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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : ขออนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการโครงการ จำนวน 273.85 ล้านบาท ประกอบด้วย 

2.1 ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนผู้ กู้ จำนวน 
270 ล้านบาท 

2.2 ค่าดำเนินการโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จำนวน 
3.85 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมประมง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีจระเข้ที่อยู่ในระบบการเพาะเลี้ยงทั้งสิ้น 1,319,395 ตัว โดยการเลี้ยงใช้

ระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงจะนำออกจำหน่าย ซึ่งมีต้นทุนการเลี้ยงประมาณ 3,500 บาทต่อตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ข้อจำกัดเรื่องการส่งออกจระเข้และผลิตภัณฑ์จากจระเข้ 1 ทำให้ต้องเน้นดำเนินการภายในประเทศเป็นสำคัญ  
และมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง
จระเข้จึงไม่สามารถประกอบอาชีพและทำธุรกิจได้ตามปกติและต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ต่อไป เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการประสบปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

2. กษ.(กรมประมง) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงจระเข้โดยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ครอบครองจระเข้ ผู้เพาะพันธุ์จระเข้ ผู้ประกอบการค้าจระเข้
มีชีวิต และผู้ประกอบการค้าซาก/ผลิตภัณฑ์2 ในวงเงินสินเช่ือ 8,660 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.  
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,299 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการประชุม
ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตามโครงการ เป็นจำนวนเงิน 3.85 ล้านบาท (ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ บ รร เท าปั ญ ห าก ารขาด สภ าพ คล่ อ งท างการ เงิน 
ในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหกรณ์ ท่ี กษ. 0515.5/4018 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563) อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ส่ง
เรื่องคืน กษ. เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ (สงป.) โดยให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมทั้ง
ข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง (กค.) และ สงป. ไปประกอบการพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป 

3. ในครั้งนี้ กษ. (กรมประมง) จึงได้นำเสนอโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยปรับแก้สาระสำคัญตามความเห็นของส่วนราชการ
ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระสำคัญ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

จระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง (ผู้ประกอบการแปรรูปจระเข้) 
เป้ า ห ม า ย /
วงเงินสินเชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จำนวน 1,800 ล้านบาท รายละเอียด ดังน้ี 
ประเภท จำนวนจระเข้*

(ตัว) 
ราคาจระเข้ 
(บาทต่อตัว) 

วงเงินสินเชื่อ 
(ล้านบาท) 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้สำหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ ได้แก่ 
ค่าอาหาร 

600,000 1,000 600 

ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องสำหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการเชือด การฟอกหนัง 
และการเก็บรักษาซากจระเข้ 

600,000 2,000 1,200 

รวม 1,200,000 - 1,800 
*หมายเหตุ : จระเข้ท่ัวประเทศท่ีมีอายุและขนาดถึงเกณฑ์ที่จะขายและแปรรูปได้  

ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

- ระยะเวลาโครงการ 6 ปี นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ (ปี 2565 - 2570) 
- ระยะเวลาการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายใน 6 เดือน หรือจนกว่าวงเงินสินเช่ือจะ
หมด 
- กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้ 
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งบประมาณ
จากรัฐบาล 

- กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย จำนวน 273.85 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1) รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

จากวงเงินสินเช่ือ 1,800 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 270 ล้านบาท (ให้ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และในปีถัด ๆ ไป ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการ
โครงการ) 

2) ค่าดำเนินการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตาม
โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3.85 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม
ประมง รายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
ประเภท ค่าใช้จ่ายรายปี รวม 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าชดเชย
ดอกเบี้ย 

- 54 54 54 54 54 270 

ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนิน

โครงการของ
กรมประมง 

3.85 - - - - - 3.85 

รวม 3.85 54 54 54 54 54 273.85 

 

ประเภทสินเชื่อ - เงินกู้ระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออื่น ๆ ตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน             
ในการประกอบอาชีพ 
- เงินกู้ระยะยาวเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไข 
ในการขอรับ
การสนับสนุน 
สินเชื่อ 

ให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ ติดต่อขอสินเช่ือกับ ธ.ก.ส.  
โดยพิจารณาจากแบบการขออนุญาตที่แจ้งไว้กับกรมประมง กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
มากกว่า 1 ประเภท ให้สามารถขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากธนาคารได้เพียง 1 ประเภท  
โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้ 

หลักเกณฑ์/ 
เง่ือนไข 

รายละเอียด 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

คุณสมบัติ (1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือ
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เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(2) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง/ค้า/เพาะพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
(3) เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี  

อัตราดอกเบี้ย (1) ผู้กู้รายบุคคล ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อป ี
(2) ผู้กู้ท่ีเป็นนิติบุคคล ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อป ี

ระยะชำระคืน
เงินกู้เวลา 

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ 

หลักประกนั 
การกู้เงิน 

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 
(1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจด
ทะเบียนจำนองได้ หรืออาคารชุด 
(2) บุคคลค้ำประกัน 
(3) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด 
(4) กรณีมีบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 3  
ค้ำประกัน : บสย. ควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง
จระเข้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค้ำประกันสินเช่ือ และ   วิธี
ปฏิบัติในการค้ำประกันสินเช่ือ  

วิ ธี ก า ร
ดำเนิน งาน/
แ ผ น ก า ร
ดำเนินงาน 

โครงการฯ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการ และจัดทำหลักเกณฑ์ 

ภายใน 3 เดือน ภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

กรมประมง 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใน 6 เดือน ภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

กรมประมง ธ.ก.ส. และ
สำนักงานประมงจังหวัด
ในพื้นที ่

3. ผู้มีความประสงค์ เข้าร่วม
โครงการยื่นความประสงค์ที่
สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 

ให้ เริ่มยื่นความประสงค์ภาย
ห ลั งจ ากก รม ป ระม งมี ก าร
ประชาสัมพันธ์โครงการภายใน 
1 ปี ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี
มีติอนุมัติ 

สำนักงานประมงจังหวัด             
ในพื้นที ่
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4. พิจารณาสินเช่ือและเข้าสู่
กระบวนการกู้ยืม 

ภายใน 11 เดือน ภายหลังจาก
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ
โค ร งก า รแ ล ะ ก รม ป ระ ม ง
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ธ.ก.ส. 

5. ประชุมและติดตามโครงการ เป็ น ระยะตลอดระยะ เวลา
ดำเนินการโครงการ 

คณะกรรมการอำนวยการ
โครงการ 

 

1จระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็มของไทยเป็นสัตว์ป่าตามบัญชี 1 ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES) ซึ่งห้ามนำมาค้าขายโดยเด็ดขาด ยกเว้นเป็นการค้าเพื่อการศึกษา วิจัย และเพาะพันธุ์  
โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าและได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับสำนักเลขาธิการ (CITES แล้ว
เท่านั้น (ปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มจระเข้ท่ีขึ้นทะเบียนกับสำนักเลขาธิการ CITES จำนวน 28 ฟาร์ม) 

2ณ เดือนตุลาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ครอบคลุม 76 จังหวัด จำนวน1,093 
ราย ดังน้ี 

 - ผู้เพาะพันธ์ุจระเข้ : 31 ราย  - ผู้ครอบครองจระเข้น้อยกว่า 500 ตัว : 643 ราย 
 - ผู้ค้าจระเข้มีชีวิต : 293 ราย  - ผู้ครอบครองจระเข้ 500 - 1000 ตัว : 39 ราย 
 - ผู้ค้าซาก/ผลิตภัณฑ์จระเข้ : 55 ราย  - ผู้ครอบครองจระเข้มากกว่า 1000 ตัว : 36 ราย 
3บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเช่ือให้แก่

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเช่ือจากธนาคาร ท้ังนี้ สำหรับ
ผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากำหนดเง่ือนไขให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สามารถขอรับสินเชื่อตามโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถ
ขอสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 หรือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอื่นๆ ของรัฐ 
เท่านั้น สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการ (ค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าดำเนินโครงการฯ) ให้กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (กรมประมง) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ 
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2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 5 

(ปี 2566 – 2570) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากร  
กษ. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 5 (ปีงบประมาณ 2566 – 2570) จำนวน 50 ทุน (ทุนระดับปริญญาโท 
จำนวน 25 ทุน และทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 25 ทุน) โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณ จำนวน 59.05 ล้านบาท  
และผูกพันงบประมาณผู้รับทุนต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2574 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมในโครงการทุนบัณฑิตศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งเอเชีย  

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 70 พรรษา ในปี 2545 ในการดำเนินโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดสรรทุนศึกษาต่อในประเทศระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการดังกล่าวมาแล้ว 4 ระยะ  
โดยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ดำเนินการในห้วงปี 2546-2550 ระยะที่ 2 ดำเนินการในห้วงปี 
2551 - 2555 ระยะที่ 3 ดำเนินการในห้วงปี 2556 - 2560 ส่วนระยะที่ 4 (ปี 2561 - 2565) ยังคงอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ทั้งนี้ แต่ละระยะมีจำนวนทุนที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50 ทุน (ระดับปริญญาโท 25 ทุน ระดับปริญญาเอก  
25 ทุน) รวมทั้งสิ้น 200 ทุน (ระดับปริญญาโท 100 ทุน ระดับปริญญาเอก 100 ทุน)  ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกปรับลดงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานในระยะที่ 1 - 4 ได้รับการจัดสรรทุน
ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๓๓ ทุน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของจำนวนทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

- ทุนระดับปริญญาโท ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๓ ทุน มีผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๘ ทุน  
อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน ๔ ทุน และสิ้นสุดการศึกษาโดยไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน  ๑ ทุน 

- ทุนระดับปริญญาเอก ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗๐ ทุน มีผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา จำนวน ๔๘ ทุน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกธ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ พั ฒ น าก ำลั งค น ด้ าน ก าร เก ษ ต รแ ล ะ เท ค โน โล ยี   
และนวัตกรรมการเกษตรของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การทดแทนกำลั งคนจากการเกษี ยณ อายุ ราชการ ในปี  2574  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการประกาศเพื่อรับสมัครในเดือน
มีนาคม 2566 และมีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนในเดือนพฤษภาคม 
2566 โดยเริ่มศึกษาในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน ๑๖ ทุน และสิ้นสุดการศึกษาโดยไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ ทุน 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการติดตามผลของผู้รับทุนซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

รวมถึงได้มีการประเมินโครงการเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปการพัฒนาได้ดังนี้ 
- ด้านองค์ความรู้ การเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียช่วยพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะ

การวิจัย ช่วยให้ผู้รับทุนนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและสาขาที่ได้รับทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ผู้รับทุนมีพัฒนาการ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา 

- ด้านมุมมอง ความคิด วิสัยทัศน์ ผู้รับทุนได้เปิดมุมมองให้กว้างไกลยิ่งขึ้น สร้างกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 
และวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยการได้รับโอกาสศึกษาเพิ่มเติม เป็นแรงจูงใจเสริมเชิงบวกต่อผู้รับทุน  
ด้านการพัฒนาตนเอง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 5 (ปี 2566 – 2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัย  
และนวัตกรรมด้านการเกษตร และสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากรเป็นลำดับแรก 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ 

ค่าชลประทาน จำนวน 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำพุหวาย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน  พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหุบกะพง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานในท้องท่ีตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้ 
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ  
และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำพุหวาย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน  พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหุบกะพง เป็นทางน้ำชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่ง สคก.  
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดย สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อยเฉพาะถ้อยคำ  
(ตามแบบการร่างกฎหมาย) และ กษ. ได้ยืนยันให้ดำเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  
เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2555 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จำนวน 3 ฉบับ ที่  สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว  
และให้ดำเนินการต่อไปได้ 

2. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

3. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานเพชรบุรีรายงานว่า มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำพุหวายและทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหุบกะพง เพื่อกิจการ
โรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นท่ีมิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากกขึ้นทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง 
การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ำชลประทานดังกล่าวได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติกรมชลประทานหลวง พุทธศักราช 
2485 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2536กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานแล้ว  

4. ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ  
การขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี ได้แก่ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ทางน้ำชลประทาน
อ่างเก็บน้ำพุหวาย และทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหุบกะพง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
เพื่อนำเงินเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน  
อันจะทำให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี  เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน 3 ฉบับ  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือท้องที่  
การปกครองและแนวเขตการปกครองท้องที่ ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขช่ือผู้มี
อำนาจลงนามให้เป็นไปตามปัจจุบัน แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเสาธง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเสาธง เป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเสาธง 
เป็นทางน้ำชลประทานจากผู้ใช้น้ ำที่นำน้ำไปใช้ เพ่ือกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นนอกจาก  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชรายงานว่า มีการใช้น้ำจาก

ทางน้ำชลประทานคลองเสาธง เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้
ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ำชลประทานดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 กำหนดให้เป็นทางน้ำ
ชลประทานแล้ว 

2. ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาต
ใช้ทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน
คลองเสาธง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียน 
เพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรกัษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้เงินงบประมาณในส่วน
นี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเสาธง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ฯ เป็นทางน้ำ

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่  
ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ  
เป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร 
อำเภอน้ำยืน และตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ  
ค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลปะรทานโดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี รายงานว่ามีการใช้น้ำจากทางน้ำ

ชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่
การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลงการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ำชลประทานดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรยีกเก็บคา่
ชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 4/2563) ลงวันท่ี 22 มกราคม 2563 แล้ว 

2. ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการ  
ขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน และตำบลโดมประดิษฐ์ 
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชี
ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้เกิดการใช้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่  42  
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ฯ 
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : องค์ประกอบและท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 44 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก  
สมัยสามัญ ครั้งท่ี 44 ดังนี ้

1.1 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ กรณีที่คณะผู้แทน
ไทยเห็นว่า (ร่าง) ข้อมติมีการเสนอให้พื้นที่ฯ เป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย หรือมีประเด็นสุ่มเสี่ยง ให้หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยดำเนินการช้ีแจงและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษาให้เห็นถึง  
การดำเนินการของราชอาณาจักรไทยในการให้ความสำคัญต่อการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่ฯ ให้คงคุณค่าความโดดเด่น  
อันเป็นสากลอย่างยั่งยืน และไม่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 

1.2 การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน หากคณะผู้แทนไทยเห็นว่า (ร่าง) ข้อมติ 
ไม่มีผลดีต่อไทยในการนำเสนอพื้นที่ฯ เป็นแหล่งมรดกโลก เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทย ช้ีแจงทำความเข้าใจและโน้มน้าว 
คณะกรรมการมรดกโลก องค์กรที่ปรึกษา และศูนย์มรดกโลก เกี่ยวกับสถานการณ์ และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่ง
กระจาน และสนับสนุนราชอาณาจักรไทยในการผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก รวมทั้ง 
ขอปรับแก้ (ร่าง) ข้อมติที่จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต 

1.3 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (หากมี) กรณีที่
คณะผู้แทนไทยเห็นว่า (ร่าง) ข้อมติมีผลกระทบทางลบต่อการดำเนินงานของราชอาณาจักรไทย หรือสุ่มเสี่ยงต่อการขึ้น
ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยดำเนินการชี้แจงและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดก
โลก ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษา ให้เห็นถึงการดำเนินการในการให้ความสำคัญต่อการดูแลและอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลก และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง 

2. กรณีมีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณากำหนด
ท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  
ครั้งที่ 44 โดยคำนึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิค

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

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่ เกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และวิชาการจากองค์กรที่ปรึกษา 
3. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 44 

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นที่ปรึกษา 

2) นายสีหศักดิ์ พวงเหตุแก้ว ทำหน้าท่ีกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
3) ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดำรง
ตำแหน่งกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ในการประชุมครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ได้พิจารณาองค์ประกอบและท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44  
ที่จะมีขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลเต็มรูปแบบ ในระหว่างวันท่ี 16 - 31 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ (1) องค์ประกอบ
คณะผู้แทนไทย และ (2) ท่าทีของราชอาณาจักรไทยต่อการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก  
พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (หากมี) ซึ่งเป็นการรายงานผล 
การดำเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 และ 43 ตามลำดับ และการนำเสนอ
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 มีมติให้ส่งกลับ
เอกสาร (Referral) เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีมติ สรุปได้ ดังนี้ 

1. เห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 44 ดังนี ้
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

เป็นที่ปรึกษา 
(2) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
(3) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดำรง
ตำแหน่งกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 - 2566 

2. รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก 
2.1 พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการติดตามจากศูนย์มรดกโลก และสหภาพสากล 

ว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
จึงทำให้คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 36 - 38 พิจารณาเห็นว่าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ถือเป็น
ภัยคุกคามอย่างหนึ่งต่อพื้นที่ฯ และเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้มีการเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 
ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาคุกคามดังกล่าว ได้รับ
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การแก้ไข รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของพื้นที่ฯ ส่งผลให้พ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น 
- เขาใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายในเวลาต่อมาและการพิจารณาของคณะกรรมการ
มรดกโลกที่จะมีขึ้นในครั้งนี้เป็นการพิจารณารายงานตามข้อมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 
ที่ขอให้จัดส่งรายงานที่เป็นปัจจุบัน และความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม
การลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2562 ต่อศูนย์มรดกโลก  
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ซึ่งรายงานดังกล่าวคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2562 ก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก 

การเตรียมการด้านท่าที กรณีที่คณะผู้แทนไทยเห็นว่า (ร่าง) ข้อมติมีการเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - 
เขาใหญ่ เป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย หรือมีประเด็นสุ่มเสี่ยง ขอให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยดำเนินการช้ีแจง  
และโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษาให้เห็นถึงการดำเนินการของราชอาณาจักรไทย
ในการให้ความสำคัญต่อการดูแลและอนุรักษ์พ้ืนท่ีฯ ให้คงคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลอย่างยั่งยืน และไม่ขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 

2.2 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ฯ เป็นการรายงานตามข้อมติ
ของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่ขอให้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดก
โลกฉบับปรับปรุง รวมถึงแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาฉบับปรับปรุง และประกาศระเบียบแล ะขั้นตอน  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่แหล่งมรดกโลกฉบับปรับปรุง ต่อศูนย์มรดกโลก เพื่อให้องค์กรที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ซึ่งรายงานดังกล่าวคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อการปรับแก้ไข
และเพิ่มเติมข้อมูลในการประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก แล้ว  
โดยขณะนี้มีประเดน็เพิ่มเติมจากข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลกท่ีอยู่ระหว่างการติดตามของศูนย์มรดกโลกและองคก์ร
ที่ปรึกษา คือ การก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟอยุธยา ซึ่งศูนย์มรดกโลกเห็นว่าเป็นโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง และได้มีหนังสือขอรับทราบการดำเนินการ
โครงการดังกล่าวและเสนอแนะให้ดำเนินการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (HIA) 

การเตรียมการด้านท่าที กรณีที่คณะผู้แทนไทยเห็นว่า (ร่าง) ข้อมติมีผลกระทบทางลบต่อการดำเนินงาน  
หรือสุ่มเสี่ยงต่อการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย  ขอให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยดำเนินการช้ีแจง 
และโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษา ให้เห็นถึงการดำเนินการในการให้ความสำคัญ
ต่อการดูแลและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล
ของแหล่ง 

3. การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งท่ี 39 (พ.ศ. 2558) ครั้งท่ี 40 (พ.ศ. 2559) และครั้งท่ี 43 (พ.ศ. 2562) คณะกรรมการมรดกโลก มีมติให้ส่งกลับ
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เอกสาร (Referral) และขอให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินการในด้านต่าง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information) ที่จัดส่งต่อศูนย์มรดก
โลก ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกแล้ว โดยการผลักดัน 
การขึ้นทะเบียนพื้นที่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก เป็นการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นปฏิรูปที่ 1.5 ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก 
ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก (พ.ศ. 2561 – 2565) 

การเตรียมการด้านท่าที กรณีที่คณะผู้แทนไทยเห็นว่า (ร่าง) ข้อมติไม่มีผลดีต่อการนำเสนอฯ เห็นชอบให้
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ช้ีแจงทำความเข้าใจ และโน้มน้าว คณะกรรมการมรดกโลก องค์กรที่ปรึกษา และศูนย์มรดกโลก 
เกี่ยวกับสถานการณ์ และวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานและสนับสนุนราชอาณาจักรไทยในการผลักดันการขึ้น
ทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก รวมทั้งขอปรับแก้ (ร่าง) ข้อมติ ท่ีจะส่งผลต่อการดำเนินงานในอนาคต 

4. กรณีมีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณากำหนด
ท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  
ครั้งที่ 44 โดยคำนึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิค
และวิชาการจากองค์กรที่ปรึกษา 

มติ ครม. : เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : กรอบเจรจาของไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจา

จัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อกรอบเจรจาของไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับ
รัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ ดังนี้ 

(1) ห้ามให้การอุดหนุนการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
(2) ให้การบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์น้ำท่ีดีเป็นปจัจัยหนึ่งท่ีใช้ในการพิจารณาว่าประเทศสมาชิกสามารถให้

การอุดหนุนแก่ภาคประมงได้ต่อไปหรือไม่ 
(3) ให้มีการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and Differential Treatment: SDT) แก่ประเทศ

กำลังพัฒนา (รวมถึงไทย) 
2. หากในการประชุมดังกล่าวมีการเสนอถ้อยคำหรือจัดทำเอกสารเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสมาชิกองค์การ

การค้าโลกในระดับนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการต่อกรอบเจรจาของไทย ฯ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  
ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมการเจรจา หรือรับรองเอกสาร 
ที่สอดคล้องตามหลักการ ข้อ 1. และ ข้อ 2. ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง (เอกสารหมายเลข TN/RLW/276/Rev.1) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ซึ่งสมาชิกองค์การการค้าโลกใช้เป็นพื้นฐานในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรี เรื่องการเจรจาจัดทำ
ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงผ่านระบบการประชุมออนไลน์ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี ้

1. ห้ามการอุดหนุนประมงที่ให้แก่เรือประมงหรือผู้ประกอบการประมงหลั งจากถูกตัดสินว่าทำประมงที่ผิด

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

เพื่อเป็นการร่วมสร้างแรงผลักดันทางการเมืองเพื่อให้สามารถ
ลดการให้การอุดหนุนประมงโดยสมาชิกขององค์การการค้าโลกที่ให้  
การอุดหนุนในระดับสูง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



20 

 

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพื่อกำจัดปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
2. ห้ามให้การอุดหนุนประมงในพื้นที่ที่ทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอและไม่อยู่ในระดับที่ยั่งยืน (Overfished 

Stocks) เพื่อไม่ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรมลงไปอีก 
3. ห้ามให้การอุดหนุนประเภทที่นำไปสู่การทำประมงที่เกินศักยภาพ (Overcapacity) หรือการทำประมง 

ที่เกินขนาด (Overfishing) อาทิ การอุดหนุนเพื่อปรับปรุงเรือประมง การอุดหนุนเพื่อปรับปรุงเครื่องมือทำการประมงจน
มีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำมากเกินไป การอุดหนุนค่าใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง ซึ่งจะทำให้เรือประมงสามารถออกทำประมง
และจับสัตว์น้ำได้มากเกินกว่าปกติ 

4. ประเด็นอื่น ๆ อาทิ การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and Differential Treatment: SDT) 
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) และการระงับข้อ
พิพาท (Dispute Settlement) ภายใต้ความตกลง 

ทั้งนี้ การจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกฎระเบียบในการอุดหนุนประมง
ของสมาชิกองค์การการค้าโลกเพื่อห้ามให้การอุดหนุนที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ และรักษาความยั่งยืนของ 
สัตว์น้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการและท่าทีของไทยที่มีการปฏิรูปกฎหมายด้านการประมงตั้งแต่ปี 2558  
จนมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และมีการประเมิน
ทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำอยู่ในระดับที่ยั่งยืน ดังนั้น การจัดทำความตก
ลงดังกล่าวเป็นการสานต่อการผลักดันท่าทีไทยต่อการห้ามอุดหนุนที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะความ
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : การร่วมทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 
จำกัด (บริษัท อินโนสเปซฯ) ตามรายละเอียดในรายงานโครงการร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซฯ 

2. อนุมัติให้ กฟผ. ลงนามสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการ
สูงสุด (อส.) แล้ว 

3. รับทราบมติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) โดยความเห็นชอบของ
ประธานสภาพัฒนาฯ เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 อนุมัติแผนการร่วมทุนในบริษัท อินโนสเปซฯ วงเงินลงทุน 100 ล้านบาท 
โดยปีงบประมาณ 2563 มีวงเงินดำเนินการ จำนวน 100 ล้านบาท และวงเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่มอบหมายให้สภาพัฒนาฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุน
ระหว่างปี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 

จำกัด ซึ่งทำการลงทุนในธุรกิจ Startup ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง
เทคโนโลยีด้านพลังงาน (EnergyTech) โดยมีมูลค่าการลงทุนของ กฟผ. จำนวน 100 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุน 6 ปี 
การร่วมลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกให้แก่ กฟผ. บริษัทในเครือ 
และบริษัทนวัตกรรมของ กฟผ. ซึ่งเข้าข่ายกิจการที่ กฟผ. มีอำนาจกระทำการได้ตามนัยมาตรา 6 (2 ทวิ) และมาตรา 9 
(9) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโดยที่มาตรา 43 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินกิจการลงทุน
เพื่อขยายโครงการเดิมหรือรเิริ่มโครงการใหม่ จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนดังกล่าว ในส่วนของ
งบประมาณดำเนินโครงการนั้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณและอนุมัติแผนร่วมทุนฯ 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 วงเงินลงทุนรวม 100 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงินดำเนินการ 

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

เพื่อจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Startup  
ของประเทศไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มีความสนใจที่จะลงทุนใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ในกลุ่มธุรกิจ BioTech AgriTech 
และ FoodTech ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Value Added) 
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จำนวน 100 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 25 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการร่วมลงทุนฯ 
แล้ว กฟผ. สามารถดำเนินการในข้ันตอนต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในส่วนของงบประมาณอีก 

2. รายงานโครงการร่วมลงทุนของ กฟผ. มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 
การลงทุน 

ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย/Startup ในระยะ 6 ปี เพื่อส่งเสริม พัฒนา และลงทุน 
ใน ธุ รกิ จ  Startup ที่ มี ศั ก ยภ าพ ด้ าน เท ค โน โลยี เ ชิ งลึ ก  (Deep Technology)  
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ได้แก่  (1) BioTech, AgriTech  
และ FoodTech (2) MediTech และ HealthTech และ (3) Enabler Technology 
เช่น EnergyTech, FinTech, InsurTech, Logistic, Robotic, IndusTech และ TravelTech 
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างผลตอบแทน
การลงทุนกลับมาเป็น Source of Fund นอกจากนี้  ยั งช่วยพัฒนาระบบนิ เวศ 
ด้านนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ของประเทศ เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเติมเต็ม
ช่อ งว่ าง Innovation Ecosystem ที่ ป ระ เทศ ไทยยั งขาดอยู่  เช่น  (1) Big Data  
(2) กองทุน เพื่ อการพัฒนา Startup (3) การขยายธุรกิจ  Startup ให้ ถึ งระดับ 
Unicorn1 เป็นต้น 

สัดส่วนการร่วมทุน • กฟผ. จะเข้าซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท อินโนสเปซฯ เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท คิด
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 แสนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000 บาท) โดยจะชำระ
เงินลงทุนงวดแรกร้อยละ 25 เป็นจำนวน 25 ล้านบาท ในส่วนของการชำระงวดถัดไป 
จะเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนตามการเรียกชำระของบริษัทอินโนสเปซฯ 
• ภายหลังการร่วมลงทุนของ กฟผ. จะทำให้บริษัท อินโนสเปซฯ มีทุนจดทะเบียนบริษัท
ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 735.009 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 183.752 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 25) และจะทำให้ กฟผ. มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 13.605 

ผลตอบแทน 
และการจ่ายเงินปันผล 

คาดว่า ในระยะเวลาลงทุน 6 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด Unicorn Startup ตั้งแต่ปีท่ี 
4 เป็นต้นไป และจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการขายให้บริษัท อินโนสเปซฯ ในปี
ที่ 4 จำนวน 33.6 ล้านบาท/ ปีที่ 5 จำนวน 66 ล้านบาท/ และปีที่ 6 จำนวน 198 
ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัท อินโนสเปซฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่
จะนำผลตอบแทนท่ีได้มาบริหารจัดการเพื่อสร้างและพัฒนา Startup ต่อไป 

สิทธิ์ในการส่ง 
กรรมการผู้แทน 

กรรมการในคณะกรรมการการลงทุน 1 ราย และกรรมการบริษัท 1 ราย 



23 

 

สิทธิ์ในการลงทุน/ 
ร่วมทุน 

• ได้รับสิทธิในการลงทุนใน Startup ที่ประสบความสำเร็จก่อน (First Right) 
• สามารถลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกันอ่ืน ๆ ได้ 
• สามารถลงทุน/ร่วมลงทุนใน Startup ซึ่งบริษัท อินโนสเปซฯ เข้าลงทุน/ร่วมลงทุนได้ 
• สามารถพัฒนาธุรกิจประเภทเดียวกันกับ Startup ได้ 

ประโยชน์ต่อ กฟผ. • กฟผ. และบริษัทในเครือมีโอกาสนำผลงานวิจัยของบริษัทอินโนสเปซฯ มาพัฒนาต่อ
ยอดเป็นธุรกิจพาณิชย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและองค์กร โดยลดการพึ่งพา
นวัตกรรมจากต่างประเทศ 
• เสริมสร้าง Value Creation แก่บริษัทนวัตกรรมของ กฟผ. ที่จะก่อตั้งขึ้นในอนาคต 
ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และเร่งการเข้าสู่
ธุรกิจใหม ่
• สร้างพลังร่วม (Synergy) และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมกับพันธมิตร 
ทั้ งในและนอกประเทศของบริษัท อินโนสเปซฯ เพื่ อให้ก ารพัฒนานวัตกรรม 
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

Unicorn Startup คือ ธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น Flash Group  
ผู้ให้บริการ e – commerce แบบครบวงจร เช่น บริการขนส่ง Flash Express ซึ่งเป็น Unicorn Startup รายแรกของไทย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงทุน  

ในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เนื่องจากเป็นการดำเนินการซึ่งสอดคล้อง  
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประเด็นการเกษตร  
สร้างมูลค่า ทั้งนี้ การร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
Startup ของประเทศไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
มีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ในกลุ่มธุรกิจ BioTech AgriTech และ FoodTech ซึ่งเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Value Added) และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย โดยขอให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน
อัยการสูงสุดแล้ว 

2. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของ
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สำนักงานอัยการสูงสุด (หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0007/15656 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563) ไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการด้วย 

3. ให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาอนุมัติการลงทุนแต่ละประเภทของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
จัดตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การลงทุนในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงมิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ 

และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 โดยกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการ
ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทน

องค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

1. กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แก้ไขเพิ่มเติมให้กรณีมีความจำเป็น หากลุ่มน้ำใดไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่

ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น สามารถแสดงความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ขาดไป
และมีสิทธิได้รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด สามารถได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มากกว่า 1 ลุ่มน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำนั้นครบองค์ประกอบของมาตรา 27 (2) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไปโดยเร็ว 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กำหนดบทเฉพาะกาล 
2.1 ในวาระเริ่มแรก ระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดครบทุกประเภทในเขต

ลุ่มน้ำ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละหนึ่งคนเท่าที่มีอยู่ในเขตลุ่มน้ำในขณะนั้น มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่า
จะพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

2.2 ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่งในแต่ละเขตลุ่มน้ำ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำ
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 27/2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
130764 
 
เร่ือง : ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 1/2564 
 
สารัตถะ : กบส. ขอเสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุม กบส. ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ กบส. ครั้งที่ 1/2564 และรายงานให้สำนักงาน  

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อนำเสนอ กบส. ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กบส. รายงานว่า ได้มีการประชุม กบส. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
1. กรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(จีน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
1.1 สาระสำคัญ โครงการรถไฟจีน-สปป. ลาวเป็นทางรถไฟมาตรฐาน ขนาดทาง 1.435 เมตร รวมระยะทาง 422 

กิโลเมตร เชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองโบเต็น จีน และเมืองหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งห่างจากท่านาแล้ง สปป. ลาว  
ที่เป็นจุดสิ้นสุดรถไฟเชื่อมโยงกับจังหวัดหนองคาย ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2564 
ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์การค้าระหว่างไทย-จีน พบว่า มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวและเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการค้า
ระหว่างไทย-สปป. ลาว พบว่า มูลค่าการค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และไทยได้ดุลการค้ามาโดยตลอดอย่างไรก็ตาม  
มีข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-สปป. ลาว เช่น (1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เป็นสะพานที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างรถยนต์และรถไฟ โดยในช่วงระหว่างการเดินรถไฟจำเป็นต้องปิดสะพานไม่ให้รถยนต์สัญจร ซึ่ง
สะพานสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เพียง 20 ตันต่อตู้ รวมทั้งอาจเกิดความแออัดและเกิดการรอคอยบริเวณพื้นที่
โดยรอบด่านศุลกากร และ (2) สปป. ลาวขาดความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการยกขน 

นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟจีน-สปป. ลาว สศช. 
ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการการใช้ทางรถไฟ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดเตรียมความพร้อมในกระบวนการและพิธีการศุลกากร มาตรการการค้า

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

เพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเป็น
โอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสาธารณประชาชนจีน และประเทศ
ที่สาม รวมทั้งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างรายได้  
จากการส่งออกสินค้าเกษตรให้กับประเทศ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระหว่างจีน-สปป. ลาว-ไทยและภูมิภาค และการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยด้านการบริการโลจิสติกส์ 
1.2 ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

1.2.1 การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟจีน -สปป. ลาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรประสานความร่วมมอืกับผู้ประกอบการภาคเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าในระยะที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสำหรับคาดการณ์ปริมาณ  รูปแบบ เส้นทางการขนส่ง และประเภทสินค้าที่ คาดว่าจะมีการขนส่ง เพื่อให้  
การเตรียมการรองรับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2.2 กรอบแนวทางและงบประมาณในการดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายจีน-สปป. ลาว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งควรกำหนดแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพการรองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการเปิด
ให้บริการ 

1.2.3 การขนส่งสินค้าและการเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย -สปป. ลาว แห่งที่ 1 จังหวัด
หนองคายควรเร่งรัดการเจรจากับ สปป. ลาวในการผ่อนผันการเปิดจุดผ่านแดนอื่น ๆ  สำหรับการนำเข้า-ส่งออก 
และการเดินทางสัญจร เพื่อลดความแออัดบริเวณสะพานฯ รวมทั้งคำนึงถึงการรับน้ำหนักและความปลอดภัยของสะพานฯ 
ด้วย ซึ่งกระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า ได้ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงสะพานอย่างต่อเนื่องตามแผนการซ่อมบำรุง 

1.2.4 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบราง คค. ควรเร่งเจรจา 3 ฝ่าย (จีน-ไทย-สปป. ลาว) 
เพ่ือแก้ไขปัญหา Missing Link ให้เกิดความชัดเจน นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการเดินรถไฟ
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบรางได้สูงสุด รวมทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบบทบาทและหน้าท่ีที่ชัดเจน รวมถึงสิ่งท่ีต้องดำเนินการในระยะต่อไป 

1.2.5 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้า คค. ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่
บริเวณสถานีนาทา (เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายรถไฟไทย-สปป. ลาว) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถรองรับกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.2.6 การอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า ส่งออก และผ่านแดน กรมศุลกากร
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออกและผ่านแดนทางรถไฟ ณ ด่านศุลกากรหนองคายได้แล้ว 
นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังมีความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และในระยะยาวจะปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าได้มากข้ึน 

1.3 มติท่ีประชุม 
1.3.1 เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายจีน-สปป. ลาว 

และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตามกรอบแนวทางฯ และรับประเด็นความเห็นของ กบส. ไปประกอบการ
ดำเนินการ 

1.3.2 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามกรอบแนวทางฯ 
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และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
1.3.3 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการแนวทางการ

พัฒนาระยะปานกลางรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายจีน-สปป. ลาว พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณให้มีความชัดเจน 
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.3.4 มอบหมายให้จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสปป. ลาวเพื่อผ่อนผัน
การเปิดจุดผ่านแดนอื่น ๆ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก และการเดินทางสัญจรเพื่อลดความแออัดบริเวณสะพานมิตรภาพ
ไทย-สปป. ลาว แห่งที่ 1 

2. การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
2.1 สาระสำคัญ ปัจจุบันมีการเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แล้ว 

10,107 รายการ จาก 11,352 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.03 และมีหน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้ว 19 
หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน นอกจากนี้ ไทยได้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลใบขนส่งสินค้าอาเซียนอย่างเป็น
ทางการกับสิงคโปร์และราชอาณาจักรกัมพูชาแล้ว โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ ได้แก่ 
การลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้าของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  ณ ท่า/ที่นำเข้า-ส่งออก  
และการขนส่งสินค้าในรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport) เพื่อรองรับการจัดตั้ง
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมทั้งอยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวย
ความสะดวกในการนำเข้า ส่งออกสินค้า 

2.2 ความเห็นและประเด็นอภิปราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการชำระเงินและส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการยืนยันตัวตนด้วย
ระบบดิจิทัลผ่านระบบ NSW เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าบริการเกี่ยวกับการขนส่ง ค่าธรรมเนียมภาครัฐ  
และชำระค่าบริการสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ 

2.3 มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินการฯ โดยให้กรมศุลกากรรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการต่อ 
กบส. ต่อไป 

3. กรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม 

3.1 สาระสำคัญ กรอบแนวทางปฏิบัติฯ เป็นการกำหนดรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาตฯ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุมการปรับปรุงข้อมูลสินค้า
ควบคุมให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้และจัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการกำหนดระยะเวลา
ในการแจ้งรายการสินค้าควบคุมในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม 
เพื่อให้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ความเห็นและประเด็นอภิปราย การกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติฯ จะเป็นการสนับสนุนให้มีการ
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เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ NSW ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.3 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางปฏิบัติฯ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนา

นโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW พิจารณาจัดทำกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
นำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม และนำเสนอ กบส. ต่อไป 

4. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ กบส. คร้ังท่ี 2/2563 
ประเด็น มิติ กบส. 

- การชะลอการบังคับให้เรือชายฝ่ังที่ รับตู้สินค้า 
ขาเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังและการบรรทุกตู้สินค้า 
ลงเรือที่ท่ าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A)  
โดยท่ า เรื อแหลมฉบั งได้ จ้ างสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ 
การพัฒนาประเทศไทยศึกษาโครงสร้างต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าชายฝั่งของท่าเรือแหลมฉบังแล้ว 

มอบหมายให้ คค. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการของ  
การท่าเรือแห่งประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง) และรายงาน
กบส. ต่อไป 

- การบรรเทาปัญหาจากการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้เรือที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น (ไม่เกิน 400 เมตร) สามารถเข้ามาขน
ถ่ายสินค้าที่ท่าเรือไทยได้ รวมทั้งมีการนำตู้คอนเทน
เนอร์เปล่าเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้ว 

มอบหมายให้ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความ
สะดวกในการนำเรือขนาดความยาวไม่ เกิน 400 เมตร  
เข้าเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุน
การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสาธารณ
ประชาชนจีน และประเทศที่สาม รวมทั้งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้า
เกษตรให้กับประเทศ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศเสนอ 
 


