอ่ืนของโลกตอไปในอนาคตดวย 

1.2 ฝายไทยไดขอบคุณสหภาพยุโรปท่ีไดรวมกันทํางานในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของไทย
ท่ีผานมาจนประสบผลความสําเร็จ และเนนย้ําถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเล 
พรอมยืนยันวาไทยจะสามารถใหสัตยาบันอนุสัญญา C188 ไดภายในเดือนมกราคม 2562 

1.3 ท้ังสองฝายยินดีท่ีจะมีความรวมมือในการตอตานการประมง IUU ตอไป โดยจัดตั้งคณะทํางานรวมไทย – 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย/กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

1. ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวประมงไทยไดรับทราบ 
และเขาใจถึงนโยบายของรัฐบาลในดานการประมงท่ียั่งยืนรวมท้ัง 
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของการประมง สนับสนุนและมีสวนรวม 
ในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการตอตานการทําประมง IUU  
และการประมงยั่งยืน 

2. ไทยจะไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก และสามารถเปน
ผูนําในการตอตานการทําประมง IUU ในภูมิภาคได เพ่ือขยายความ
รวมมือในการตอตานการทําประมง IUU และการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงอยางยั่งยืนไปในระดับภูมิภาคและในระดับโลกตอไป 

3. สินคาประมงไทยจะไดรับความเช่ือมั่นจากตลาดผูนําเขา
ตางประเทศวาไมไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมาย โดยมีระบบ 
การตรวจสอบและปองกันสัตวนํ้า IUU เขาสูสายการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเปนท่ีตองการของตลาดโลกเพ่ิมข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหภาพยุโรป ข้ึนเพ่ือทํางานรวมกันในประเด็นปญหาตางๆ 
1.4 ท้ังสองฝายจะขยายการดําเนินความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนในการแกไขปญหาการทําประมง 

IUU รวมกัน โดยไทยยินดีจะเปนแบบอยางท่ีดีใหแกประเทศเพ่ือนบานตอไป 
2. การรวมแถลงขาวของคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศปลดใบเหลืองประเทศไทยในการดําเนินการแกไข

ปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และนายเคอเมนู เวลลา ไดรวมกันแถลงขาวตอสื่อมวลชนไทย

และสื่อมวลชนตางประเทศ โดยนายเคอเมนู เวลลา ไดประกาศปลดใบเหลืองใหแกประเทศไทยในการแกไขปญหา 
การทําประมง IUU ซึ่งตลอดระยะเวลาสามปครึ่งท่ีผานมาประเทศไทยไดดําเนินการแกไขปญหาในประเด็นตางๆ ไดอยาง
สมบูรณแลว ดังน้ี 

2.1 ดานกรอบกฎหมาย ไทยไดออกกฎหมายควบคุมท้ังการทําประมงและกองเรือประมง รวมถึงการออก
กฎระเบียบตางๆ เปนจํานวนมาก เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีบทลงโทษท่ีรุนแรงเพ่ือยับยั้ง
การทําผิดกฎหมาย และไมมีชองโหวทางกฎหมายท่ีจะทําใหเรือผิดกฎหมายกลับเขามาในระบบไดอีก จนกลาวไดวา
กฎหมายดานการประมงและการควบคุมบริหารกองเรือไทย มีความทันสมัยและเขมแข็งมากท่ีสุดฉบับหน่ึงของโลก 

2.2 ดานการบริหารจัดการประมง รัฐบาลไทยสามารถควบคุมปญหาการทําประมงเกินขนาด ผานมาตรการ
ควบคุมเครื่องเรือประมง การควบคุมวันทําประมง และการออกใบอนุญาตทําประมงท่ีสอดคลองกับปริมาณทรัพยากร
สัตวนํ้าท่ีไมเกินระดับความยั่งยืน จนสามารถนําความอุดมสมบูรณกลับคืนสูทองทะเลไทยไดอีกครั้ง ซึ่งเปนคํายืนยัน 
จากชาวประมงของไทยเอง 

2.3 ดานการบริหารจัดการกองเรือ ไทยสามารถลดขนาดกองเรือประมงไดลงกวาครึ่ง โดยขณะน้ีไทย 
มีจํานวนเรือประมงพาณิชยท่ีไดรับอนุญาตทําการประมงในประเทศ 10,565 ลํา มีกระบวนการควบคุมและเฝาระวัง 
ใหจํานวนเรือประมงอยูในจํานวนท่ีเหมาะสม โดยการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลระหวางกรมประมง กรมเจาทา  
และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารจัดการกองเรือมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง (MCS) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณกวา 95 ลานบาท  
และบุคลากรกวา 4,000 คน เพ่ือวางระบบปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทํา 
การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการทําประมง (FMC) ท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึง 
ในภูมิภาค การนําเทคโนโลยีมาใช เชน ระบบติดตามเรือ (VMS)  รวมถึงวางระบบเช่ือมโยงกับสวนท่ีเก่ียงของ เชน  
ศูนยควบคุมการแจงเขา – ออก (PIPO) สําหรับเรือตางชาติน้ัน ไทยไดดําเนินมาตรการควบคุมตามความตกลงวาดวย
มาตรการรัฐเจาของทา (PSMA) อยางเครงครัด จนสามารถยึดเรือผิดกฎหมายสัตวนํ้าผิดกฎหมาย และผลักดันสัตวนํ้า 
IUU ไมใหเขาประเทศไดในปริมาณมาก ทําใหไทยกาวข้ึนมาเปนประเทศแนวหนาของการปฏิบัติตามความตกลงน้ี  
ท่ีประเทศตางๆ สามารถนํามาอางอิงเปนแบบอยางได 

2.5 ดานการตรวจสอบยอนกลับ ไทยไดพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับจนสามารถปองกันสัตวนํ้าและสินคา
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ประมงผิดกฎหมายเขามาในสายการผลิตของไทย ผานการตรวจสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการพัฒนาจน
สมบูรณและไดรับการยอมรับวาเปนระบบท่ีสามารถแสดงผลการทํางานไดดีมาก ไทยจะพัฒนาเรื่องน้ีอยางตอเน่ือง  
เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปน IUU – free สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภควา สัตวนํ้าท่ีนําเขาและสงออกจากไทย 
ไมไดมาจากการทําประมง IUU 

2.6 ดานการบังคับใชกฎหมาย ไทยดําเนินคดีกับเรือทําประมงผิดกฎหมาย โดยมีการสั่งปรับจํานวนรวม
ประมาณ 12 ลานยูโร (458 ลานบาท) ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดผลในเชิงปองปรามไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสามารถดําเนินคดีอาญาและมาตรการ 
ทางปกครองไดภายใตกรอบเวลาท่ีกําหนด 

สหภาพยุโรปไดใหการยอมรับวาไทยไดมีความกาวหนาในการแกไขปญหาการทําประมง IUU ไดสมบูรณแลว 
หลังจากท่ีไทยและยุโรปมีความรวมมือในการแกไขปญหาการทําประมง IUU อยางใกลชิดรวมกันมาตลอดเกือบสี่ป  
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นวา โดยสรุปประเทศไทยไดทบทวนกรอบกฎหมายประมง โดยออกพระราชกําหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2560 ใหสอดคลองกับกฎหมายทะเลระหวางประเทศ ซึ่งไดสราง
ความเขมแข็งในดานการดําเนินการของรัฐเจาของธง รัฐเจาของทา รัฐชายฝง และรัฐตลาด รวมท้ังในกรอบกฎหมาย 
ไดกําหนดนิยาม และบทลงโทษเพ่ือยับยั้งไวอยางชัดเจน มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรประมง มีการนําแผนระดับชาติ
มาใชในการควบคุม ตรวจสอบ เพ่ือสรางความเขมแข็งในระบบติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง รวมท้ังระบบติดตาม
เรือประมง และมีแผนงานการเก็บรวบรวมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สรางความมั่นใจและความโปรงใสในการตรวจสอบ
ยอนกลับสินคาประมง โดยสรางความเช่ือมั่นในการออกใบรับรองการจับสัตวนํ้า มีการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ
และบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการระดับภูมิภาค สรางความเขมแข็งดานการบริหารในการควบคุม ตรวจสอบ 
และสังเกตการณ รวมท้ังสรางความรวมมือกับประเทศท่ีสามท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี การปลดใบเหลืองดังกลาวคณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะยังคงดําเนินมาตรการตามกระบวนการท่ีเหมาะสมตอไปหากมีขอมูลแสดงวาประเทศไทยลมเหลว 
ในการดําเนินการในฐานะรัฐเจาของธง รัฐเจาของทา รัฐชายฝง และรัฐตลาดในอนาคตตอไป 

ท้ังน้ี ประเทศไทยนับวามีระบบควบคุมการทําประมง IUU ท่ีเขมแข็งท่ีสุดในภูมิภาค และสามารถเปน
แบบอยางของการแกไขปญหาในระดับภูมิภาคได ซึ่งในโอกาสท่ีไทยจะเปนประธานอาเซียนในป 2562 ไทยจะให
ความสําคัญกับการสงเสริมหุนสวนเพ่ือความยั่งยืนในทุกมิติ ไทยจึงพรอมท่ีจะรวมมือกับสหภาพยุโรปในการสงเสริม 
การประมงอยางยั่งยืนในระดับอาเซียน โดยจะจัดเวทีหารือเพ่ือแบงปนประสบการณการแกไขปญหาประมง IUU  
ในภูมิภาคตอไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดแสดงความมุงมั่นของรัฐบาลไทยในเรื่องน้ีตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 33  
ท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ท่ีผานมาดวย 

นอกจากน้ี รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสงเสริมความยั่งยืนทางทะเลในทุกระดับ โดยจะเปนหน่ึงในประเด็นสําคัญ
ในชวงท่ีไทยจะเปนประธานอาเซียนในปน้ี นอกจากเรื่องการประมงอยางยั่งยืนแลวยังครอบคลุมเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอมทางทะเล โดยเฉพาะปญหาขยะทะเลดวย ซึ่งไทยกับสหภาพยุโรปสามารถขยายความรวมมือใหกวางข้ึนกวา
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เรื่องการขจัดประมง IUU โดยใหครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทางทะเลในทุกมิติ ในแนวทางท่ีจะเปนประโยชนกับท้ัง
สองภูมิภาคโดยรวม 

ในประเด็นการแกไขปญหาแรงงานภาคประมงของไทย ขณะน้ีสถานการณแรงงานในภาคประมงของไทยดีข้ึน
กวาเมื่อ 4 ปท่ีแลวมาก ซึ่งสะทอนจากรายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยังแสดง
ภาวะผูนํา โดยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียท่ีไดยื่นสัตยาบันพิธีสารภายใตอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงาน
บังคับ เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 และกําลังจะเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียท่ีจะยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO  
ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคประมง ในชวงปลายเดือนมกราคมน้ี ซึ่งมั่นใจวารัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานท่ีทํางาน
อยูบนเรือประมงอยางเต็มท่ี เพ่ือใหการประมงของไทยเปนไปอยางมีจริยธรรม และสอคลองกับหลักการของ
สหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ไทยในฐานะผูผลิตและสงออกอาหารทะเลรายใหญอันดับ 4 ของโลก พรอมท่ีจะรวมรับผิดชอบกับประชาคมโลก
ในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และการทําประมงตามหลักสากล ผมขอใหทานเช่ือมั่นวา สินคาประมงจากประเทศไทย
จะเปนสินคาท่ีมาจากการทําประมงท่ีถูกกฎหมาย สนับสนุนความยั่นยืนของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรสัตวนํ้า และมาจาก
แรงงานท่ีไดรับการคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไทยจะทํางานรวมกับสหภาพยุโรปตอไปอยางมุงมั่น เพ่ือสงเสริม
ความยั่งยืนทางทะเล จนกวาเราจะบรรลุเปาหมายท่ี 14 ของการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ วาดวยการใช
ประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลรวมกันตอไป 

3. การจัดงานพบหารือผูนําเขาและสื่อมวลชนตางประเทศ ภายใตหัวขอ “การทําประมงท่ีรับผิดชอบและ
ย่ังยืนของไทย” 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ไดจัดงานพบหารือผูนําเขาและสื่อมวลชนตางประเทศ ภายใตหัวขอ 
“การทําประมงท่ีรับผิดชอบและยั่งยืนของไทย” เพ่ือช้ีแจงใหแกผูนําเขาสินคาประมงไทยในสหภาพยุโรปไดรับทราบถึง
ความสําเร็จในการแกไขปญหาการทําประมง IUU และปญหาแรงงานในภาคการประมงไทยหลังจากท่ีสหภาพยุโรป 
ไดปลดใบเหลืองใหแกประเทศไทย ในงานน้ี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดกลาวถอยแถลงขอบคุณ 
ผูนําเขาสินคาประมงไทยในตางประเทศท่ีใหความเช่ือมั่นในสินคาประมงไทยตลอดมารวมท้ังไดยืนยันตอผูเขารวมงานวา 
สินคาประมงไทยท่ีสงออกตางประเทศมาจากการทําประมงท่ีถูกกฎหมายมาจากการใชแรงงานถูกกฎหมาย  
และมีจรรยาบรรณในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางแนนอน ท้ังน้ี ผูนําเขาสินคาประมงไทย ไดกลาวแสดง
ความยินดีตอประเทศไทยท่ีทํางานหนักจนประสบความสําเร็จในวันน้ี รวมท้ังขอใหไทยยังคงเดินหนาในการแกไขปญหา
แรงงานตอไป โดยเฉพาะการเขาเปนภาคีอนุสัญญา C188 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการแกไขปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมายเสนอ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการแกไขปญหาการทําประมง 
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) อยางเครงครัดและตอเน่ืองตอไป รวมท้ังใหพิจารณากําหนด
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มาตรการชวยเหลือ ดูแลผูท่ีไดรับผลกระทบกลุมตางๆ ใหชัดเจนท้ังในสวนของการทําการประมงพ้ืนบาน ประมงในนานนํ้า 
และประมงนอกนานนํ้า ท้ังน้ี ใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการการดําเนินการรวมกันอยางใกลชิด 
รวมท้ังขอความรวมมือจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวของทุกฝายดวย 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประชาสัมพันธสรางการรับรูใหประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับเหตุผล  
ความจําเปน และประโยชนของการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายฯ ของไทยท่ีผานมาและท่ีจะดําเนินการ
ตอไปใหถูกตอง ชัดเจน และท่ัวถึง 
 


