
       
 

                 
               บันทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ                 กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135  
ที่   กษ 0401.4/-              วันที ่  18  พฤษภาคม  2558    

เรื่อง  ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559   

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง    

 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางสว่น  

ในท้องที่ตําบลสเุทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ....  
   สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยาน
แห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตําบล 
หนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เสนอว่า  
  1. กรมป่าไม้อนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยปุย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เน้ือที่ 3,158-0-68 ไร ่ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่า 
ดอยสุเทพ ในท้องที่ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลแม่สา ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลบ้านปง  
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง และตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 โดยได้ประกาศทับพ้ืนที่ทีก่รมป่าไม้อนุญาตดังกล่าว 
  2. เน่ืองจากมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าดอยสุเทพมาอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ศนูย์
ผลิตผลโครงการหลวง ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) และศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ กรมสง่เสริมการเกษตร และโครงการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ประกอบกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมทรัพยากรนํ้า มีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่
เพ่ือจัดต้ังวัดดอยปุย และก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่เหียะน้อย ตามลําดับ ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงมีความจําเป็น 
ต้องเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในทอ้งที่ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการตามภารกิจได้ ทั้งน้ี จากการ
ดําเนินการสํารวจรังวัด และจัดทําแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติสามารถคํานวณเน้ือที่
ได้ประมาณ 2,349 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา  
 

3. คณะ... 
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  3. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
บางส่วน ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่ภายหลัง   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 
 สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

1. แก้ไขบทนิยามคําว่า “ข้าราชการ” โดยตัดความ “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ” ออก 
 2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้เดินทางไปราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งสามารถเดินทางโดย
พาหนะรับจ้างได้ 
 3. กําหนดเพ่ิมเติมให้การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางต้องใช้พาหนะส่วนตัว
น้ันตลอดเส้นทาง 
 4. กําหนดช้ันโดยสารเคร่ืองบินในการเดินทางไปราชการ ดังน้ี 
  4.1 การเดินทางไปราชการในประเทศ ใหผู้ดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง โดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด 
  4.2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาเดินทางตั้งแต่ 9 ช่ัวโมงขึ้นไป ให้ผู้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินช้ันหน่ึง 
และใหผู้้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินช้ัน
ธุรกิจ 
  4.3 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตํ่ากว่า 9 ช่ัวโมง ให้ผู้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินช้ันธุรกิจ 
และใหผู้้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอํานวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด 
  4.4 การเดินทางไปราชการในประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ โดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด 
  4.5 กําหนดเพ่ิมเติมให้อํานาจปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในการพิจารณาอนุมัติกรณีที่ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี 
พลอากาศตรีขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป มีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในช้ัน
ที่สูงกว่าสิทธิ 
 5. กําหนดเพ่ิมเติมกรณีข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการประจําในต่างประเทศย้ายไปประจํา
สํานักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจํา 

6. กําหนด... 
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 6. กําหนดเพ่ิมเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดใหม้ีหลักเกณฑ์เก่ียวกับช้ันโดยสารเคร่ืองบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐตาม
แนวทางของกระทรวงการคลังที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของ
สัตว์น้ําที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด 
ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของสัตว์นํ้าที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. 
เร่งรัดการเสนอกฎหมายลําดับรองตามมาตรา 5 มาตรา 45 มาตรา 58 (1) มาตรา 64 วรรคสอง มาตรา 66 
มาตรา 71 วรรคสี่ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหก้ฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้
เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดห้ามมิให้ผูใ้ดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
หรือต่อสัตว์นํ้าอ่ืน หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์นํ้า ดังน้ี  
     1.1 ปลาปิรันยาที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Serrasalmus สกุล Rooseveltiella  และสกุล 
Pygocentrus  ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไข่และน้ําเช้ือของปลาดังกล่าว  
     1.2 ปลาไหลไฟฟ้าที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Electrophorus  ทุกชนิดและทุกขนาด 
รวมทั้งไข่และนํ้าเช้ือของปลาดังกล่าว  
     1.3 ปลาดุกไฟฟ้าที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Malapterurus  และ Paradoxoglanis                  
ทุกชนิดและทกุขนาด รวมท้ังไข่และน้ําเช้ือของปลาดังกล่าว  
  2. กําหนดให้ผูม้ีสัตว์นํ้าดังกล่าวไว้ในครอบครองอยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้
บังคับ ให้ส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งน้ี มิให้ใช้บังคบัแก่ 
การครอบครองสัตว์นํ้าของทางราชการเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 5 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาด 
ของสัตว์น้ําทีห่้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั  คือ  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และการอนญุาตให้คนต่างด้าวทํางานในเรือประมง  และการออกหนังสือคน
ประจําเรือประมง พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และการอนญุาตให้คนต่างด้าวทํางานในเรือประมง  และการออก
หนังสือคนประจําเรือประมง พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
 

สาระสําคัญ... 
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 สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
 1. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
เฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่จะทํางานในเรือ 
 2. กําหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทํางานในเรือประมงต้องมีอายุ 
ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานทะเล  พ.ศ. 2557 และกําหนด 
อายุใบอนุญาตการทํางาน 2 ปี  
 3. กําหนดให้มกีารออกหนังสือคนประจําเรือสําหรับเรือประมงทั้งคนไทยและคนต่างด้าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สนิเกษตรกร จํานวน 478 ราย ตามโครงการปรับ 

โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. อนุมัติปรับโครงสร้างหน้ีเกษตรกร จํานวน 478 ราย เป็นเงิน 61.88 ล้านบาท (เงินต้น 
44.96 ล้านบาท และดอกเบ้ีย 16.92 ล้านบาท)  และให ้กษ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. ให ้กษ.  และกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลสถานะหน้ีสินของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาวเพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างย่ังยืน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง การจัดต้ังและดําเนนิการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
 สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(วท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้ วท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดต้ังและดําเนินการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันอาหาร 
ในการจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุน ตามท่ี วท. เสนอ  
  2. มอบหมายให้ วท. จัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล (ถงึเดือนกรกฎาคม 2560) ให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ด้านงบประมาณและแหล่งเงินทุนในการดําเนินการ ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร และด้านการ
เข้าร่วมลงทุนของภาคเอกชน โดยในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

ทั้งน้ี... 
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  ทั้งน้ี กิจกรรมใดที่เป็นการดําเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ใหนํ้าเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปเพ่ือให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน 
พิจารณาดําเนินการต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การเสนอ
โครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตร ี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหลง่น้าํ 
ตามนโยบายรฐับาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง 
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป ี9 มิถุนายน 2559 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง 
และพัฒนาแหล่งนํ้าตามนโยบายรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถนุายน 2559  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กห. รายงานว่า 
  1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามนโยบายรัฐบาล เดิมเป็นโครงการขดุลอกคูคลองทั่ว
ประเทศ ซึ่ง  กระทรวงกลาโหม (กห.) ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งนํ้า/ระบายนํ้าของ กษ. โดยให้ กษ. รบัผิดชอบโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน จํานวน 
21 รายการ และ กห. รับผิดชอบโครงการท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ จํานวน 83 รายการ/โครงการ 
  2. กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกได้ดําเนินการเข้าสํารวจพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานที่ได้รับมอบดังกล่าว จํานวน 83 รายการ/โครงการ ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง และผูนํ้า
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่อย่างย่ังยืนตามนโยบายของรัฐบาล และ 
มิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการ โดยผลจากการสาํรวจกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทพับก
สามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าได้จํานวน 54 โครงการ 

3.การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้ากําหนดกระทําพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 
ในห้วงต้นเดือนมิถุนายน 2559 เน่ืองจากเป็นห้วงเวลาที่ใกล้กับการเฉลมิฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี  
9 มิถุนายน 2559  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 13 เรือ่ง ขออนุมัติลงนามในบันทกึความเขา้ใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตร 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแ์ห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความความร่วมมือด้าน
การเกษตร 

2. อนุมัติ... 
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  2. อนุมัติให้หลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก                    
ความเข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคญั ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่รฐัมนตรีมอบหมายเป็น 
ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มสีาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือ
ทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการค้าในสาขาการเกษตรระหว่างกัน มีขอบเขตความ
ร่วมมือเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร สหกรณ์ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และสาขาที่เก่ียวข้อง 
อ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ถอืเป็นสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศและไม่ได้สร้างสิทธิและข้อผูกมัดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
  2. สาขาความร่วมมือ  
  3. รูปแบบของความร่วมมือ  
  4. เพ่ือดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี คู่ภาคีจะจัดต้ังคณะทํางานร่วม ภายใต้
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตรของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
ไทย – รัสเซีย โดยคณะทํางานร่วมจะประชุม ทุก ๆ 2 ปี 
  5. คู่ภาคีจะคุ้มครองต่อสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมใด ๆ ที่เกิด
จากบันทึกความเข้าใจ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบภายในชาติของคู่ภาคี และคู่ภาคีจะพิจารณา
ประเด็นที่เก่ียวกับเผยแพร่สทิธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา ในข้อตกลงที่
จัดทําแยกออกมา ซึ่งจะเจรจาเป็นกรณี ๆ ไป 
  6. ข้อพิพาทหรือข้อความแตกต่างใด ๆ ที่เกิดจากการตีความหรือการดําเนินการตามบันทึก
ความเข้าใจฉบับน้ี จะระงับโดยการหารือหรือเจรจาระหว่างคู่ภาคี 
  7. บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนามและคู่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจ
ยกเลิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้า 6 เดือน โดยการยกเลิกดังกล่าว จะไม่ส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจท่ีได้มีการดําเนินการไปแล้ว 
  การจัดทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  จะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วิชาการทางการเกษตรกับสหพันธ์รัฐรัสเซีย รวมถึงในกลุ่มประเทศยูเรเซยี (รัสเซีย คาซคัสถาน คีย์กีซสถานอาร์
มาเนีย และเบลารุส) นอกจากน้ี ยังเป็นช่องทางให้ประเทศไทยขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนไป
ยังรัสเซียและกลุ่มประเทศยูเรเซีย เน่ืองจากรัสเซียถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ และยังเช่ือมต่อไปยังประเทศ 
อ่ืน ๆ ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกได้อีกด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่ง 
ราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานสํานักงานเฝ้าระวังสขุอนามัยพชืและสัตว์ (แห่งสหพันธ์รัฐรสัเซีย)  
ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ง 
ที่นําเข้าและสง่ออก 

สาระสาํคญั  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงาน
สํานักงานเฝ้าระหว่างสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) (Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance : FSVPS) ด้านการควบคุมความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่จับจากธรรมชาติ 

และ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในท้องท่ีตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และ
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

2 ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ..) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ....

4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัตว์น้ํา ท่ีห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ....

5 ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางาน  
ในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจําเรือประมง พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 7 การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จํานวน 478 ราย ตามโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรับโครงสร้าง และระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการ
แผนฟ้ืนฟการเกษตร (ผกก )

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

แผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.)
8 การจัดตั้งและดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามนโยบาย รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559

ต่างประเทศ 13 ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

14 ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานสํานักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืช
และสัตว์ (แห่งสหพันธ์รัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําท่ีจับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยง
ท่ีนําเข้าและส่งออก

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                         วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 
 
  วันน้ี (16 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
    

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่ 
    ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตําบลหนองควาย  
    อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
    พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของสัตว์นํ้า             
    ที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ใน  
   ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในเรือประมง  
   และการออกหนังสือคนประจําเรือประมง พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษในการลงนามขออนุญาตและรับรอง 
    ความปลอดภัยสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
    แห่งประเทศไทย 
  7.   เรื่อง  การแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร จํานวน 478 ราย ตามโครงการปรับโครงสร้าง 
    และระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) 
  8.  เรื่อง  การจัดต้ังและดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
  9.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งนํ้า 
  10.   เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามนโยบาย 
    รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
    เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
 

ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย  
    สมัยพิเศษ 
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  12.   เรื่อง   การลงนามในรา่งแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับรัสเซียเก่ียวกับความตกลงเพ่ือ 
    การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  และการเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริม
    และคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือดําเนินการลงนามและดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ  
  13.   เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือ
    ด้านการเกษตร 
  14.   เรื่อง   ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง  
    (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานสํานักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ 
    (แห่งสหพันธ์รัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่จับจาก
    ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่นําเข้าและส่งออก 
 15.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความ
    ร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย
    และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย และบันทึกความเข้าใจ 
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความ
    ร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี 
  16.   เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย 
  17.  เรื่อง  องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม  
    (ฉบับที่ 2) แปลง B-17-01 เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายตามสัญญา
    แบ่งปันผลผลิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย  
  18.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ 
    การประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  19.    เรื่อง  การประชุมสุดยอดว่าด้วยการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล  
    สาธารณรัฐตุรกี 
  20. เรื่อง  การจัดทําบันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่าง 
    กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
    สาธารณรัฐบัลแกเรีย  
  21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนาม
    ในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  
  

แต่งต้ัง 
 
  22.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้แทนไทยใน
    คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ใน
    ฐานะผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิเด็ก  
  23.  เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐมอลโดวาประจําประเทศไทย และ 
    การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐมอลโดวาประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่ตําบลสุเทพ ตําบลแม่
เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ 
บางส่วน ในท้องที่ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ . .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส .) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เสนอว่า  
  1. กรมป่าไม้อนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอย
ปุย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เน้ือที่ 3,158-0-68 ไร่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินป่าดอยสุเทพ ในท้องที่
ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลแม่สา ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลบ้านปง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 
และตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2524 โดยได้ประกาศทับพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตดังกล่าว 
  2. เน่ืองจากมีหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าดอยสุเทพมาอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) และศูนย์
บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมทรัพยากรนํ้า มีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดต้ังวัดดอยปุย และก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่เหียะน้อย ตามลําดับ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงมีความจําเป็นต้องเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ใน
ท้องที่ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้
หน่วยงานดําเนินการตามภารกิจได้ ทั้งน้ี จากการดําเนินการสํารวจรังวัด และจัดทําแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิก
ถอนอุทยานแห่งชาติสามารถคํานวณเน้ือที่ได้ประมาณ 2,349 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา  
  3. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน 
ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่ภายหลัง  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมเน้ือที่ 2,349 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ออกจากการ
เป็นอุทยานแห่งชาติ ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าดอยสุเทพตามภารกิจได้  
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
 1. แก้ไขบทนิยามคําว่า “ข้าราชการ” โดยตัดความ “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ” ออก 
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 2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้เดินทางไปราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งสามารถเดินทางโดย
พาหนะรับจ้างได้ 
 3. กําหนดเพ่ิมเติมให้การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางต้องใช้พาหนะส่วนตัวนั้น
ตลอดเส้นทาง 
 4. กําหนดชั้นโดยสารเคร่ืองบินในการเดินทางไปราชการ ดังน้ี 
  4.1 การเดินทางไปราชการในประเทศ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง โดยสาร
เครื่องบินชั้นประหยัด 
  4.2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาเดินทางต้ังแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเคร่ืองบินช้ันหน่ึง และให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ 
  4.3 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตํ่ากว่า 9 ชั่วโมง ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินช้ันธุรกิจ และให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอํานวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
  4.4 การเดินทางไปราชการในประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
  4.5 กําหนดเพ่ิมเติมให้อํานาจปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความ
ปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และ       
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในการพิจารณาอนุมัติกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป มีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ 
 5. กําหนดเพ่ิมเติมกรณีข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจําในต่างประเทศย้ายไปประจําสํานักงาน
ซ่ึงต่างสังกัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจํา 
 6. กําหนดเพ่ิมเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ จัดให้มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับช้ันโดยสารเคร่ืองบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของ
กระทรวงการคลังที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขออนุญาต 
การอนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ การกําหนดหลักประกัน และ
การจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับตามที่กระทรวงแรงงาน 
(รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  2. ให้กระทรวงแรงงานและส่วนราชการที่ร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี เร่งรัดการเสนอ
กฎหมายลําดับรองในส่วนที่เก่ียวข้องกับราชการของกระทรวง ตามมาตรา 35 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 
มาตรา 83 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 95 มาตรา 96 มาตรา 97 และมาตรา 99 ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  รง. เสนอว่า โดยท่ีพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 5 
เมษายน 2559 เป็นต้นไปเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองคนประจําเรือเป็นการเฉพาะ โดยกําหนด
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มาตรฐานของสหภาพการจ้าง การทํางาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยของการทํางานบนเรือเดินทะเลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour Convention, 2006) ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รง. โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการมีงานทํา
และคุ้มครองคนหางาน จึงได้ดําเนินการยกร่างกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในหมวด 3 การจัดหางานให้
คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ เพ่ือรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ รวมทั้งการให้
สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับดังกล่าว มาเพ่ือ
ดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขออนุญาต การอนุญาต การ
ออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ การกําหนดหลักประกัน และการจดทะเบียน
ตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  
   1.1 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การออก
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ ตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
   1.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอต่อใบอนุญาตจัดหางาน และการ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ตามมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
   1.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน ตามมาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
   1.4 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการวางหลักประกัน การเก็บรักษา
หลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558   
   1.5 กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขในการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน ตามมาตรา 30 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
ดังน้ี  

รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
1. คําขอ  ฉบับละ 10 บาท 
2. ใบอนุญาตจัดหางาน ฉบับละ 10,000 บาท  
3. การอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว ครั้งละ 400 บาท 
4. การอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ ครั้งละ 400 บาท 
5. การจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับ
การจัดหางาน 

คนละ 500 บาท 

6. บัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหา
งาน หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน

ฉบับละ 100 บาท 

7. ใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน  ฉบับละ 5,000 บาท 
8. การต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ครั้งละ 10,000 บาท 
9. การรับรองสําเนาเอกสาร  
(ก) ภาษาไทย  
(ข) ภาษาต่างประเทศ 

 
หน้าละ 5 บาท 
หน้าละ 10 บาท 
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10. การออกหนังสือรับรอง 
(ก) ภาษาไทย  
(ข) ภาษาต่างประเทศ 

 
หน้าละ 200 บาท 
หน้าละ 400 บาท 

11. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
(ก) การแปลใบอนุญาตจัดหางานเป็นภาษาต่างประเทศ  
(ข) การเปลี่ยนช่ือนิติบุคคลผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
(ค) การเปลี่ยนช่ือตัวและหรือช่ือสกุลผู้จัดการ

 
ฉบับละ 400 บาท 
ครั้งละ 100 บาท 
ครั้งละ 100 บาท  

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของสัตว์น้ําที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาด
ของสัตว์นํ้าที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. เร่งรัดการเสนอกฎหมายลําดับรองตาม
มาตรา 5 มาตรา 45 มาตรา 58 (1) มาตรา 64 วรรคสอง มาตรา 66 มาตรา 71 วรรคสี่ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อ
สัตว์นํ้าอ่ืน หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์นํ้า ดังน้ี  
   1.1 ปลาปิรันยาที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Serrasalmusสกุล Rooseveltiella  และสกุล 
Pygocentrus  ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไข่และน้ําเช้ือของปลาดังกล่าว  
   1.2 ปลาไหลไฟฟ้าที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Electrophorus  ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้ง
ไข่และน้ําเช้ือของปลาดังกล่าว  
   1.3 ปลาดุกไฟฟ้าที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Malapterurus  และ Paradoxoglanis                 
ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไข่และน้ําเช้ือของปลาดังกล่าว  
  2. กําหนดให้ผู้มีสัตว์นํ้าดังกล่าวไว้ในครอบครองอยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใช้บังคับ ให้
ส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งน้ี มิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์นํ้า
ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในเรือประมง  และการออกหนังสือคนประจําเรือประมง พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในเรือประมง  และการออกหนังสือคน
ประจําเรือประมง พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

1. กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว เฉพาะกรณี 
คนต่างด้าวที่จะทํางานในเรือ 

2. กําหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทํางานในเรือประมงต้องมีอายุไม่ตํ่า 
กว่า 18 ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานทะเล  พ.ศ. 2557 และกําหนดอายุใบอนุญาต
การทํางาน 2 ปี  

3. กําหนดให้มีการออกหนังสือคนประจําเรือสําหรับเรือประมงทั้งคนไทยและคนต่างด้าว 
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เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษในการลงนามขออนุญาตและรับรองความปลอดภัยสําหรับ              
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษในการลงนามขออนุญาตและรับรองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับงานหม้อนํ้า งานป้ันจั่น  งานเหมืองแร่  และงานออกแบบคํานวณอาคารและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พน. รายงานว่า  

1. กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มีวิศวกรรมควบคุมเป็นงานหลักโดยในทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือ 
รับรองความปลอดภัยสําหรับงานหม้อนํ้า งานป้ันจั่น  งานเหมืองแร่ และงานออกแบบคํานวณอาคารและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กฟผ. จะใช้วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ส่วนบุคคล) เป็นผู้ลงนาม และวิศวกรผู้ลง
นามจะต้องมีความรับผิดตามกฎหมายเป็นการเฉพาะตัว ทั้งทางอาฐา ทางแพ่ง และทางวิชาชีพ  โดย กฟผ. ไม่
สามารถรับผิดชอบแทนได้ และปัจจุบัน กฟผ. เริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม และวิศวกรดังกล่าวมีแนวโน้มไม่ประสงค์ลงนามในเอกสารขออนุญาตและรับรองความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  
แต่งานของ กฟผ. ต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง   หากล่าช้าจะเกิดความเสียหาย  และปริมาณงานของ กฟผ. ก็มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จึงอาจทําให้อนาคต กฟผ. ต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือลงนามแทน 

2. อัตราการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่วิศวกรดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10-20 ของราคาการว่าจ้าง 
หน่วยงานภายนอกเพ่ือลงนามแทน  โดย กฟผ. จะมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 2-2.5 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าการจ้าง
หน่วยงานภายนอกเพ่ือลงนามที่มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 20-25 ล้านบาท  

3. กฟผ. ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยในการประชุมฯ  
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษในการลง
นามขออนุญาตและรับรองความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ กฟผ. ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับงานหม้อนํ้า งานป้ันจั่น งานเหมืองแร่  และงานออกแบบคํานวณอาคาร และ
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. เสนอ  
 
7.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จํานวน 478 ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติปรับโครงสร้างหน้ีเกษตรกร จํานวน 478 ราย เป็นเงิน 61.88 ล้านบาท (เงินต้น 44.96 
ล้านบาท และดอกเบ้ีย 16.92 ล้านบาท)  และให้ กษ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
  2. ให้ กษ.  และกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลสถานะหน้ีสินของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
รวมท้ังเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาวเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นไปอย่างย่ังยืน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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8. เรื่อง การจัดต้ังและดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้ วท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนการจัดต้ังและดําเนินการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันอาหาร ในการจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ
และมาตรการสนับสนุน ตามท่ี วท. เสนอ  
  2. มอบหมายให้ วท. จัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560) ให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้าน
งบประมาณและแหล่งเงินทุนในการดําเนินการ ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร และด้านการเข้าร่วมลงทุนของ
ภาคเอกชน โดยในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป  
  ทั้งน้ี กิจกรรมใดที่เป็นการดําเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ให้นําเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปเพ่ือให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณา
ดําเนินการต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขอ
อนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  
 
9. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ํา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบูรณาการการขุดลอกนํ้า และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมการทหารช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงกลาโหม และกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เสนอ 
  สําหรับการดําเนินโครงการฯ หากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณและไม่สามารถปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ให้ ทส. เสนอขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี (12 พ.ค. 2558) ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  รวมท้ังกรณีจะกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานดําเนินการ มีอํานาจเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
สถานที่ดําเนินการ ค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน และมีอํานาจเปลี่ยนแปลงรายการ 
งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันน้ัน ให้ ทส. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ครอบคลุมครบถ้วน และมีความชัดเจน แต่หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานท่ีหรือรายการท่ีเป็น
สาระสําคัญ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบที่เก่ียวข้อง และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอน
ต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการรักษาสภาพลํานํ้า / แหล่งนํ้า ให้
สามารถเก็บกักนํ้าและระบายนํ้าให้ทันก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งจะทําให้ประชาชนมีนํ้าใช้อย่าง
พอเพียงทั้งทางด้านอุปโภค  บริโภคและการเกษตรกรรม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา  บรรเทาปัญหาน้ํา
ท่วม  นํ้าล้นตลิ่ง  
 
10.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามนโยบาย
รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 
9 มิถุนายน 2559  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
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  กห. รายงานว่า 
  1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามนโยบายรัฐบาล เดิมเป็นโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ 
ซึ่ง  กระทรวงกลาโหม (กห.) ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและพ้ืนที่รับผิดชอบตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งนํ้า/ระบาย
นํ้าของ กษ. โดยให้ กษ. รับผิดชอบโครงการท่ีอยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน จํานวน 21 รายการ และ กห. รับผิดชอบ
โครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ จํานวน 83 รายการ/โครงการ 
  2. กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกได้ดําเนินการเข้าสํารวจพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน                 
ที่ได้รับมอบดังกล่าว จํานวน 83 รายการ/โครงการ ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และผู้นําท้องถิ่น เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่อย่างย่ังยืนตามนโยบายของรัฐบาล และมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการ
ดําเนินการ โดยผลจากการสํารวจกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกสามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งนํ้าได้จํานวน 54 โครงการ 
  3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้ากําหนดกระทําพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในห้วง                 
ต้นเดือนมิถุนายน 2559 เน่ืองจากเป็นห้วงเวลาที่ใกล้กับการเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดย
พิธีเปิดกิจกรรม มีดังน้ี 
  - พ้ืนที่ส่วนกลางมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบจัดพิธีเปิดกิจกรรมที่อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี สําหรับในพ้ืนที่อ่ืน ๆ มอบหมายให้แม่ทัพภาคร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกัน
จัดพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกัน 
  - พ้ืนที่กองทัพภาคที่ 2 กําหนดจัดกิจกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี 
  - พ้ืนที่กองทัพภาคที่ 3 กําหนดจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  - พ้ืนที่กองทัพภาคที่ 4 กําหนดจัดกิจกรรมที่จังหวัดยะลา 
  ทั้งน้ี บริเวณพ้ืนที่พิธีเปิดกิจกรรมจะมีการจัดนิทรรศการด้านการบริหารจัดการนํ้า และกิจกรรม             
การแสดงต่าง ๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ ขายสินค้าราคาถูก การแสดงดนตรี เป็นต้น 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย  สมัยพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซชิระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐเซีย เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 20 ปี   
ความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซีย เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรอง / ลงนามร่างปฏิญญาฯ  

2. เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ 
สหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2559-2563 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                
มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ  เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีรับทราบร่างแผนปฏิบัติการฯ ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัด 
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  

4. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับทราบรายงานข้อเสนอแนะของกลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน – รัสเซีย  เรื่อง อาเซียน – รัสเซีย : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลายมิติที่มองไปในอนาคต  

สาระสําคัญของเร่ือง 
กต. รายงานว่า  
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1. นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่าง 
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 ที่เมืองโซชิ  สหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 20 ปี  ความสัมพันธ์อาเซียน – 
รัสเซีย 

2. กต. เสนอร่างเอกสารจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรอง / ลงนามหรือรับทราบระหว่างการ 
ประชุมสุดยอดฯ ดังน้ี  

2.1 ร่างปฏิญญาโซชิระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซียเพ่ือฉลองวาระครบรอบ   
20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซีย (Sochi Declaration of the ASEAN-Russian Federation 
Commemorative  Summit to Mark the 20th  Anniversary of ASEAN-Russian Federation Dialogue 
Relations) ซึ่งผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียจะรับรอง / ลงนามเอกสารดังกล่าว ทั้งน้ี ร่างปฏิญญามี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 1) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการเป็นคู่เจรจาบนพ้ืนฐานของหลักการความเสมอภาค  
ผลประโยชน์ร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระดับสูงและความร่วมมือในกรอบที่มี
อยู่ของการเป็นคู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย  และกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนําอ่ืน ๆ  2) ความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความม่ันคง  3) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  4) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม                
5) ความร่วมมือหลายภาคส่วน 
    2.2 ร่างแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2559 – 2563 (Comprehensive  Plan of Action to Promote Cooperation Between 
the Association of Southeast Asian Nations and the Russian federation 2016-2020) ซึ่งผู้นําประเทศ
สมาชิกอาเซียนและรัสเซียจะรับทราบเอกสารดังกล่าว โดยมีสาระสําคัญเพ่ือเป็นแผนแม่บทที่ระบุมาตรการต่าง ๆ  
ซ่ึงอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียจะร่วมมือกันดําเนินการเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  โดยมีสาขาความร่วมมือที่มี
ความสําคัญเด่นชัด ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง  ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ  ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม 
พลังงาน การเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งความร่วมมือรายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การเ ตือนภัยล่ วงหน้าและการบรรเทาภัยพิ บั ติ   การ จัดการ  การฟื้ น ฟูและการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม                 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร และการท่องเที่ยว เป็นต้น  
    2.3 รายงานข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน – รัสเซีย  เรื่องอาเซียน – 
รัสเซีย  : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลายมิติที่มองไปในอนาคต (Report  of the ASEAN-Russia Eminent Persons 
Group-ASEAN and Russia : a Future-Oriented Multidimensional Strategic Partnership)  ซึ่งผู้นําประเทศ
สมาชิกอาเซียนและรัสเซียจะรับทราบเอกสารดังกล่าว โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางความสัมพันธ์
อาเซียน – รัสเซียเพ่ือนําไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการเมืองและความ
มั่นคง    เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น 
 
12.  เรื่อง  การลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับรัสเซียเก่ียวกับความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน  และการเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อดําเนินการลงนามและดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับสหพันธ์รัฐรัสเซียเก่ียวกับการ 
จัดทําความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Joint Statement on the Conclusion of Negotiations 
on the Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government  of 
the Kingdom of Thailand on  Promotion and Reciprocal of the Investments)  เพ่ือการลงนามและให้
ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชาอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย  (Agreement  between  the  Government of the Kingdom of Thailand and 
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the Government of the Russian Federation on the Promotion and Reciprocal Protection of 
Investments) เพ่ือดําเนินการลงนามและดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ  

2. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งฝ่ายสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือให้ร่างความ                
ตกลงฯ มีผลใช้บังคับภายหลังการลงนาม 

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่าง 
แถลงการณ์ร่วมฯ และร่างความตกลงฯ  

4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ใน 
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ สรุปได้ ดังน้ี  

1. ภาคีคู่สัญญาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  โดยความตกลงฯ จะไม่บังคับใช้กับข้อพิพาท ที่เกิดขึ้นก่อนความตกลงฯ                
มีผลใช้บังคับ 

2. ภาคีคู่สัญญาจะสนับสนุนและสร้างภาวะที่เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนในดินแดนของตน  และ 
จะมีผลใช้บังคับเฉพาะการลงทุนที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2535  (ซึ่งเป็นปีหลังการล่มสลายของสหภาพสาธารณรัฐ
สังคมนิยมโซเวียต)  

3. ในส่วนของการประติบัติต่อการลงทุน ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้การประติบัติที่ไม่ด้อยไป 
กว่าการลงทุนและผลตอบแทนของนักลงทุนของตน  หรือต่อการลงทุนและผลตอบแทนของนักลงทุนของรัฐที่สาม   
ใด ๆ โดยมีข้อจํากัดอยู่ที่สิทธิพิเศษ หรือเอกสิทธิใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการที่ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นภาคี
ความตกลงที่เก่ียวกับศุลกากร ความตกลงเขตการค้าเสรี สหภาพทางการเงิน  หรือความตกลงที่เก่ียวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีอากร 

4. ภาคีคู่สัญญาจะให้การประติบัติที่เป็นคุณไม่มากไปกว่าการประติบัติที่ภาคีคู่สัญญาแต่ละ 
ฝ่ายให้ตามพันธกรณี ภายใต้ความตกลงที่สถาปนาองค์การการค้าโลก (Agreement establishing the World 
Trade Organisation)  และความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (Gerneral Agreement on trade in Services- 
GATS)  และภายใต้ความตกลงพหุภาคีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการประติบัติต่อการลงทุน ซึ่งบรรลุได้โดยภาคีคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายมีส่วนร่วม  แต่จะไม่กระทบกับข้อบทการเวนคืน ค่าทดแทนความสูญเสีย  การระงับข้อพิพาทระหว่างนัก
ลงทุนกับภาคีคู่สัญญา  

5. การลงทุนของนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาจะไม่ถูกเวนคืน เว้นแต่เพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ 
เก่ียวข้องกับความจําเป็นภายในประเทศ  ภายใต้กระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมายบนพ้ืนฐานของการไม่เลือก               
ประติบัติ  โดยต้องมีการชําระค่าทดแทนที่มีจํานวนเท่ากับมูลค่าตลาดของการลงทุนที่ถูกเวนคืนโดยพลัน มี
ประสิทธิผลและเพียงพอ โดยหากมีการจ่ายค่าทดแทนล่าช้า  อัตราดอกเบ้ียจะอิงตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากตาม
ท้องตลาด  

6. ในกรณีที่การลงทุนของนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงประสบความสูญเสียอัน 
เน่ืองมาจากสงคราม การจลาจลหรือเหตุการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันนักลงทุนจะได้รับการให้คืน ชดใช้ ชําระค่าทดแทน  
หรือการชดใช้อ่ืน ๆ  ที่ไม่ด้อยไปกว่าที่ภาคีคู่สัญญาผู้รับการลงทุนให้แก่นักลงทุนของตนหรือนักลงทุนของรัฐที่สาม                 
ใด ๆ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเป็นคุณกว่ากัน 

7. ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้การประกันต่อนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงว่า  
สามารถโอนเงินเข้าและออกจากดินแดนได้โดยเสรี  โดยจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขกฎหมายภายในที่กําหนด  

8. ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างภาคีคู่สัญญาและนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงที่ 
เก่ียวข้องกับการลงทุนภายใต้ความตกลงฯ คู่พิพาทจะต้องดําเนินการ ดังน้ี  
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  8.1 คู่พิพาทจะต้องระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรโดยวิธีการเจรจาหรือการปรึกษาหารือ  
ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
 8.2 หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทตามช่องทางดังกล่าวได้ นักลงทุนมีสิทธิที่จะย่ืนฟ้องร้อง 
ภายใต้กระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ หรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ โดยคําวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาท   
 9. ในกรณีที่มีการย่ืนข้อพิพาทมากกว่า 2 ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และข้อพิพาทน้ัน 
ต้องการได้รับคําวินิจฉัยที่เหมือนกันและเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน นักลงทุนอาจขอรวมการ
พิจารณาข้อพิพาทเหล่าน้ันได้  

10. นักลงทุนไม่สามารถอาศัยสิทธิภายใต้ข้อบทการประติบัติเย่ียงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ 
ย่ิง  ในการนําข้อบทการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนภายใต้ความตกลงฉบับอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้              
ในความตกลงฉบับน้ีมาใช้ได้ 

11. ภาคีคู่สัญญาจะปรึกษาหารือกันเมื่อได้รับการร้องขอจากอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ใน 
การตีความและการปฏิบัติตามความตกลงฉบับน้ี  

12. ภาคีคู่สัญญาจะต้องแจ้งอีกฝ่ายว่า ตนได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้น 
แล้วอันจะมีผลให้ความตกลงฯ น้ีมีผลใช้บังคับ ซึ่งความตกลงฯ ไทยกับรัสเซียจะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแจ้ง            
ครั้งหลังของการแจ้งทั้งสอง โดยความตกลงฉบับน้ี  จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 15 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดย
อัตโนมัติอีก 5 ปี จนกว่าจะถูกบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  
 ทั้งน้ี  ร่างแถลงการณ์ฯ ร่วมเป็นเอกสารที่กล่าวถึงความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการสรุปผล 
การเจรจาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดย                 
ทั้งสองฝ่ายเช่ือมั่นว่า ความตกลงฯ ดังกล่าวจะสร้างเง่ือนไขที่ดีต่อการลงทุน และจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน               
ของเงินทุน รวมถึงเพ่ิมมูลค่าการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียด้วย  
 
13.  เรื่อง ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความความร่วมมือด้านการเกษตร 
  2. อนุมัติให้หลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก                 
ความเข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนาม             
ในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทาง
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการค้าในสาขาการเกษตรระหว่างกัน มีขอบเขตความร่วมมือ
เก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร สหกรณ์ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และสาขาที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่ทั้งสอง
ฝ่ายให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและไม่ได้สร้าง
สิทธิและข้อผูกมัดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
  2. สาขาความร่วมมือ มีดังนี้ 
   (1) การพัฒนาการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการปลูกพืช 
การพัฒนาพันธ์ุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการชลประทาน 
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   (2) การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยอาหารและความม่ันคงทางอาหาร รวมถึง
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
   (3) ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ
สําหรับเกษตรกรและการพัฒนาชนบทของทั้งสองประเทศ 
   (4) คู่ภาคีจะร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งเห็นชอบร่วมกัน 
  3. รูปแบบของความร่วมมือ มีดังน้ี 
   (1) แลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัย 
   (2) วิจัยร่วมด้านการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ 
   (3) การร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ใน
ประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน  
   (4) ส่งเสริมการสื่อสารโดยตรงระหว่างหน่วยงานราชการเอกชน และองค์กรด้านการเกษตร 
   (5) รูปแบบความร่วมมือที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ย่ังยืนของทั้งสอง
ประเทศในด้านการเกษตรที่เห็นชอบโดยคู่ภาคี 
  4. เ พ่ือดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี คู่ภาคีจะจัดต้ังคณะทํางานร่วม ภายใต้
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตรของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
ไทย – รัสเซีย โดยคณะทํางานร่วมจะประชุม ทุก ๆ 2 ปี 
  5. คู่ภาคีจะคุ้มครองต่อสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดจาก
บันทึกความเข้าใจ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบภายในชาติของคู่ภาคี และคู่ภาคีจะพิจารณาประเด็นที่
เก่ียวกับเผยแพร่สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา ในข้อตกลงที่จัดทําแยกออกมา 
ซึ่งจะเจรจาเป็นกรณี ๆ ไป 
  6. ข้อพิพาทหรือข้อความแตกต่างใด ๆ ที่เกิดจากการตีความหรือการดําเนินการตามบันทึกความ
เข้าใจฉบับน้ี จะระงับโดยการหารือหรือเจรจาระหว่างคู่ภาคี 
  7. บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนามและคู่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยกเลิก
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้า 6 เดือน โดยการยกเลิกดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว 
  การจัดทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  จะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ
ทางการเกษตรกับสหพันธ์รัฐรัสเซีย รวมถึงในกลุ่มประเทศยูเรเซีย (รัสเซีย คาซัคสถาน คีย์กีซสถานอาร์มาเนีย และ
เบลารุส) นอกจากน้ี ยังเป็นช่องทางให้ประเทศไทยขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนไปยังรัสเซียและกลุ่ม
ประเทศยูเรเซีย เน่ืองจากรัสเซียถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ และยังเช่ือมต่อไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคยุโรป
ตะวันออกได้อีกด้วย 
   
14.  เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงาน
สํานักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธ์รัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ําที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่นําเข้าและส่งออก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
ให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานสํานักงานเฝ้าระหว่าง
สุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance : FSVPS) ด้านการควบคุมความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงที่นําเข้าและส่งออก โดยกรมประมงมอบหมายให้รองอธิบดีกรมประมง (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) เป็น   
ผู้ลงนามของกรมประมง 
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  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือในการควบคุมความ
ปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ํา และการยอมรับความเท่าเทียมของระบบตรวจรับรองของทั้งสองหน่วยงาน  โดยทั้งสอง
ประเทศเน้นความร่วมมือกันในการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ยอมรับในความเท่าเทียมด้านการตรวจสอบและรับรองสถานแปรรูปสัตว์นํ้า เรือโรงงานของสอง
หน่วยงาน 
  2. แลกเปลี่ยนรายช่ือสถานแปรรูปสัตว์นํ้า เรือโรงงานท่ีได้รับการรับรองสําหรับส่งออก 
  3. มีการตรวจประเมินระบบควบคุมสถานแปรรูปสัตว์นํ้าเรือโรงงานท่ีได้รับการรับรองของอีกฝ่าย 
  4. ออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสินค้าสัตว์นํ้าที่ส่งออก-นําเข้า 
  5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยฝ่ายประเทศผู้นําเข้าจะแจ้งให้ฝ่ายประเทศผู้
ส่งออกทราบข้อมูล รวมท้ังสาเหตุการปฏิเสธสินค้า ซึ่งฝ่ายประเทศผู้ส่งออกจะต้องแจ้งมาตรการแก้ไขและป้องกันที่
จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ําอีก 
  6. แจ้งข้อมูลสินค้าที่จะนําเข้า รวมถึงแลกเปลี่ยน ข้อกําหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและจะต้องแจ้ง
ให้อีกฝ่ายทราบหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  7. แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองในการดําเนินการที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามบันทึก
ฉบับน้ี 
 
15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้า
และเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐ
รัสเซีย และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการต่อการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย และ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การค้าทวิภาคี ทั้งน้ี ในกรณีที่การเจรจาจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ มีการแก้ไขถ้อยคําซึ่งไม่มีผลเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เก่ียวข้องและ
ดําเนินการต่อไปได้ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี 
 3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน สําหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้า
และเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย 
และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การค้าทวีภาคี 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย มีสาระสําคัญเพ่ือขยายและ
ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจของ
ทั้งสองประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อการดําเนินการ ดังน้ี 
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  1.1 พัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความ
หลากหลาย และการเพ่ิมขึ้นของสินค้าไฮเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรม สินค้าเกษตร โดยเฉพาะ  ยางพารา ข้าวสาลี 
แป้งข้าวสาลี ข้าว สินค้าประมง เน้ือวัว และสินค้าเกษตรแปรรูปอ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบต่อปริมาณการค้าที่อาจถูก
กระทบโดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจจากภายนอก และเพ่ือขยายกิจกรรมด้านการค้าและเศรษฐกิจทวิภาคีในสินค้าเหล่าน้ี
ระหว่างสองฝ่าย 
  1.2 หาแนวทางในการเพ่ิมความร่วมมือในด้านการค้าบริการระหว่างสองฝ่าย 
  1.3 การติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านนโยบาย
การค้า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ รวมถึง
กิจกรรมในการส่งเสริมการค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้จัดทําข้อเสนอแนะในการยกเลิกอุปสรรคทางการค้า และพัฒนา
ข้อเสนอทิศทางของความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายต้องให้ความสําคัญอย่างย่ิง 
  1.4 การใช้มาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความรับรู้ให้แก่ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เก่ียวกับ
โอกาสของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และพิจารณาแนวทางการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้แทนการค้า
ของทั้งสองฝ่ายภายใต้ขอบเขตความสามารถที่จะกระทําได้ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ รวมถึงการประกาศการจัดซื้อสินค้าและ
รายช่ือผู้ส่งออกช้ันนําของทั้งสองประเทศ 
  1.5 การมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในเวทีธุรกิจ การประชุมระหว่าง
ประเทศ และการสัมมนา รวมถึงการจัดคณะผู้แทนภาคธุรกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันทั้งในราชอาณาจักร
ไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย 
  ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ใช่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ   
 2. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี 
  สาระสําคัญ เพ่ือเพ่ิมพูนและขยายความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคีร่วมกัน และเป็นการเสริม
ประโยชน์จากความร่วมมือด้านเทคนิคและการทหารของท้ังสองฝ่าย โดยให้รัสเซียเพ่ิมการนําเข้าสินค้าเกษตรจาก
ไทย โดยเฉพาะยางพารา ข้าว และสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ และมีกลไกการดําเนินการโดยจัดต้ังคณะกรรมการร่วมสองฝ่าย
ในระดับรัฐมนตรี เพ่ือกํากับดูแลและหารือในรายละเอียดในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ทั้งน้ี ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนภายใต้กรอบของบันทึกความเข้าใจฯ จะต้องถูกใช้ให้เป็นไปตาม
เฉพาะวัตถุประสงค์เท่าน้ัน และภาคีต้องไม่ส่งผ่านข้อมูลเก่ียวกับความร่วมมือที่ได้รับหรือได้มาภายใต้กรอบบันทึก
ความเข้าใจให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคี และในกรณีที่มีความจําเป็นใน
การเก็บข้อเท็จจริงของความร่วมมือระหว่างภาคีหรือข้อมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับความร่วมมือที่เป็นความลับจะต้องสื่อสาร
กับภาคีอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหน้าและ (หรือ) กําหนดไว้ในสัญญา (ข้อตกลง) ที่ตกลงกันโดยภาคีฯ 
 
16.  เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย รับรองในแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมดังกล่าว 
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือที่ไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าวให้ วธ. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
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  ร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย (สถานการณ์ล่าสุด) มี
สาระสําคัญที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันเป็นผลดีและเน้นการปฏิบัติของโครงการร่วมกัน 
นอกจากน้ี ยังเรียกร้องให้มีการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ เป็นปึกแผ่น  การขยายความผูกพันทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีในการดําเนินชีวิตและการเพ่ิมคุณค่าของวัฒนธรรม
ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม อาทิ ดนตรี โรงละคร หอจดหมายเหตุ 
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ มรดกทางวัฒนธรรม นาฎศิลป์ ภาพยนตร์ ลิขสิทธ์ิ และศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 
  
17. เรื่อง  องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B-
17-01 เพื่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แปลง B-17-01 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
ไทย  - มาเลเซีย  ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซียกับบริษัทผู้ได้รับสัญญา คือ บริษัท PC JDA Limited. (PC  
JDAL)  และบริษัท PTTEP International Limited  

2. เห็นชอบให้องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  ลงนามในร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  
แปลง  B-17-01 กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) 
แล้ว 
 
18.  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ให้สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมในประเทศไทย 2 รายการ (1) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือของโครงการและการประเมินภัย (Regional Workshop 
on Project Coordination and Hazard Assessment) และ (2) การประชุมสนับสนุนการเฝ้าระวังและตอบสนอง
เพ่ือควบคุมโรคในสัตว์ข้ามพรมแดน (Final Coordination Meeting on Supporting Early Warning, Response 
and Control of Transboundary Animal Diseases) และให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดําเนินการประสานกับ
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจํากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Internation Atomic Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป 
 
19.   เรื่อง การประชุมสุดยอดว่าด้วยการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อเอกสารรวม 7 ฉบับ (ร่างประกาศคํามั่น 4 ฉบับ ร่างกฎบัตรว่าด้วยการ
ครอบคลุมผู้พิการในการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม 1 ฉบับ และร่างแถลงการณ์ 2 ฉบับ) โดยหากจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการประกาศคํามั่น การลงนามรับรองร่างกฎบัตรฯ และ
การรับรองร่างแถลงการณ์อนุมัติให้คณะผู้แทนไทยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  2. เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) หรือผู้แทนไทยที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประกาศคํามั่น รวมถึงลงนามรับรองร่างกฎบัตรฯ และรับรองร่างแถลงการณ์ข้างต้น 
  ร่างเอกสาร 7 ฉบับ ประกอบด้วย 
  1. ร่างประกาศคํามั่นของประเทศไทยสําหรับการประชุมเต็มคณะ 
  2. ร่างประกาศคํามั่น “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง – การให้คํามั่นเพ่ือจัดการกับการพลัดถิ่น” 
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  3. ร่างประกาศคํามั่น “ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การจัดการ
ความเสี่ยงและวิกฤติที่แตกต่าง” 
  4. ร่างกฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมผู้พิการในการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม 
  5. ร่างประกาศคํามั่นในการอนุวัติกฎบัตรว่าด้วยการครอบคุลมผู้พิการในการดําเนินงานมนุษยธรรม 
  6. ร่างแถลงการณ์แสดงความยึดมั่นต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (เสนอโดย
สหรัฐอเมริกา) 
  7. ร่างแถลงการณ์ทางการเมืองสําหรับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม 
(เสนอโดยสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 
 
20.  เรื่อง การจัดทําบนัทึกว่าด้วยการปรกึษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบต่อร่างบันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือ
ระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ กต. แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย (Memorandum for Political 
Consultations and Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 
and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria)  
  2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์เป็นผู้ลงนามในบันทึกฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญของร่างบันทึกฯ ให้ 
กต. สามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1. ร่างบันทึกฯ ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดต้ังกลไกทวิภาคีเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐบัลแกเรียในสาขาต่าง ๆ โดยการจัดการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นทวิภาคี ประเด็นภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศ ระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ กต. แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยเสนอให้มีการดําเนินความร่วมมือระหว่าง กต. ของไทยกับของสาธารณรัฐ
บัลแกเรีย ดังน้ี  
   1.1 การติดต่อระหว่างกันอย่างเป็นระยะ ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือน ตลอดจนการ
ติดต่อระหว่างกันในระหว่างการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ   
   1.2 การผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการปรึกษาหารือทางการเมืองทุก ๆ 2 ปี โดยมีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการ ปลัดกระทรวง หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละฝ่าย เป็นประธานร่วม เพ่ือทบทวนและประเมินพัฒนาการ
โดยรวมของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น และหาโอกาสร่วมมือ
ในประเด็นระหว่างประเทศและประเด็นภูมิภาคท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในกรอบการประชุม
เอเชีย-ยุโรป และคู่เจรจาสหภาพยุโรป-อาเซียน  
   1.3 ในการจัดการปรึกษาหารือ ฝ่ายผู้ส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วม
การปรึกษาหารือ ส่วนฝ่ายผู้รบัจะรับผิดชอบค่าที่พักและค่ายานพาหนะท้องถิ่นให้กับผูแ้ทนจากฝ่ายผูส้่งไม่เกิน 2 คน  
   1.4 ความร่วมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างคณะผู้แทนทางการทูต (ซึง่
รวมถึงผู้แทนทางกงสุล) ของทั้งสองฝ่ายในประเทศที่สาม สหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
   1.5 ความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กต. กับสถาบันการทูต
ของ กต. แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย  
   1.6 ความร่วมมือระหว่างกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กต. ของไทย กับสถาบัน
ด้านวัฒนธรรมของ กต. แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย  
  2. ร่างบันทึกฯ เป็นความตกลงที่จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง โดยมีสาระสําคัญเป็น
การจัดต้ังกลไกทางการเมืองสําหรับการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือใน
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ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ กต. ที่จะสามารถดําเนินการตาม
ข้อกําหนดในความตกลงน้ันได้ และไม่ก่อใหเ้กิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่าย
หนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557  
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วม
ของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงเพ่ือพลวัตประชาคมอาเซียน และร่างเอกสารที่เก่ียวข้อง จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างเอกสาร
ขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 2. รา่งเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของกองกําลังเตรียมพร้อม
อาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 3. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการ
จัดต้ังคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา   โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้
ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมฯ ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขรายละเอียดของร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่าง
เอกสารที่เก่ียวข้อง โดยไม่กระทบเน้ือหาสาระสําคัญ และมีผลต่อการดําเนินการของรัฐบาลไทย ให้กระทรวงกลาโหม
แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  
 

แต่งต้ัง 
 
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
ช่ือนายวันชัย รุจนวงศ์ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิเด็กคนต่อไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี (นับต้ังแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562) ทั้งน้ี พม. จะดําเนินการแจ้งช่ือฯ ให้แก่สํานักเลขาธิการ
อาเซียนเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
23. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐมอลโดวาประจําประเทศไทย และการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐมอลโดวาประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมอลโดวามีความประสงค์ขอเปิดสถานกงสุล
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐมอลโดวาประจําประเทศไทย และแต่งต้ัง นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐมอลโดวาประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

********************************** 


