รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 8/2552
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ณ หองประชุมสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
กรรมการผูเขาประชุม
1.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี
2.
นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี
3.
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
กรรมการ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4.
นายกรณ จาติกวณิช
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
5.
นายกษิต ภิรมย
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
6.
นายชุมพล ศิลปอาชา
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
7.
นายศุภชัย โพธิสุ
กรรมการ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
8.
นายโสภณ ซารัมย
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
9.
นายสุวิทย คุณกิตติ
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10. รอยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ
กรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพลังงาน
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
11. นายวินิจฉัย แจมแจง
กรรมการ
ที่ปรึกษาการพาณิชย
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
12. นายชวรัตน ชาญวีรกูล
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

นายไพฑูรย แกวทอง
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
นายชาญชัย ชัยรุงเรือง
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายเกียรติ สิทธีอมร
กรรมการ
ประธานผูแทนการคาไทย
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร
กรรมการ
รักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นางเบญจา หลุยเจริญ
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง
นายวรรณชัย บุญบํารุง
กรรมการ
กรรมการรางกฎหมายประจํา
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการ
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
แทน ผูอาํ นวยการสํานักงบประมาณ
นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการ
ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
นางปยะมาน เตชะไพบูลย
กรรมการ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
นายอําพน กิตติอําพน
กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรรมการลาประชุม
1.
นายโพธิพงษ ล่ําซํา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรอ.

ติดภารกิจอื่น
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ผูเขารวมประชุม
ภาครัฐ
1.
นายอภิรักษ โกษะโยธิน
2.
นายพุทธิพงษ ปุณณกันต
3.
นายปณิธาน วัฒนายากร

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
ปฏิบัติหนาที่ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประธานกรรมการที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะทํางานทีป่ รึกษาคณะกรรมการ กรอ. (นายโพธิพงษ ล่ําซํา)
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

4.
นางสาวสิบพัน วนวิสทุ ธิ์
5.
นายสถาพร กวิตานนท
6.
นายสันติ สาทิพยพงษ
7.
นายวีระชัย ถาวรทนต
8.
นางพรรณี จารุสมบัติ
9.
นายอโศก วงศชะอุม
10. นายกุลิศ สมบัติศิริ
ภาคเอกชน
11. นายไพรัช บูรพชัยศรี
กรรมการเลขาธิการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
12. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
13. นายประพัทธโชต ธนวรศาสตร ผูอํานวยการบริหาร สภาหอการคาแหงประเทศไทย
14. นางสาวชุติมา วงษวิบูลยสนิ
ผูชวยผูอํานวยการ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
15. นางสาวกาญจนา ไทยชน
ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ กกร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
16. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการ สศช.
17. นายธานินทร ผะเอม
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
18. นายมนตรี บุญพาณิชย
ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
19. นายชูวทิ ย มิตรชอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
20. นางสาวพจณี อรรถโรจนภญ
ิ โญ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่
21. นางสาวสมศรี เหลืองมณีรตั น นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
22. นายสุรชัย คุมสิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
23. – 44. เจาหนาที่ภาครัฐ
ผูชี้แจงเรื่อง ประเด็นดานเศรษฐกิจจากการเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นของ
นายกรัฐมนตรีในสหรัฐฯ
1.
นางสาววารุณี ปน กระจาง
นักการทูตชํานาญการ
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
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ความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายทุกขัน้ ตอน
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2.
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ผูชี้แจงเรื่อง ความคืบหนาขอเสนอแกไข พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484
4.
นายสุวัฒน ควรชม
ผูอํานวยการกลุมนิติการ กรมปาไม
ผูชี้แจงเรื่อง ยุทธศาสตรยางและไมยางพารา
5.
นางนุชนารถ กังพิสดาร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั ยาง
กรมวิชาการเกษตร
6.
นายสมศิริ อัญชลิลังกาศ
ผูอํานวยการฝายวิจยั และแผน
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
7.
นายประยงค หิรัญญะวณิชย ประธานคณะกรรมการคลัสเตอรยางและไมยางพารา
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ผูชี้แจงเรื่อง การขอปรับลดคาอนุรักษน้ําบาดาล
8.
นายโชติ ตราชู
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
9.
นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป
รองผูวาการ (วิชาการ) การประปาสวนภูมิภาค
10. นายเจน นําชัยศิริ
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และ
กรรมการสถาบันน้าํ อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
11. นายบุญยิ่ง กูส วัสดิ์
รองประธานสถาบันน้าํ ภาคอุตสาหกรรม ส.อ.ท.
ผูชี้แจงเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใน
ประเทศไทย
12. นายชาตรี ศรีไพพรรณ
ที่ปรึกษาอาวุโส
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
13. นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
14. นายปกรณ วิสนานุศิษย
รองประธานคณะกรรมการระบบมาตรฐาน ส.อ.ท.
ผูชี้แจงเรื่อง ขอเสนอเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การทํา
สัญญาระหวางรัฐกับเอกชน (อนุญาโตตุลาการ)
15. นางสาวศิริพร ไชยสุต
รองประธานหอการคานานาชาติ ประเทศไทย
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2
1.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 7/2552

ฝายเลขานุการรายงานวา ไดแจงเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 7/2552 วันที่
21 ตุลาคม 2552 ใหคณะกรรมการ กรอ. พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุ ม ฯ เมื่อวัน ที่ 22
ตุลาคม 2552 โดยขอใหแจงการแกไขรายงานการประชุมฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ซึ่ง
คณะกรรมการ กรอ. ไดรับรองรายงานการประชุม โดยมีกรรมการ 3 ทาน คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ รั ฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
นายเกริ ก วณิ ก กุ ล รองผู ว า การด า นเสถี ย รภาพสถาบั น การเงิ น (แทนผู ว า การธนาคารแห ง
ประเทศไทย) ขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้
1.1

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ขอแกไขในระเบียบวาระที่ 3.3, 4.2, 4.3 และ
4.4 ดังนี้
1.1.1 ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอ 2 ความเห็นและประเด็นอภิปราย หนา 11 ขอแกไขและ
เพิ่มขอความในขอ 2.5 ดังนี้
“เนื่องจากการแกไขปญหาในการปฏิบัติตามมาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. 2550 เปนที่สนใจของตางประเทศและนักลงทุนตางชาติ และโดยที่เปนเรื่อง
เร ง ด ว น กระทรวงการต า งประเทศจึ ง ได ห ารื อ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยกรางแนวทางชี้แจงเบื้องต นกั บ
นักลงทุนตางชาติในเรื่องนี้ไวชั้นหนึ่งแลว และตอไปเห็นควร ดังนั้นจึงควรมีการ
กําหนดหนวยงานเจาภาพหลัก…”
1.1.2 ระเบี ย บวาระที่ 4.2 ข อ 3 ความเห็ น และประเด็ น อภิ ป ราย หน า 16 ขอเพิ่ ม
ขอความในขอ 3.4 ดังนี้
“...โดยเฉพาะในตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมกอสราง เชน ลิเบีย อินเดีย
กาตาร บาหเรน เปนตน รวมทั้งยังมีตลาดอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ ศรีลังกา มัลดีฟส
ทั้ง นี้ โดยที่ การสง เสริม อุตสาหกรรมกอสรางไทยไปตางประเทศเกี่ ยวขอ งกับ
หลายสวนราชการและภาคเอกชน จึงอาจใหมีหนวยงานเจาภาพหลักในเรื่องนี้
เพื่อรวมกันกําหนดประเทศเปาหมายที่ชัดเจน”
และยกขอความเดิมทายขอ 3.4 (กระทรวงการคลังควรออกมาตรการ...) มาเปน
ขอ 3.5
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1.1.3 ระเบี ย บวาระที่ 4.3 ข อ 2 ความเห็ น และประเด็ น อภิ ป ราย หน า 18 ขอเพิ่ ม
ขอความทายขอ 2.1 ดังนี้
“...และต อ งคํ า นึ ง ถึ ง อนุ สั ญ ญาต า งๆ ที่ มี ผ ลต อ การค า ระหว า งประเทศด ว ย
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ควรวางแผนเตรียมการรองรับและเยียวยาแกไข
ภาคสวนที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีอยางเปนระบบและครบวงจร โดย
รวมถึงเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ”
1.1.4 ระเบี ย บวาระที่ 4.4 ข อ 2 ความเห็ น และประเด็ น อภิ ป ราย หน า 20 ขอเพิ่ ม
ขอความเปนขอ 2.3 ดังนี้
“2.3

1.2

มีข อมู ล ว า ป นี้ อิ น โดนีเ ซี ย น า จะขาดน้ํา ตาลประมาณ 2 ล า นตั น และ
กําลังอยูระหวางการปรับปรุงโรงงานน้ําตาลประมาณ 70 แหง จึงเปน
โอกาสอันดีที่ผูประกอบการน้ําตาลของไทยจะรุกตลาดอินโดนีเซียทั้ง
ในรูปของการสงออกน้ําตาล และการเขาไปสรางและขายโรงงานน้ําตาล
ใหอินโดนีเซีย (Turn-key)”

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอแกไขในระเบียบวาระที่
3.3 หนา 11 ดังนี้
1.2.1 ความเห็นและประเด็นอภิปราย ขอ 2.4 จาก “...วิธีการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติแลวไวในกระบวนการเดียวกัน…” เปน “...วิธีการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแลวไวในกระบวนการเดียวกัน…”
1.2.2 มติที่ประชุม จาก “...และวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขไวในกระบวนการเดียวกัน…” เปน “...และวิธีการประเมินผลกระทบ
ดา นสุ ข ภาพของสํา นัก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไว ในกระบวนการ
เดียวกัน…”

1.3

นายเกริก วณิกกุล รองผูวาการดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน (แทนผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย) ขอแกไขความเห็นและประเด็นอภิปรายในระเบียบวาระที่ 4.1 หนา 12 และ
13 ดังนี้
1.3.1 ข อ 1.2 จาก “ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 ผู ป ระกอบการใช ว งเงิ น เพี ย ง
11,971.21 ล า นบาท จึ ง เหลื อ วงเงิ น ธปท. ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช จํ า นวน 54,765.79
ลานบาท” เปน “ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูประกอบการใชวงเงินเพียง
19,288.74 ลานบาท จากวงเงินที่ ธปท.อนุมัติ 31,259.95 ลานบาท จึงเหลือ
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วงเงินอนุมัติที่ยังไมเบิกใช 11,971.21 ลานบาท สําหรับวงเงินรวมทั้ง 3 โครงการ
จํานวน 66,737 ลานบาท ที่ ธปท. ไมไดอนุมัติมีจํานวน 35,477.05 ลานบาท”
1.3.2 ขอ 2.2 จาก “...ยังคงมีวงเงินคงเหลือจากวงเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยได
อนุมัติใหกับสถาบันการเงิน อีกทั้งมียอดอนุมัติสินเชื่อใหผูประกอบการไปแลว
เพียงประมาณ 1,800 ลานบาทเทานั้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ดังนั้น...”
เปน “...ยังคงมีวงเงินคงเหลือหลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหกับ
สถาบันการเงินไปแลว 5,670 ลานบาท โดยผูประกอบการมียอดคงคางการใชเงิน
เพียงประมาณ 1,800 ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ดังนั้น...”
ฝายเลขานุการ ไดปรับแกขอความเรียบรอยแลว
2.

คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2552 ได มี ม ติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 7/2552 โดยมอบหมายใหห นว ยงานที่เ กี่ยวขอ งรับความเห็นของ
คณะกรรมการ กรอ. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ แลวรายงานใหคณะกรรมการ กรอ. และ
คณะรัฐมนตรีทราบตอไป ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ

3.

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 21 ตุลาคม 2552 โดยไมมี
ขอแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1

รายงานภาวะตลาดเงิน

1.

ธนาคารแหงประเทศไทย รายงานภาวะตลาดเงินในชวงวันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้
1.1

เงิ น บาทเคลื่ อนไหวแคบๆ ระหวา ง 33.26-33.48 บาท/ดอลลาร สรอ. โดยแข็ ง ค า ขึ้น
เล็กนอยเทียบกับดอลลาร สรอ. สอดคลองกับคาเงินภูมิภาค ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องจาก
เงินดอลลาร สรอ. ที่มีแนวโนมออนคาและออนคาสุดในรอบ 15 เดือน จากการที่ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ สงสัญญาณวาจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0-0.25 ตอไปอีก
ระยะหนึ่ง และเศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น มีเงินทุนไหลเขาภูมิภาคมากขึ้น สงผลให
คาเงินในภูมิภาคแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ.

1.2

ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย ปรับสูงขึ้นเล็กนอยจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ตามกระแส Risk appetite ที่สูงขึ้น เนื่องจากธนาคารโลกปรับเพิ่มประมาณการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเอเชีย และที่ประชุม G20 กลาววาจะใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตอไป
จนกวาเศรษฐกิจจะฟนตัวชัดเจน
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2.

3.

1.3

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ระยะ 7-10 ป ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ระยะ 2-6 ป
ปรับลดลง กอนการประมูลพันธบัตรระยะยาวที่จะประมูลในเดือนพฤศจิกายน 2552

1.4

ราคาทองคํ า สู ง สุ ด เป น ประวั ติ ก ารณ ที่ 1,123.38 ดอลลาร สรอ. /ออนซ ในวั น ที่
12 พฤศจิกายน 2552 จากการออนคาลงตอเนื่องของเงินดอลลาร สรอ.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

คาเงินบาทควรมีเสถียรภาพ ไมผันผวน และสอดคลองกับคาเงินในภูมิภาค เพื่อใหมีสวน
ในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน และไมใหมีผลกระทบตอภาคสงออก แต
อยางไรก็ดี ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจะตองพิจารณาทั้งภาพรวมของภาคเศรษฐกิจ
เนื่องจากความสามารถในการแขงขันของประเทศไมไดขึ้นกับคาเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน
เพียงปจจัยเดียว

2.2

สํา หรั บประเด็ น คา เงิน ของประเทศจีน แมว า จะมีแรงกดดัน จากนานาประเทศใหจี น
พิจารณาเพิ่มคาเงินหยวนแตยังคงไมมีสัญญาณตอบรับจากจีนอยางชัดเจนในเรื่องนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2
1.

ประเด็นดานเศรษฐกิจจากการเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่น
ของนายกรัฐมนตรีในสหรัฐฯ

ฝายเลขานุการรายงานประเด็นดานเศรษฐกิจจากการเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นของ
นายกรัฐมนตรีในสหรัฐฯ ดังนี้
1.1

กระทรวงการต า งประเทศได ป ระเมิ น ผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมสร า งความเชื่ อ มั่ น และ
สรุปประเด็นขอเสนอแนะและขอหวงกังวลของนักธุรกิจสหรัฐฯ ดังนี้
1.1.1 ในภาพรวม ภาคธุรกิจสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดปจจุบัน เห็นวา รัฐบาล
มีทาทีที่เปดกวางและสนับสนุนนักลงทุนตางชาติ และภาคธุรกิจสหรัฐฯ สนับสนุน
การจัดตั้ง One Start One Stop Service
1.1.2 ภาคธุ ร กิ จ สหรั ฐ ฯ เห็ น ว า รั ฐ บาลควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟทแวร ซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐฯ เห็นวา
ไทยมี บุคลากรที่มีคุณภาพในด า นนี้ และมีศัก ยภาพที่จะพัฒ นาอุตสาหกรรม
ซอฟทแวรในระดับผูนําของภูมิภาค
1.1.3 ภาคธุ ร กิ จ สหรั ฐ ฯ ย้ํ า ความสํ า คั ญ ของการแก ไ ขกฎหมายให เ อื้ อ และอํ า นวย
ความสะดวกตอผูประกอบการและนักลงทุนตางชาติ อาทิ ความชัดเจนของบัญชี
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แนบทายของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว การถือครองหุนของ
นักลงทุนสหรัฐฯ ในธุรกิจประกันภั ย/ประกั นชีวิต การปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ศุลกากรใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล การแกไขพระราชบัญญัติไปรษณียไทย
โดยภาคธุรกิจสหรัฐฯ ประสงคมีสวนรวมใหขอคิดเห็นในกระบวนการปรับปรุง
แกไขกฎหมายตางๆ ซึ่งภาคธุรกิจเปนผูมีสวนไดสวนเสียดวย
1.1.4 ภาคธุรกิจสหรัฐฯ สนับสนุนการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ประสงคใหรัฐบาลไทยมีบทบาทผลักดันการจัดใหมีมาตรฐานดานศุลกากรของ
อาเซี ย น มาตรฐานด า นความปลอดภั ย ของสิ น ค า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สิ น ค า
อาหาร ซึ่งไทยเปนผูสงออกรายใหญ เชน สินคาสัตวปก การประกันวาประเทศ
สมาชิกอาเซียนยึดมั่นตามพันธกรณีในการเปดเสรีตลาดอาเซียน เชน ในกรณี
ของฟลิปปนสมีการตั้ง safeguard action ตอสินคากระจก เปนตน
1.1.5 ภาคธุรกิจสหรัฐฯ ไดแสดงความสนใจตอโอกาสการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม
ของไทย เชน 3G ธุรกิจพลังงาน และสนับสนุนมาตรการตางๆ ในการลดกาซ
เรือนกระจก เปนตน
1.1.6 ภาคอุ ต สาหกรรมยาของสหรั ฐ ฯ ได ย้ํ า ความสนใจที่ จ ะหารื อ กั บ ไทยในการ
สนับสนุนการเขาถึงยาที่มีคุณภาพใหแกประชาชนไทย โดยเฉพาะการรวมมือ
ในแงของการวิจัยและพัฒนา
1.1.7 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจัดสงดวน (Express Delivery Service) ไดแสดงความ
สนใจตอพัฒนาการของอาเซียนในเรื่อง ASEAN Logistics Roadmap และ
ASEAN Single Window การขยายเสนทางคมนาคม และเห็นวาการสนับสนุน
ธุรกิจ Express Delivery Service มีสวนสนับสนุนอยางสําคัญตอการสงออกและ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากนั้น ยังตองการมีสวนรวมให
ขอคิดเห็นตอการแกไขพระราชบัญญัติไปรษณียไทยดวย
1.2

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
มี ม ติ รั บ ทราบรายงานสรุ ป ประเด็ น ด า นเศรษฐกิ จ จากการร ว มกิ จ กรรมเสริ ม สร า ง
ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 21-24 กันยายน
2552 และมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรายงานผลการประกอบธุรกิจ ตามกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดยเฉพาะในบัญชี 3 ที่ขออนุญาต วามีการเสนอขอ
และพิจารณาอนุมัติธุรกิจในบัญชีนับตั้งแตกฎหมายไดเริ่มมีผลบังคับใชอยางไร ทั้งนี้ ให
กระทรวงพาณิชยรายงานใหคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจทราบภายใน 2 สัปดาห
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2.

3.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดชี้แจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุม
APEC ที่สิงคโปรในสัปดาหที่ผานมา ในสวนของ APEC Chapter นั้น ภาคเอกชนจะขอ
เขาพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเปนการเฉพาะในประเด็นตางๆ ซึ่งประเทศไทยไดใหความ
มั่นใจในการแกไขปญหาบรรยากาศในการลงทุน และการทํางานรวมกันตอไป

2.2

ภาคเอกชนไดมีการหยิบยกประเด็นเรื่องความชัดเจนในการขอใชระบบอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งการประชุมในวันนี้จะไดมีการพิจารณาในเรื่องนี้ดวย ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ไดมีการพิจารณาแกไขปญหาที่
เปนอุปสรรคตอการลงทุนดวยเชนกัน

2.3

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รายงานวา ไดมีการทบทวนแกไข (ราง) พระราชบัญญัติ
ศุลกากร โดยไดหารือกับภาคเอกชนเรียบรอยแลว ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกัน นอกจากนี้
ยั ง มี ป ระเด็ น เชิ ง นโยบายที่ ต อ งพิ จ ารณาทบทวนอี ก ครั้ ง เนื่ อ งจากมี ข อ สั ง เกตจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะในเรื่องรางวัลนําจับ

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3

1.

ความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67

ฝายเลขานุการรายงานความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67
ดังนี้
1.1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาเรงดวนของมาบตา
พุด โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) เปนประธาน และคณะทํางานจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อมุงแกไขปญหาที่มาบตาพุดโดยเนนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เชน ขยะมูลฝอย ประปา รวมทั้งพัฒนา
บริการสาธารณสุข นอกจากนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 4 ฝาย ประกอบดวย (1) ภาครัฐ
(2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน และ (4) นักวิชาการ โดยมีนายอานันท ปนยารชุน เปน
ประธานกรรมการ เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดระยอง
รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรค 2

11
1.2

ตอมา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 250/2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มี น ายอานั น ท ป น ยารชุ น เป น ประธานกรรมการ โดยมี
องค ป ระกอบของคณะกรรมการ ได แ ก (1) ภาคประชาชน ประกอบด ว ย นายชู ชั ย
ศุ ภ วงศ นางเรณู เวชรั ช ต พิ ม ล นายสุ ท ธิ อั ช ฌาศั ย และนายหาญณรงค เยาวเลิ ศ
(2) ภาครัฐ ประกอบดวย นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายโกศล
ใจรังษี) (3) ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย นายเดชรัตน สุขกําเนิด นายธงชัย พรรณสวัสดิ์
นายสุ ทิ น อยู สุข นางสาวสมฤดี นิ โ รวั ฒ น ยิ่ ง ยง และนายสมรั ต น ยิน ดี พิ ธ
และ
(4) ภาคเอกชนผูประกอบการ ประกอบดวย นายชายนอย เผื่อนโกสุม นายพยุงศักดิ์
ชาติสุทธิผล นายมหาบีร โกเดอร และนายรุงโรจน รังสิโยภาส
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการดังกลาวใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวง
พลังงาน กระทรวงการคลัง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม (นายสรยุทธ
เพ็ชรตระกูล และ สศช. เขารวมสังเกตการณดวย โดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2552

2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4
1.

ความคืบหนาขอเสนอแกไข พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานความคืบหนาขอเสนอแกไข พ.ร.บ.ปาไม
พ.ศ. 2484 ตามมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 วา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมมีมติดังตอไปนี้
1.1

การขยายรอบระยะเวลาการจัดทําบัญชีไมเปนทุก 7 วัน จะตองมีการแกไขขอกําหนด
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

1.2

การตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมของกรมปาไมที่มีอายุ 1 ป ตออายุคราวละ 1 ป
มีความเหมาะสมอยูแลว แตควรเรงรัดขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานใหรวดเร็ว
สะดวกแกผูประกอบการมากขึ้น

1.3

การขอแกไข พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 จําเปนตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
เสนอกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มตั้ ง คณะทํ า งาน ประกอบด ว ย
สวนราชการและภาคเอกชนรวมกันพิจารณา เนื่องจากการแกไข พ.ร.บ.ปาไมฯ เพื่อแกไข
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ปญหาโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา อาจกอใหเกิดปญหาในการควบคุมตรวจสอบ
กิจการอุตสาหกรรมไมประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีกฎหมาย ขอกําหนด และระเบียบปฏิบัติ
ที่ เ กี่ ย วข อ งค อ นข า งมาก การแก ไ ขเฉพาะเรื่ อ งอาจกระทบต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
หลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับปจจุบันยังมีการนําไมที่มิชอบดวยกฎหมายมา
สวมรอยเปนไมในที่ดินกรรมสิทธิ์ใหเขาโรงงานแปรรูปไม เปนปญหาตอการตรวจสอบ
ควบคุมของเจาหนาที่ รวมทั้งหนวยงานในระดับพื้นที่ขาดแคลนอัตรากําลังและเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ กรมปาไมจะนํามติของที่ประชุมดังกลาวเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อพิจารณาแนวทางในการดําเนินการดังกลาวตอไป
2.

3.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ปจจุ บั นยั งมี ป ญหาการลั กลอบนํ าไม ที่ มิ ชอบด วยกฎหมายมาสวมรอยเป นไม ในที่ ดิ น
กรรมสิทธิ์เขาโรงงานแปรรูปไม โดยการตรวจสอบควบคุมยังทําไดลําบาก การปฏิบัติของ
เจาหนาที่จึงตองเปนไปดวยความเขมงวด

2.2

ควรขยายระยะเวลาการตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมของกรมปาไมใหยาวกวา
คราวละ 1 ป เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ เนื่องจากหากขาดการตออายุ
ใบอนุญาตฯ ผูประกอบการจะตองหยุดดําเนินกิจการทันที

2.3

ควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะสําหรับไมยางพาราและไมเศรษฐกิจอื่น

มติที่ประชุม
รับทราบ โดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการทบทวนและ
หาแนวทางปรั บ ปรุ ง พ.ร.บ.ป า ไม พ.ศ. 2484 ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นภายในกรอบระยะเวลา 2 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการ กรอ. ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ยุทธศาสตรยางและไมยางพารา

1.

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.1

เรงแตงตั้งใหประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน เขารวมเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติตามที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ทั้งนี้เพื่อให
ภาคอุตสาหกรรมสามารถเสนอยุทธศาสตรและแนวทางแกไขปญหาไดโดยตรงและทันตอ
เหตุการณผานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
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1.2

ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ข องอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช
ยางพาราในปริมาณสูงและสรางมูลคาเพิ่มไดสูงสุดตามลําดับ คือ อุตสาหกรรมยางลอ
และอุตสาหกรรมถุงมือยาง ดังนี้
1.2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑยางลอในประเทศไทย โดย
ดําเนินการเชิงรุกในการเชิญชวนผูผลิตยางลอชั้นนําของโลกเขามาลงทุนหรือ
ขยายการลงทุนในประเทศไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในประเทศแทนการสงออก
ในรูปวัตถุดิบ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดการขยายตัวดานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจะเกิดการสรางงาน และรัฐ
จะไดรับผลตอบแทนจากภาษีทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนเปนชองทาง
ในการถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการยางลอไทย
1.2.2 จั ด ตั้ ง สถาบัน พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ย างพารา ภายใต ก ระทรวงอุต สาหกรรมและ
รวมมือกับมหาวิยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางของการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑยาง และลงทุนดานหองทดสอบ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับตอความตองการของอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ตลอดจนเปนกลไกใน
การเพิ่ ม Productivity
ให กับ ผู ป ระกอบการไทย โดยใหค วามสํ า คั ญ กั บ
อุตสาหกรรมยางลอ และถุงมือยางในระยะแรก

2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรไดนําเสนอยุทธศาสตรพัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 ตอ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแลว และอยูระหวางการรับขอเสนอแนะไปปรับปรุง

2.2

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการหารือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหลายครั้ง ซึ่งไดมีการปรับ
โครงสรางการทํางานของกระทรวงเพื่อรองรับไวแลว นอกจากนั้น จากขอมูลที่ไดจากการ
เดินทางเพื่อทํา Road show ในระยะที่ผานมาพบวานักลงทุนจากประเทศจีน อินเดีย และ
รัสเซีย ใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางในประเทศไทย
ขณะเดียวกัน ยังมีแนวคิดในการกําหนดใหจังหวัดที่รัฐบาลใหการสงเสริมและสนับสนุนให
เปนแหลงปลูกยางสําคัญ อาทิ จังหวัดสุราษฏรธานี และหนองคาย เปนเมืองยาง เพื่อ
สงเสริมใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยางตนน้ําอยางจริงจัง ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเปนผู
สงออกยางลอสําคัญของโลกโดยสงออกถึงรอยละ 60 ของผลิตภัณฑยางในประเทศ

2.3

เห็ น ควรให มี แ ผนงานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยางพาราที่ มี เ ป า หมาย แนวทาง
การดําเนินงาน และการกําหนดบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการทํางาน ตลอดจน
กรอบเวลาการทํางานอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างอย า งแท จ ริ ง และเป น รู ป ธรรม ทั้ ง นี้ จํ า เป น ต อ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง สิ ท ธิ
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ประโยชนดานการลงทุนในการจูงใจนักลงทุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูป
ยางพาราเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยอาจศึกษารูปแบบการใหการสงเสริมหรือสิทธิประโยชน
จากประเทศที่เปนคูแขงเพื่อเปนแนวทางประกอบในการพิจารณาดวย
3.

มติที่ประชุม
3.1

มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จัดเวทีสําหรับผูประกอบการเพื่อทํา
Business Matching รวมทั้งรับไปพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการลงทุนเพื่อสรางอุตสาหกรรมแปรรูปยางในสาขาที่ไทยมี
ศักยภาพ โดยมีกรอบระยะเวลาทํางาน 1 เดือน แลวรายงานตอคณะกรรมการ กรอ.

3.2

มอบหมายสํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร ในฐานะฝ ายเลขานุ การของคณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ เรงรัดและติดตามการดําเนินการตามขั้นตอนของการเพิ่มผูแทนจาก
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

3.3

มอบหมายกระทรวงอุ ต สาหกรรมรั บ ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ยอดการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมยางในขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา โดยใหเชื่อมโยงกับการพัฒนายางตนน้ําตาม
ยุทธศาสตรพัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้ง
รับหลักการใหมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา

ระเบียบวาระที่ 4.2
1.

การขอปรับลดคาอนุรักษน้ําบาดาล

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
คณะกรรมการ กกร. ไดเสนอแนะแนวทางการขอปรับลดคาอนุรักษน้ําบาดาล ดังนี้

2.

1.1

ขอใหปรับลดคาอนุรักษน้ําบาดาลจาก 8.50 บาท/ลบ.ม. ลงเหลือ 4.50 บาท/ลบ.ม. ตาม
มติคณะกรรมการน้ําบาดาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยการแกไขกฎกระทรวง เพื่อ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของภาคเอกชน ที่ยังมีความจําเปนตองใชน้ําบาดาล อีกทั้ง
สามารถปรับลดตนทุนการผลิตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหสามารถดํารงอยูและ
แขงขันกับตางประเทศได

1.2

ขอใหจัดหาน้ําภาคอุตสาหกรรม ใหผูประกอบการทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริม ณฑล รวมทั้ งบริเวณอื่น ๆ อย างเหมาะสมและเพีย งพอ เพื่อเปนการแกไขป ญหา
การใชน้ําอยางบูรณาการตอความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

การปรับลดคาอนุรักษน้ําบาดาลจะสงผลกระทบตอเรื่องการทรุดตัวของแผนดิน และ
แนวโนมปริมาณการใชน้ําบาดาลที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยแมวาตั้งแตป 2547 อัตราการทรุดตัว
ของแผนดินจะลดต่ําลงจากปริมาณการใชน้ําบาดาลที่ลดลง แตยังมีแนวโนมทรุดตัวอยู
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ดวยเหตุ ที่พื้ น ดินในเขตกรุงเทพฯ เปน ดินตะกอนสง ผลใหมี การทรุดตั วตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังมีปญหาน้ําทะเลหนุนสูงจากสภาวะโลกรอน และการปนเปอนของสารเคมี
ในน้ําบาดาล ซึ่ง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก อยางไรก็ดี จากการศึกษาของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลใน ”รายงานสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการ
บริหารจัดการน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวาสภาพทรุดตัวของ
พื้นดินในพื้นที่ที่ศึกษามีแนวโนมทรุดตัวนอยลงมาตั้งแตป 2542 ซึ่งเปนชวงเวลากอนจะมี
การเก็บคาอนุรักษน้ําบาดาลในป 2547 ถึง 5 ป และขอมูลจากสํานักสํารวจและประเมิน
ศักยภาพน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังรายงานเมื่อป 2550 วามีการเติมน้ําใตดิน
จากธรรมชาติในอัตราที่สูง จึงเห็นวานาจะสามารถกําหนดอัตราการใชน้ําที่ปลอดภัยได
โดยไมสงผลกระทบตอการทรุดตัวของแผนดิน นอกจากนี้ ตนทุนน้ําบาดาลในเขตวิกฤต
รวมค าธรรมเนี ย ม ค า อนุรัก ษ ตน ทุนการขุดเจาะบอ และคา ปรับปรุง คุณภาพน้ํ า รวม
ประมาณ 25.44 บาท/ลบ.ม. แมปรับลดคาอนุรักษลง 4 บาทก็ยังมีตนทุนเทากับ 21.44
บาท/ลบ.ม. ซึ่งยังแพงกวาน้ําประปา ไมนาเปนแรงจูงใจใหผูที่หันไปใชน้ําประปาแลวหวน
กลั บ มาใช น้ํา บาดาลอี ก จึ ง ไม นา เป น เหตุ ใ ห แ นวโน ม ปริ ม าณการใช น้ํ า บาดาลสู ง ขึ้ น
เนื่องจากสาเหตุการลดคาอนุรักษน้ําบาดาล
2.2

ตนทุนน้ําบาดาลตอตนทุนรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมฟอกยอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมสิ่งทออยูที่ประมาณรอยละ 10-20 ซึ่งการคิดคํานวณตนทุนการใชน้ําบาดาล
เฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอทําใหขอมูลไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่อุตสาหกรรมฟอก
ยอมมีความเดือดรอนมาก ทําใหแขงขันไมได เนื่องจากกําไรขั้นตน (Margin) คอนขางต่ํา
โดยหากมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานจะสงผลกระทบตอการพัฒนาหวง
โซการผลิต (Supply Chain) ปจจุบันภาคเอกชนไดรวมกับญี่ปุนภายใตความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thai Economic Partnership Agreement: JTEPA)
ปรับปรุงประสิทธิภาพการฟอกยอม และนําน้ํากลับมาใชใหม ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชน้ําอยูแลว แตการบังคับใหอุตสาหกรรมฟอกยอมใชน้ําประปาเปนการไมถูกตอง
เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและยอม ยังไมสามารถจัดทําบอ
บําบัดคลอรีนไดเพราะตองใชเงินลงทุนสูงและตองมีพื้นที่ขนาดใหญ

2.3

สถานะการเงิ น ของกองทุ น อนุ รั ก ษ น้ํ า บาดาล (กพน.) มี เ งิ น รายได จ ากการจั ด เก็ บ
ค า อนุ รั ก ษ น้ํ า บาดาลและค า ใช น้ํ า บาดาลเฉลี่ ย ป ล ะ 700 ล า นบาท จึ ง ควรพิ จ ารณา
ความเปนไปไดในการใชประโยชนของ กพน. เพื่อชดเชยและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ภายใต เ งื่ อ นไขและวั ต ถุ ป ระสงค ข อง กพน. ซึ่ ง อาจดํ า เนิ น การได ใ น 2 ลั ก ษณะ คื อ
(1) ชดเชยเงินคืนใหผูประกอบการที่เปลี่ยนจากการใชน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปา และ
(2) สํา หรับ พื้น ที่ ที่ โ ครงข า ยของระบบน้ํา ประปายัง ไม ค รอบคลุม ควรมีก ารช ว ยเหลื อ
ในดานประสิทธิภาพการใชน้ําบาดาล หรือมาตรการลดหยอน
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3.

2.4

ผลการศึกษาสูตรการคิดคํานวณอัตราคาอนุรักษน้ําบาดาลของคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะสัมพันธกับปริมาณการใชน้ําบาดาล โดยหากใชเกินอัตรา
การสูบน้ําแบบปลอดภัย (Safe Yield) คาอนุรักษน้ําบาดาลก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นตาม ซึ่ง
สามารถนํ า มาทดลองใช แ ละกํ า กั บ ดู แ ลได ต ามความเหมาะสม โดยควรมี แ นวทาง
กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาอนุรักษน้ําบาดาลในอนาคตบนฐานอัตราการสูบน้ํา
แบบปลอดภัย และความเสี่ยงการทรุดตัวของแผนดิน

2.5

ผลการศึ ก ษาของจุฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย หากจะนํ า มาใช อ า งอิง ควรมี ก ารศึ ก ษา
เพิ่มเติมเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในประเด็นตางๆ อาทิ (1) อัตราการสูบน้ําแบบปลอดภัย
(Safe Yield) ที่เชื่อถือไดโดยมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตรรองรับ เพื่อนําน้ําบาดาลมาใช
อยางเหมาะสมและเปนประโยชนตออุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตองใชในกระบวนการ
ผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอกยอมที่แมวาจะมีโครงขายของระบบน้ําประปาเขาถึงแต
ไม ส ามารถนํ า มาใช ท ดแทนได เ นื่ อ งจากมี ค ลอรี น (2) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาน้ํ า เพื่ อ
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตน้ําประปาเปน น้ําเพื่อการอุปโภคของครั วเรือนมี
คุณภาพสูงเกินไป ไมเหมาะกับการใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การให
อุตสาหกรรมตองซื้อน้ําประปาที่ตนทุนสูงอยูแลวมาลดคุณภาพโดยเพิ่มตนทุนอีกเปนการ
ไม ถู ก ต อ ง จึ ง ควรพิ จ ารณาในประเด็ น น้ํ า เพื่ อ อุ ต สาหกรรมในราคาที่ เ หมาะสม
ประกอบด ว ย และ (3) สั ดส วนของจํา นวนโรงงานที่ไมปรับเปลี่ยนไปใชน้ํ า ประปาใน
กระบวนการผลิตแมวาจะมีโครงขายของระบบประปาครอบคลุมแลว เพื่อจะไดทราบถึง
ผลกระทบวามีนัยสําคัญอยางไรตอปริมาณการใชน้ําบาดาลและการทรุดตัวของแผนดิน
และ (4) ศึกษาวิจัยการบําบัดน้ําเสียในภาคครัวเรือน

2.6

การสนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรมควรมีความชัดเจน โดยมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให
ยายเขาไปอยูในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดเตรียมน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรม
อยางเปนระบบ นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมทั้งของรัฐและเอกชน ควรจัดหาพื้นที่เพื่อ
จัดทําอางเก็บน้ําสําหรับปอนน้ําใหภาคอุตสาหกรรม เปนการลดการใชน้ําบาดาลลง

2.7

การศึกษาวิจัยที่ใชเงินของ กพน. เรื่องการเติมน้ําลงสูใตดินในชวงฤดูน้ําหลาก ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการทดลองมาได 2-3 ปแลว แตตองใชระยะเวลาอีกประมาณ 10 ป จึงจะ
สามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริง เนื่องจากตองเฝาติดตามผลกระทบตออุทกธรณีวิทยา

มติที่ประชุม
มอบหมายกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม พิ จ ารณาดํ า เนิ น การร ว มกั บ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวง
และการประปาสวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายในกรอบระยะเวลา 2 เดือน ดังนี้
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3.1

ทบทวนความเปนไปไดในการปรับปรุงอัตราคาอนุรักษน้ําบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยคํานึงถึงแนวโนมปริมาณการใชน้ําที่จะเพิ่มขึ้นและความเสี่ยงของ
สถานการณการทรุดตัวของแผนดิน ทั้งนี้ ใหมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น
เรื่องอัตราการสูบน้ําแบบปลอดภัย (Safe Yield) ที่เชื่อถือไดโดยมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร
รองรับ อัตราการทรุดตัวของแผนดิน และปญหาการปนเปอนของสารเคมีในน้ําบาดาลซึ่ง
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน

3.2

พิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากเงินกองทุนอนุรักษน้ําบาดาลเพื่อชวยเหลือและ
พัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยอาจดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ (1)
ชดเชยเงินคืนใหผูประกอบการที่เปลี่ยนจากการใชน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปา และ (2)
สําหรับพื้นที่ที่โครงขายของระบบน้ําประปายังไมครอบคลุมและภาคอุตสาหกรรมที่มี
ความจํ า เป น ต อ งใช น้ํ า บาดาลในกระบวนการผลิ ต ควรมี ก ารช ว ยเหลื อ ในด า น
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า บาดาล หรื อ มี ม าตรการลดหย อ น เป น ต น และใช เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําบาดาล และแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาทิ
พัฒนาแหลงน้ําทดแทน พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด ประหยัดน้ํา และนําน้ํากลับมาใชใหม
(ครอบคลุมน้ําเสียที่ปลอยจากครัวเรือน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา รวมทั้ง ใชในการ
สนับสนุนใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมเพื่อยายฐานไปตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม

3.3

จัดทําแผนพัฒนาน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจัดหาแหลงน้ําธรรมชาติทดแทน
หรื อ แหล ง น้ํ า อื่ น ที่ เ หมาะสมให ผู ป ระกอบการทั้ ง ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งบริเวณอื่นๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อเปนการแกไขปญหาการ
ใชน้ําอยางบูรณาการ

ระเบียบวาระที่ 4.3
1.

การพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
ในประเทศไทย

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
คณะกรรมการ กกร. เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสง
มวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.1

เสนอใหภาครัฐดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อทดแทนการนําเขา และเพิ่ม
โอกาสผูประกอบการไทยในการเขาสูอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องตางๆ
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2.

1.2

เสนอภาครัฐใหสิทธิประโยชนทั้งในรูปแบบทางภาษีและไมใชภาษีสําหรับผูประกอบการ
ผลิตชิ้นสวนปอนอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชน และใหความสําคัญในลําดับแรก
สําหรับผูเสนอราคาซึ่งใชชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ในสัดสวนที่สูง

1.3

เสนอใหจัดตั้งสถาบันพัฒนาการขนสงทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศ
ไทย และให ดําเนิ นงานภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ประกอบด ว ย
ภาครั ฐ คื อ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน ประกอบดวย กกร. และพันธมิตรทั้งในประเทศและตางประเทศ

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ปจจุบันระบบการขนสงทางรางมีบทบาทสําคัญมากโดยประเทศทั่วโลกไดใชเปนนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีผูผลิตชิ้นสวนเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมรถไฟฟาสงจําหนายใหกับผูผลิตทั่วโลกอยูแลว รวมทั้งมีนโยบายการลงทุน
เพื่อพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางซึ่งมีขนาดของการลงทุนสูงมาก ซึ่งเปนปจจัยเรง
สําคัญใหภาครัฐและภาคเอกชนตองพัฒนาขีดความสามารถในอุตสาหกรรมดังกลาว

2.2

การที่จะพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมตอเนื่องใน
ประเทศไทยยังจําเปนตองมีการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและความเปนไปไดใน
หลายเรื่อง อาทิ
2.2.1 ระบบการประมูล และการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดในขอบเขตการดําเนินงาน
(Term of Reference: TOR) ซึ่งควรสอดคลองและบูรณาการกันระหวางโครงการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนสายตางๆ เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of
Scale) ในการผลิต บริหารจัดการ และซอมบํารุงในระยะยาว
2.2.2 ขอบเขตการดําเนินการที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ควรมีความชัดเจนวา (1)
ตองการที่จะสรางอุตสาหกรรมนี้ให มีเทคโนโลยี /สรางแบรนดเปนของตนเอง
รวมทั้งเปนผูผลิตจัดจําหนายใหกับประเทศอื่นๆ (Supplier) ซึ่งอาจเปนตลาดใน
อนาคต เชน กลุมประเทศอาเซียน หรือ (2) ตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของหวงโซ
การผลิตของอุตสาหกรรมรถไฟฟาตางประเทศ ซึ่งการกําหนดขอบเขตดังกลาวจะ
สงผลตอการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนฯ
ตลอดจนการพิจารณากําหนดสิทธิประโยชนที่เหมาะสมตอไป
2.2.3 ศักยภาพความเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมไทย กลไกตลาด แนวทางการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงการใหทุน
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาของตางประเทศ

2.3

ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมอยูระหวางดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ซึ่งเปนการดําเนินการใน
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ระยะที่ 1 ขณะเดียวกัน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ อยูระหวางการพิจารณาแนวทางการ
ถายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟาสูอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งไดเสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาการขนสงทางรางและอุตสาหกรรมตอเนื่องของประเทศไทยไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
3.

มติที่ประชุม
3.1

มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม เรงดําเนินการศึกษาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหนําผล
การศึกษารายงานตอคณะกรรมการ กรอ. ตอไป

3.2

มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกันศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการขนสงทางรางและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย โดยใหพิจารณาถึงโครงสรางองคประกอบของ
สถาบัน บทบาท และหนาที่ใหชัดเจนดวย

3.3

มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษาแนวทางการกําหนดเงื่อนไขการจัดหาระบบรถไฟฟา
และรถไฟ โดยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีทั้งในดานการผลิต การเดินรถและซอมบํารุง
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรไวในขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR)

3.4

มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดําเนินการ
สํารวจศักยภาพและขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในการรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมรถไฟฟาและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล
ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4
1.

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เรื่องการทํา
สัญญาระหวางรัฐกับเอกชน (อนุญาโตตุลาการ)

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
คณะกรรมการ กกร. เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา ใหหนวยงานของรัฐสามารถพิจารณาระบุใน
สัญญากับเอกชนใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทไดตามความจําเปนและสมควร
ตอสถานการณ โดยนําเสนอขอเท็จจริงดังนี้
1.1.

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ใหปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2547 (เรื่องการทําสัญญาสัมปทานระหวางรัฐกับเอกชน) ในสวนของขอ 1 จาก
เดิมวา “สัญญาสัมปทานในกฎหมายปจจุบันเปนสัญญาทางปกครองจึงควรนําคดีพิพาท
จากสัญญาเหลานั้นสงไปศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม ดังนั้น สัญญาที่รัฐทํากับเอกชน
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ในไทยหรื อ ในต า งประเทศไม ค วรเขี ย นมั ด ในสั ญ ญาให ม อบข อ พิ พ าทให ค ณะ
อนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาด แตหากมีปญหาหรือความจําเปนหรือเปนขอเรียกรองของ
คูสัญญาอีกฝายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป”
เปน “สัญญาทุกประเภทที่หนวยงานของรัฐทํากับเอกชนในไทยหรือตางประเทศไมวาจะ
เปนสัญญาทางการปกครองหรือไม ไมควรเขียนผูกมัดในสัญญาใหมอบขอพิพาทใหคณะ
อนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาด แตหากมีปญหาหรือความจําเปนหรือเปนขอเรียกรองของ
คูสัญญาอีกฝายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป”

2.

1.2.

แม ว า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วเป น เพี ย งนโยบาย หากแต ห น ว ยงานต า งๆ ของรั ฐ
ถือปฏิบัติเสมือนหนึ่งเปนขอหามโดยเด็ดขาด ปฏิเสธวิธีการอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้นใน
สัญญาทุกประเภท และกําหนดวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีการทางศาลไทยเทานั้น และการ
กําหนดขอยกเวนยังขาดความชัดเจนในหลักการและแนวปฏิบัติ

1.3.

สัญญาจํ านวนมากในสวนธุรกิจหลายภาคสวนที่ไมอาจตกลงกั นไดและยัง คงคางคา
ทํ า ให เ กิ ด ความติ ด ขั ด ในการประกอบการ และบางรายถึ ง กั บ ถู ก ยกเลิ ก หรื อ แก ไ ข
ขอสัญญาที่ไดมีการตกลงไวแลว นอกจากนี้ ยังสงผลใหตนทุนและราคาสินคาบริการ
สูงขึ้น เพราะผูประกอบการจะนําความเสี่ยงในสวนนี้เขาไปรวมอยูในราคาดวย

1.4.

การที่ รั ฐ กํ า หนดนโยบายจํ า กั ด วิ ธี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการเป น การขั ด ไม ส อดคล อ งกั บ
พันธกรณีที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือความตกลงตางๆ กับนานาประเทศ
เชน สนธิสัญญาปกปองการลงทุนตางๆ เปนตน และทําใหหลายโครงการดําเนินการตอ
ไมได เนื่องจากขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ เปนเงื่อนไขในการใหกูยืมของสถาบันการเงิน
ตางๆ รวมตลอดถึงแหลงเงินทุนจากองคกรระหวางประเทศ เชน World Bank, ADB,
OECD และ JICA เปนตน ซึ่งทําใหธุรกิจไทยถูกจํากัดในแหลงเงินทุน

1.5.

การมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการจะเปนการตัดสิทธิคูสัญญาในการใชสิทธิทางศาลใน
ประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ หากไมมีการกําหนดเรื่องการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ
จะทําใหคูสัญญาอีกฝายอาจเลือกที่จะฟองรองหนวยงานรัฐ ณ ศาลในประเทศใดๆ ก็ไดที่
รัฐบาลไทยมี ท รั พ ยสิ น อยู ห รื อ เขตอํ า นาจศาลประเทศนั้น ครอบคลุ ม ถึ ง ซึ่ ง การบั ง คั บ
ขึ้นศาลอยางเดียวอาจไมเหมาะสม กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความไมวาของไทยหรือ
ตางชาติอาจไมเอื้ออํานวยใหการระงับขอพิพาทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในบางกรณี
เปนตนวาขอจํากัดทางภาษา การขาดความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะ

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

แนวทางการดํ า เนิ น งานของภาครัฐ จะอยู บ นพื้ น ฐานของแนวทางตามพั น ธกรณี แ ละ
หลักมาตรฐานสากลดานกลไกที่ใชในการระงับขอพิพาท อยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่
ผ า นมาพบว า ระบบอนุ ญ าโตตุ ล าการทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ภาครั ฐ วิ ธี ก าร
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อนุญาโตตุลาการไมสามารถแกไขปญหาได โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของมาก ซึ่งควรเปนการ
แกปญหาการใชระบบ ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 บังคับใชกับ
สัญญาสัมปทาน หากแตมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 มีผลบังคับใชกับ
สั ญ ญาทุ ก ประเภท จึ ง ควรพิ จ ารณาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ สั ญ ญาสั ม ปทานในช ว งที่
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีผลบังคับใชประกอบดวย

3.

2.2

มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2547 และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 28
กรกฎาคม 2552 ไมไดหามการใชกลไกอนุญาโตตุลาการ โดยหนวยงานสามารถเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได
มีมติอนุมัติใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท ในสัญญาจางกอสรางงาน
โยธา โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ

2.3

ภาครั ฐ ต อ งวิ เ คราะห ส าเหตุ ที่ แ ท จ ริ ง ของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช
อนุญาโตตุลาการ โดยภาครัฐแพคดี เนื่องจากมีหลักฐานไมครบถวน ซึ่งจําเปนตองแก
ระบบการจัดการภายใน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ หากในการประมูลงานของภาครัฐใดไมมีการ
กําหนดในสัญญาใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการแลว ภาคเอกชนอาจนําตนทุนความเสี่ยง
ไปเปนสวนเพิ่ม (Premium) ในการเสนอราคาได

2.4

ภาคเอกชนตองการความชัดเจนดานนโยบายของภาครัฐ โดยไดกลาวถึงตัวอยางของ
ประเทศเวเนซูเอลา และบังคลาเทศ ที่มีขอจํากัดในเรื่องอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคดีเกี่ยวกับ
โครงการขนาดเล็กจะเขาสูการพิจารณาของศาลในประเทศ และโดยสวนใหญภาครัฐจะ
เปนผูชนะคดี ขณะที่คดีเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญจะมีการพิจารณาในศาลตางประเทศ

2.5

ภาครัฐควรใหขอมูลตอสาธารณะ ตลอดจนนักลงทุนชาวไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
หนวยงานภาครัฐวา วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทนี้ ไมไดเปนขอหามในการ
ดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ และควรกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติ
ในการขอยกเวนใหชัดเจน

มติที่ประชุม
3.1

รับ ทราบความเห็น ของที่ ประชุม ถึ ง ขอจํา กัดการใช วิ ธีการอนุ ญาโตตุ ล าการเพื่อระงั บ
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเรงรัดชี้แจงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหเขาใจถึง
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 วาไมไดเปนขอหามตอหนวยงานภาครัฐในการ
ใชวิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาท

3.2

มอบหมายประธานผูแทนการคาไทยประมวลเรื่องการใชวิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อ
ระงับขอพิพาท และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5
1.

เรื่องอื่นๆ

นโยบายและมาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว (กากถั่วเหลือง)
1.1

สภาหอการคาแหงประเทศไทย ขอใหรัฐบาลเรงประกาศนโยบายและมาตรการนําเขา
วัตถุดิบอาหารสัตว ป 2553 เนื่องจากนโยบายและมาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว
ป 2552 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการ
ซึ่งกากถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ไทยสามารถผลิตไดปละประมาณ 3 แสนตัน
และตองนําเขาอีกปละ 2 ลานตัน เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ โดย
สวนใหญไทยนําเขาจากประเทศบราซิล และอินเดีย

1.2

กระทรวงพาณิชย ชี้แจงวา คณะอนุกรรมการกํากับดูแลวัตถุดิบอาหารสัตว ไดพิจารณา
เรื่องดังกลาวแลว ซึ่งจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายอาหารเห็นชอบ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป โดยยังไมไดขอสรุปในเรื่องของอากรนําเขา ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาที่ยัง
ไมมีประกาศกรมศุลกากรลด/ยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ตามนโยบายและ
มาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป 2553 จะเก็บภาษีนําเขาในอัตราเดิมที่รอยละ 10
โดยสามารถขอคืนภาษีได เมื่อมีการประกาศกําหนดอัตราอากรใหม

1.3

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
การเรียกเก็บอัตราภาษีนําเขารอยละ 10 จะเปนภาระตนทุนที่สูงสําหรับผูประกอบการ
แมวาจะสามารถขอคืนภาษีไดในภายหลัง หากแตตองใชเวลาในการดําเนินการขอคืน
ภาษี จึง ควรเร ง รัด การออกประกาศนโยบายและมาตรการนํา เข า วัตถุดิบ อาหารสั ตว
ป 2553 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการ

1.4

มติที่ประชุม
เห็นควรใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดหาขอสรุปอัตราอากรขาเขากากถั่วเหลือง และเสนอ
นโยบายและและมาตรการนําเขากากถั่วเหลืองป 2553 ตอคณะรัฐมนตรี กอนการประชุม
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งตอไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2552

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายอําพน กิตติอําพน)
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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