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รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังที่ 1/2560

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น.
ณ หองประชุมบานผือ ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี



ผูมาประชุม

1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

3. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

5. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจงัหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

7. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

8. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค
หอการคาไทย

ที่ปรึกษา

9. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษา
10. นายจีรวัฒน  ไชยศรี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
11. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
12. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางสาวพัชรี  สําราญพิศ (แทน) พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ
14. นางสาวอัญชลี  พลคชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
15. นายสุรสิทธ์ิ โสรินทร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ
16. นางมิณรญา  วัฒนวาทิตกุล (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
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17. นายนิราศ  เทียมวงศ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ
18. นายทวีวัฒน  ทวีไทย (แทน) คลังเขต 4 กรรมการ
19. นายภิญโญ  แสงแกว (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สํานักงานอุดรธานี
กรรมการ

20. นายเกียรติพงษ  คชวงษ ผู อํ านวยการการทอง เที่ ยวแห งประเทศไทย
สํานักงานเลย กรรมการ

21. นางสาวอุทุมพร  อัมไพวิทย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวอุดรธานี
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวอุดรธานี กรรมการ

22. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
23. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

24. นายสินศักดิ์ชัยเดช  บรรยงค (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
25. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
26. นายธนัชชัย  สามเสน ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
27. นางวิลาวัณย กนกศิลป ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ
28. นายรุงศักดิ์ สันตินันตรักษ ประธานหอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
29. นายวิโรจน  เปยมสกุล ประธานหอการคาจังหวัดเลย กรรมการ
30. นายเจตน  เกตุจํานงศ ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
31. นางฉายา  ทยางคนนท ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
32. นายวรากร  เจียเสริมสิน (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด

หนองคาย กรรมการ

33. นายธนวิทย  คงสุริยะ ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย กรรมการ
34. นายธีระศักดิ ์ ศุภพิทักษไพบูลย เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

35. นายสมศักดิ์  สุขสมโสตร (แทน) นายดานศุลกากรหนองคาย กรรมการ
36. นายวิชัย  มานะ (แทน) นายดานศุลกากรทาล่ี จังหวัดเลย กรรมการ
37. วาที่รอยตรีสกล  กมลอรรฆ (แทน) นายดานศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย กรรมการ
38. นายจุฬาธร  ภัยชนะ (แทน) นายดานศุลกากรบึงกาฬ กรรมการ
39. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1/
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
เลขานุการ

40. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

41. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ

2. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
3. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
5. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ ติดราชการ
6. ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ ติดราชการ

7. อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการ ติดราชการ
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
15. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายสุธี ศรีทัดจันทรา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
3. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
4. นายณัฐพงษ  มีโสภา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
5. นางบําเพ็ญพร  สุริยกมล สนง.การทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองคาย
6. นางสาวปฐมนต  สารสมบัติ จนท.ประจําศูนยบริการเบ็ดเสร็จเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
7. นายบรรเจิด  สิทธิจู (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานหนองคาย
8. นางสาวอรุณีย  วิศิษฎชัยนนท นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
9. นายณัฐพงศ คําวงศปน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
10. นายจรัส วงษธรรม สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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12. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางรสริน ศิริเกตุ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นางสาวมาลินทร พันธุเดช สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางสาวชาคริยา ใจขาน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น.

เร่ืองกอนวาระการประชุม “โครงการลงทุนระบบรถไฟความเร็วสูงและโครงสรางพื้นฐาน
ของจีน ในนครหลวงเวียงจันทน” โดย Mr.Li Ming Gang กงสุลใหญ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดขอนแกน และนายบุนสี  วงบัวสี
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําจังหวัด
ขอนแกน

Mr.Lui Hongnian ทางเรายินดีเปนอยางยิ่งที่ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมการคาไทย กวางซี นายชยาวุธ  จันทร และคณะ ไดเดินทางไปเยือนเมือง Yuo Yang

ประเทศจีน โดยเมือง Yuo Yang เปนเมืองที่สําคัญตั้งอยูบริเวณ
ภาคกลางของประเทศจีน และจังหวัดอุดรธานี ก็เปนจังหวัดที่สําคัญ
จังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสองเมืองก็มีประวัติศาสตร
ที่สําคัญอันยาวนาน โดยมีการสรางความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนอง
และเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูกันไปดวย โดยไดมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเมืองตางๆ  ที่อยูใกลเคียง กับเมือง Yuo Yang ดวย
แตกระผมไมคอยจะมีความรูในเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูง จีน – ลาว
เทากับ Mr.Li Ming Gang กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจํา
จังหวัดขอนแกน

Mr.Li Ming Gang 1.โครงการกอสรางทางรถไฟดังกลาวมีมูลคา 7 พันลานดอลลารสหรัฐ
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทางกวา 417 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 38 สถานี รอยละ 80
ประจําจังหวัดขอนแกน ของสองขางทางเปนภูเขาและที่ราบสูง และสะพาน รวมทั้งส้ิน 167

สะพาน โดยมีระยะทางรวม 68.7 กิโลเมตร อุโมงค 75 แหง ระยะทาง
รวม 200 กิโลเมตร ความยาวรวมรอยละ 69.2 เปนสะพานและอุโมงค
โดยจะเนนใชในการขนสงผูโดยสาร และสินคา โดยมีความเร็วสูงสุด
อยูที่ 167 ก.ม./ชม. และที่ราบ ความเร็ว 20 ก.ม./ชม.
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รถไฟขนสงผูโดยสารจะว่ิงดวยความเร็ว 160 กม. ตอช่ัวโมง ในขณะที่
รถไฟขนสงสินคาจะว่ิงดวยความเร็ว 120 กม. ตอช่ัวโมง ถามีการสราง
แลวเสร็จจะเปนเสนทางรถไฟที่ยาวที่สุด และเร็วที่สุดของ สปป.ลาว โดย
ใชเวลาการกอสราง 5 ป โดยจะสรางแลวเสร็จในป 2564 โดยเริ่ม
ดําเนินการกอสรางตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2559

2. โครงการกอสรางทางรถไฟ จะใชเงินลงทุนรวมประมาณ
7,000 ลานดอลลาร โดยจีนจะออกเงินลงทุนใหรอยละ 70 และรัฐบาล
สปป.ลาว อีกรอยละ 30 โดยมีนายจางผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ จีนรอยละ 70
และ สปป.ลาว รอยละ 30 และในปลายเดือนสิงหาคม 2559 ไดกอตั้ง
บริษัทความรวมมือจีน – ลาว ข้ึน เพื่อบริหารและดําเนินการในโครงการ
กอสรางทางรถไฟ โดยธนาคารจีนจะปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ในระยะเวลา
30 ป โดยรายไดหลักจากลาวที่จะจายคืนเงินกูจะมาจากการจําหนาย
แรบอกไซต และแรโปรแตซ

3. ประโยชนที่ประชาชนชาว สปป.ลาว จะไดรับ โดยมีขอตกลง
ที่สําคัญ คือจะมีการจางแรงงานเปนประชาชนใน สปป.ลาว โดยจะใช
แรงงานประมาณ 50,000 กวา ตําแหนงในการดําเนินการกอสราง
ดังกลาวฯ

4. ความสําคัญตอสองประเทศ คือ เปนการกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน โครงการรถไฟความเร็วสูง จีน – ลาว มีความสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศลาว ขยายธุรกิจทั้งดานการทองเที่ยว ดานการ
ลงทุน และจะเปนเสนทางที่ สะดวก จากประเทศจีนสูประเทศ
ในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเม่ือการกอสรางแลวเสร็จจะนํา
ผลประโยชนมายังประเทศลาวเปนอยางมาก อาทิ เชน ในเรื่องการขนสง
สะดวกรวดเร็ว ลดตนทุนในการขนสงสินคา และดานอ่ืนๆ โดยมีการ
ประมาณการผูโดยสารไวที่ 5 ป แรก นาจะสูงถึงประมาณ 100 ลานคน
โดยเสนทางรถไฟ จีน – ลาว เปนสวนหน่ึงของเสนทางที่เช่ือมตออินโดจีน
มีสวนชวยในการพัฒนาอาเซียน ทั้งดานการคาและการลงทุนในภูมิภาค

ผูเขารวมประชุม การดําเนินการกอสรางทางรถไฟ เสนทางระหวาง สปป.ลาว
มาประเทศไทย จะดําเนินงานแลวเสร็จประมาณชวงไหน

Mr.Li Ming Gang ประเทศไทยและประเทศจีน ไดมีการประชุมปรึกษาหารือใน
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องน้ี ประมาณทั้งหมด 17 รอบ ในหวงเวลา 6 ป ที่ผานมา โดยรอ
ประจําจังหวัดขอนแกน วารัฐบาลทั้งสองประเทศจะตกลงกันวาใหดําเนินการไดเม่ือไหรเทาน้ัน

โดยเสนทางการกอสรางของ สปป.ลาว ระยะทาง 417 กม. จะใชเวลา
กอสรางประมาณ 5 ป แตเสนทาง กรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะทาง
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กวา 600 กม. ระยะเวลาในการกอสรางคงไมถึง 5 ป เพราะบริเวณ
ภาคอีสานสวนใหญจะเปนพื้นที่ราบสูง จึงใชเวลาดําเนินการไมนาน
เหมือนของ สปป.ลาว

ผูเขารวมประชุม หลังจากดําเนินการแลวเสร็จผลที่คาดวาจะไดรับ มีอะไรบาง

Mr.Li Ming Gang จะมีการไหลสะพัดของวงเงินงบประมาณ ความสะดวกสบายใน
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน การเดินทาง สะดวกรวดเร็วข้ึน ลดตนทุนในการขนสง โดยเฉพาะ พืช ผัก
ประจําจังหวัดขอนแกน และผลไม ของภาคอีสานเปนสินคาที่ประชาชนชาวจีน นิยมบริโภคกัน

อยางแพรหลาย หลังจากการกอสรางแลวเสร็จก็จะทําใหการขนสงมี
ความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน

ผูเขารวมประชุม ใชพื้นที่บริเวณสองขางทางประมาณเทาไหร และวิธีการในการ
ลดผลกระทบที่จะเกิดจากการกอสราง

Mr.Li Ming Gang วิธีการแกไขในข้ันตน คือ การกอสรางสะพานและอุโมงคเพื่อ
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดผลกระทบที่จะเกิดจากการกอสราง ประเทศจีนขอใหคนไทยเช่ือม่ันใน
ประจําจังหวัดขอนแกน เทคโนโลยีของเราวาการดําเนินการทั้งหมดจะรักษาส่ิงแวดลอม

ผูเขารวมประชุม ประเทศจีน มองวาหลังจากการกอสรางแลวเสร็จประเทศไทยจะ
ใชเปนเสนทางในการขนสงผักและผลไม และประเทศจีนจะใชขนสง
สินคาประเภทใดมายังประเทศไทย

Mr.Li Ming Gang ผัก ผลไมจากประเทศไทย เปนที่นิยมของประชาชนชาวจีนเปน
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนอยางยิ่ง โดยมีมูลคาการนําเขาสูงถึง 80,000 ลานดอลลาร โดยไทย
ประจําจังหวัดขอนแกน เปนอันดบัที่ 4 ของประเทศคูคาในกลุมอาเซียน แตกอนการขนสงจะตอง

ผานเวียดนาม ลาว ทําใหใชเวลาในการขนสงสินคานาน แตถาการ
กอสรางแลวเสร็จก็จะทําใหลดตนทุน และระยะเวลาในการขนสง
ลงไดมาก การเดินทางไปกลับของนักทองเที่ยวระหวางสองประเทศ
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเดินทางไปมามีความสะดวกและรวดเร็ว

ผูเขารวมประชุม โดยปกติรถไฟความเร็วสูงจะใชเพื่อการขนสงผูโดยสารเทาน้ัน
แลวจะขนสงสินคาควบคูกันไปดวยหรือไม

Mr.Li Ming Gang ประเด็นหลักๆ ในการกอสรางทางรถไฟ เพื่อเปนการสงเสริม
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน การคาระหวางประเทศ โดยมีการเปดเปนเขตเสรีดานการคากันไวแลว
ประจําจังหวัดขอนแกน เม่ือป 2542 ไดมีการประชุมเพื่อเปดเขตการคาเสรีระหวางสองประเทศ

โดยใหมีการลดภาษีในการนําเขาลดลง 75 %
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ผูเขารวมประชุม รถไฟความเร็วสูง เนนการขนสงสินคา หรือขนสงผูโดยสาร หรือใช
ทั้งขนสงสินคาและขนสงผูโดยสาร

Mr.Li Ming Gang ใชขนสงทั้งสินคาและขนสงผูโดยสาร โดยใชเสนทางเดียวกัน แต
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนคนละขบวนกัน
ประจําจังหวัดขอนแกน

ผูเขารวมประชุม เหมืองแรโปแตซที่จะเปนแหลงที่จะนําแรไปขายเพื่อใชคืนเงินกู
ใหกับรัฐบาลจีน เปนเหมืองแรที่จีนไดรับสัมปทานหรือวาเปนเหมืองแรที่
สปป.ลาว ดําเนินการเอง และอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ประเทศจีนปลอยกูให
สปป.ลาว อยูที่รอยละเทาไหร

Mr.Li Ming Gang ไมทราบอัตราดอกเบี้ยที่ทางรัฐบาลจีนปลอยกูในครั้งน้ี
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน แตระยะเวลาในการกูจะอยูที่ 30 ป อัตราดอกเบี้ยอยูในอัตราต่ํา
ประจําจังหวัดขอนแกน ประมาณ รอยละ 3 ตลอดระยะเวลาของสัญญา

นายบุนสี  วงบัวสี เปนเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา รอยละ 3 ตอป ระยะเวลาในการกู
กงสุลใหญสาธารณรัฐ - อยูที่ 30 ป
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจําจังหวัดขอนแกน

ผูเขารวมประชุม หลังจากการกอสรางแลวเสร็จ ประเทศจีนมีแนวความคิดที่จะมา
ลงทุนในจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี บางหรือไม และในเรื่องของ
ความปลอดภัย อยากใหเนนเรื่องของความปลอดภัยใหมากทีสุ่ด

Mr.Li Ming Gang อัตราความเร็วรถไฟจะว่ิงอยูที่ 120 ก.ม./ชม. โดยปกติ
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศอ่ืนๆ รถไฟความเร็วสูงจะว่ิงประมาณ 300 ก.ม./ชม. ข้ึนไป
ประจําจังหวัดขอนแกน แตรถไฟความเร็วสูงที่จะว่ิงในประเทศไทย จะใชความเร็วอยูที่ประมาณ

180 ก.ม./ชม. เปนอัตราที่ ว่ิงไมเร็วเทาไหร แตในอนาคตก็จะเพิ่ม
ความเร็วข้ึนตามลําดับ

ประธาน ขอเชิญผูแทนจากสมาคมการคาไทย กวางซี ไดเลาถึงรายละเอียด
การเขารวมงานแสดงสินคาเกษตร ณ เมืองจานเจียง มณฑลกวางตุ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560
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Mr.Lui Hongnian การเขารวมงานแสดงสินคาเกษตร ณ เมืองจานเจียง มณฑลกวางตุง
ผูแทนสมาคมการคาไทย กวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560

โดยเริ่มออกเดินทางในวันที่ 7 มิ.ย. 2560 กลับวันที่ 12 มิ.ย. 2560
โดย มีบูธที่จัดงานแสดงจํานวน 50 บูธ โดยทางผูจัดจะรับผิดชอบ คาที่
พัก คาอาหาร เริ่มตั้งแตวันที่ 8 มิ.ย. 2560 – วันที่ 11 มิ.ย. 2560

ประธาน ในสวนของคาเครื่องบิน และคาระวางของสินคาที่จะไปแสดง
ผูประกอบการตองจายเอง โดยมีขนาดซุมแสดงสินคา กวาง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร สูง 2.3 เมตร มีโตะ เกาอ้ี ที่ประเทศจีนไดจัดเตรียมไวให
แตผูประกอบการตองจัดตกแตงวางสินคาเอง โดยน่ังเครื่องบินไปลงที่
สนามบินเมืองกวางโจว หลังจากน้ันสมาคมหอการคาไทย กวางซี จะจัด
รถมารับบริเวณสนามบิน เพื่อเดินทางไปยังที่พัก และบริเวณที่จะจัดงาน
แสดงสินคา โดย 1 บูธ ให 2 คน นอน 2 คน ตอ 1 หอง เริ่มตั้งแตคืน
วันที่ 8 – 11 มิ.ย. 2560 อาหารฟรี 3 ม้ือ เริ่มวันที่ 9 – 11 มิ.ย.
2560 การเดินทาง สมาคมหอการคาไทย กวางซี จะจัดรถสงถึง
สนามบินกวางโจว จากสถานที่บริเวณที่จัดงานแสดง สินคาที่จะนําไป
แสดง อาทิ ผัก ผลไม ทั้งสด และแปรรูป โดนในปน้ีจัดตอเน่ืองเปนปที่ 8
สถานที่จัดงานอยูในศูนยการคาจานเจียง ปริมาณผูเขาชมงาน ประมาณ
200,000 คน โดยขอใหพาณิชยจังหวัดอุดรธานี แจงประสานพาณิชย
จังหวัดในกลุมจังหวัด เขารวมงานแสดงสินคาดังกลาว

ขอเชิญทานบุนสี  วงบัวสี กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประจําจังหวัดขอนแกน นําเสนอขอมูล “โครงการลงทุน
ระบบรถไฟความเร็วสูงและโครงสรางพื้นฐานของจีน ในนครหลวง
เวียงจันทน”

นายบุนสี  วงบัวสี ประเทศจีน และ สปป.ลาว มีความสัมพันธระหวางสองประเทศ
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตย เปนเวลายาวนาน มีการติดตอคาขายกันมาตลอด โดยประเทศจีนเปน
ประชาชนลาว ประเทศตนๆ ที่มาลงทุนใน สปป.ลาว มีโครงการที่มาลงทุนใน สปป.ลาว
ประจําจังหวัดขอนแกน จํานวน ถึง 744 โครงการ เปนการลงทุนเพื่อกอสราง และพัฒนา

เศรษฐกิจของสองประเทศรวมกัน เริ่มจากป 2553 รัฐบาลประเทศจีน
และรัฐบาล สปป.ลาว ไดมีการลงนาม MOU ในโครงการกอสรางรถไฟ
ความเร็วสูง และมีการประชุมหารือในเรื่องแนวเขตสองขางทางรถไฟวา
จะใชก่ีเมตร จนไดขอสรุปวา แนวเขตบริเวณสองขางทาง คือ 50 เมตร
โดยไมใหมีส่ิงกอสรางใกลบริเวณทางรถไฟความเร็วสูง ระยะทางในการ
กอสรางมีความยาว 417 กิโลเมตร แตจะมีบางชุมชนไมยอมเวณคืน
ที่ดินบริเวณสองขางทางรถไฟ ก็จะมีระยะหางไดประมาณ 10 – 20



~ 9 ~

เมตร เทาน้ัน แนวกอสรางผานภูเขาถึง 80% และอีก 20 % จะเปน
บริ เวณบานเรือน แบ ง เปน 6 สถานีใหญ  และ 16 สถานียอย
การกอสรางทางรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนเปนเสมือนทางผานจาก
ประเทศจีนมาถึงประเทศไทยเทาน้ัน โดยมีการถือหุนของรัฐบาลประเทศจีน
ถึง 70% และรัฐบาล สปป.ลาว 30% และเม่ือวันที่ 29 ธ.ค. 2559
ไดมีการวางศิลากฤษ เพื่อดําเนินการกอสรางทางรถไฟความเร็วสูงดังกลาวข้ึน

การกอสร างทางรถไฟความเร็ ว สูง  เพื่ อ ใช ในการขนส ง
และทองเที่ยว ประโยชนที่จะไดรับหลังจากการกอสรางแลวเสร็จ คือใช
เปนเสนทางในการขนสงสินคา จากตางประเทศเขามาภายใน สปป.ลาว
และใหบริการขนสงประชาชนในประเทศ

ประเทศจีน ไดมีการปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับ สปป.ลาว
ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลาในการกูยืม คือ 30 ป โดยใน
สปป.ลาว มี โครงการที่ประเทศจีนมาลงทุนอยูถึง 367 โครงการ

ผูเขารวมประชุม ขอสอบถามในเรื่องอัตราคาโดยสารจากประเทศจีน ถึง สปป.
ลาว ราคาเทาไหร จํานวนของผูมาใชบริการรถไฟความเร็วสูงมีประมาณ
เทาไหร

นายบุนสี  วงบัวสี ยังบอกราคาอัตราคาโดยสารไมไดวาเทาไหร เพราะการกอสราง
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตย ยังไมแลวเสร็จ คงตองรอหลังจากการกอสรางแลวเสร็จ ถึงจะกําหนด
ประชาชนลาว ราคาคาโดยสารได โดยสินคาที่ สปป.ลาว ขนสงไปยังประเทศจีน
ประจําจังหวัดขอนแกน จะประกอบ ดวยพืช ผัก และผลไม อาทิ กลวย แตงโม และฟกทอง เปนตน

ผูเขารวมประชุม ป จ จุ บั นการ เป ดจุ ดผ านแดน หนองคาย – สปป . ลาว
กําหนดเวลาเปด เวลา 06.00 – 22.00 น. มีความเปนไปไดหรือไมวา
จะเปดถึงเวลา 24.00 น. หรือจะเปดตลอด 24 ช่ัวโมงเลย

นายบุนสี  วงบัวสี ขณะน้ีทั้งสองรัฐบาลกําลังปรึกษาหารือเก่ียวกับการขยายเวลา
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตย ในการเปดดานวาจะเปดถึง เวลา 24.00 น. หรือจะเปดดานตลอด 24 ช่ัวโมง
ประชาชนลาว แตขณะน้ียังไมไดขอสรุป
ประจําจังหวัดขอนแกน

ผูเขารวมประชุม การอํานวยความสะดวกในการเขาออกระหวางประเทศมีอะไรบาง
มีการกําหนดเสนทาง Fast Track ที่ไมเก่ียวกับการขนถายสินคาไวหรือไม
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นายบุนสี  วงบัวสี จะมีกฎหมายรองรับและอํานวยความสะดวกในเสนทางรถไฟ
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตย ความเร็วสูง โดยจะใหครอบคลุมทุกดาน ไมวาจะเปนทั้งดานกฎหมาย
ประชาชนลาว ระเบียบการ การจัดตั้ง และการปฏิบัติ การบริการตางๆ โดยรัฐบาลไดมี
ประจําจังหวัดขอนแกน การกําหนดวิสัยทัศนในเรื่องน้ีไวแลว และการอํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนที่จะเดินทางเขาออกไปมาไดสะดวก และปลอดภัย

ผูเขารวมประชุม อยากให สปป.ลาว เปดดานบริเวณเมืองชนะคาม ซึ่งอยูตรงขาม
กับอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยจะขอให สปป.ลาว เปดเปน
ดานสากล เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้งสองฝงที่จะขาม
ไปมาหาสูกัน โดยดานเมืองชนะคามยังเปนดานประเพณี สวนของอําเภอ
เชียงคานเปนดานสากลอยูแลว

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท จังหวัดเลย มีดานทั้งหมดอยู 6 ดาน โดยแยกเปนจุดผอนปรน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย จํานวน 3 ดาน ดานถาวร 3 ดาน โดย แยกเปน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 1. ดานสากล บานนากะเซ็ง – ทาล่ี

2. ดานเชียงคาน เปนดานสากล ดานฝงตรงกันขาม คือ ดาน
เมืองชนะคาม เปนดานประเพณี

3. ดานโคกไผ อําเภอปากชม เปนดานถาวร ยังไมไดเปนดานสากล
โดยจะขอให สปป.ลาว เปดดานเมืองชนะคาม เปนดานสากล

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางทั้งสองฝง

นายบุนสี  วงบัวสี สปป.ลาว มีอยู 3 ดาน คือ
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตย 1. ดานประเพณี หรือจุดผอนปรน
ประชาชนลาว 2. ดานสากล หรือจุดผานแดนถาวร
ประจําจังหวัดขอนแกน 3. ดานทองถ่ิน มี อยู 3 ดาน คือ ดานลาว กัมพูชา และเวียดนาม

การเปดจุดผานแดนบริเวณเมืองชนะคามใหเปนจุดผานแดน
สากลยังติดเงื่อนไข ทําใหไมสามารถเปดเปนดานสากลได  โดยมี
หลักเกณฑ คือ จํานวนคนเขาออก ปริมาณรถขนสงสินคา ตองมี
การศึกษากอนวามีปริมาณเทาไหร เพียงพอที่จะขอเปดเปนดานสากล
หรือไม ซึ่งจุดผานแดนจุดน้ีเปนจุดผานแดนที่สําคัญที่จะมุงสูตัวนครหลวง
เวียงจันทน แตยังติดในเรื่องขอกําหนดและหลักเกณฑ ตางๆ

ประธาน ขอขอบคุณทานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจํา
จังหวัดขอนแกน และทานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจําจังหวัดขอนแกน ที่ไดมานําเสนอขอมูลใหที่ประชุม กรอ.กลุมจังหวัดฯ
ในวันน้ี ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอเปดการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ก.ร.อ.) ครั้งที่ 1/2560

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมสบายดี ช้ัน 4 ศาลากลางจงัหวัดอุดรธานี

สํ า นักบริ ห า รยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั งห วัดฯ  ไ ด จั ดประ ชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เม่ือวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ซึ่งไดสรุปผลการประชุมดังกลาวแจงคณะกรรมการฯ
ตามหนังสือ ที่ มท 0224 (อด)/ว 4205 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
เพื่อทราบและตรวจสอบแลว จึงขอใหคณะกรรมการไดพิจารณา
หากมีขอบกพรอง หรือคลาดเคล่ือน ขอใหเสนอตอที่ประชุมเพื่อแกไข
ตอไป

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผานมา
๓.๑ การเขาพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณเร่ืองการทองเที่ยว
กับสถานกงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําจังหวัด
ขอนแกน

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะ
ผูแทนหัวหนากลุมจังหวัดฯ ไดนําคณะเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน ของ
จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เขาพบและปรึกษาหารือ รวมกับกงสุล
ใหญแหง สปป.ลาว ประจําจังหวัดขอนแกน เม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ สถานกงสุลใหญแหง สปป.ลาว ประจําจังหวัดขอนแกน กรณี
กระทรวงการเงินของ สปป.ลาว ไดออกขอกําหนดประกาศจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรา ๑๐% ของราคาสินคานําเขาทุกรายการ สงผล
กระทบตอการคาชายแดนและการทองเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดหนองคาย จึงไดมีขอเสนอขอใหทบทวนการออกขอกําหนด
ดังกลาว โดยขอให สปป.ลาว เพิ่มระยะเวลาการนําเขาสินคาติดตัวจาก
เดิมเดือนละ ๒ ครั้ง เปน ๔ ครั้งตอเดือน และเพิ่มวงเงินจากเดิมครั้งละ
๕๐ ดอลลารสหรัฐ เปน ๓๐๐ ดอลลารสหรัฐ และขอใหมีการอํานวย
ความสะดวก ในการ เดิ นท า งผ านแดนให มี ค วามรวด เ ร็ ว เป น
มาตรฐานสากลดวย
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ทานบุญสี  วงบัวสี กงสุลใหญแหง สปป.ลาว ประจําจังหวัด
ขอนแกน ไดนําเสนอขอมูลความจําเปนในการออกขอกําหนดดังกลาวให
คณะที่เขาพบทราบและรับที่จะนําขอเสนอของคณะที่เขาพบไปนําเสนอ
กับภาคสวนที่เ ก่ียวของรวมถึงรัฐบาลกลางของ สปป.ลาว (จากการ
ประสานขอมูลเม่ือวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๐ กับนายทินกร ทองเพา ผูแทน
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี แจงวา ปจจุบันสถานการณ
ดานการทองเที่ยวเขาสูภาวะปกติ ไมมีปญหาแตอยางใด คงมีเฉพาะทาง
ประชาชนชาวลาวเองที่ตองระมัดระวังในการซื้อ และตองยื่นแจงภาษี
เทาน้ัน)

นายสิธิชัย จินดาหลวง จากการเขาพบและปรึกษาหารือ รวมกับกงสุลใหญแหง สปป.ลาว
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ประจําจังหวัดขอนแกน เม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถานกงสุลใหญ

แหง สปป.ลาว ประจําจังหวัดขอนแกน ไดใหขอคิดเห็น คือ
1. สปป.ลาว ขณะน้ีมีรัฐบาลชุดใหม และมีนายกรัฐมนตรีใหม

โดยมีนโยบาย คือเปดประเทศและพัฒนาประเทศ โดยใชเงินเปนสําคัญ
จึงมีนโยบายในการหาเงินจากทุกเรื่องที่ถูกตอง และมุงเนนเรื่องการ
แกไขปญหาฉอราษฎร เปนเรื่องสําคัญ เพื่อปองกันการรั่วไหลของ
งบประมาณ

2. ภาษี Vat 10% เปนกฏหมายที่มีมานานแลวแตยังไมได
บังคับใช เพิ่งจะมาบังคับใชในขณะน้ี

นางสาวอรุณีย  วิศิษฎชัยนนท การจะขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม TAX Refund จะขอคืนไดจากรานคา
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ที่ข้ึน ทะเบียนเทาน้ัน คือเปนนิติบุคคล และจดทะเบียนดวย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การดําเนินการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มแกนักทองเที่ยว (TAX
Refund)

จากการสืบคนขอมูล เรื่องดังกลาวไดมีการนําเสนอครั้งแรกในที่
ประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๗ และจังหวัดอุดรธานี ไดมีหนังสือถึงกรมสรรพากรใหพิจารณาเปด
ดําเนินการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีไดทุกที่
ไมเฉพาะในสนามบินเทาน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและ
กระตุนใหนักทองเที่ยวซื้อสินคา ซึ่งกรมสรรพากรไดมีหนังสือลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ แจงวาไมสามารถดําเนินการไดเพราะอาจสงผล
กระทบและเกิดปญหาตางๆข้ึนและเห็นวากฎหมายและแนวทางปฏิบัติใน
การคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหผูเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในปจจุบันมี
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ความเหมาะสมแลว อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของกลุมประเทศ
ในอาเซียนดวย

ที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ มีมติใหกรมสรรพากรทบทวนประเด็นขอเสนอดังกลาว
อีกครั้งและจังหวัดอุดรธานี ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
กรมสรรพากรใหพิจารณาทบทวนและใหการสนับสนุนชวยผลักดันเรื่อง
ดังกลาวตอไป ขณะน้ียังไมไดรับแจงจากกรมสรรพากรแตอยางใด
ซึ่งเรื่องดังกลาวสอดคลองกับขอเสนอของที่ประชุม กรอ. กลุมจังหวัดฯ
และฝาย เลขานุการของ กรอ .ก ลุ มจั งห วัดฯ จะได มีห นัง สือ ถึง
กรมสรรพากรเพื่อรวมผลักดันเรื่องดังกลาวในนามของกลุมจังหวัดฯ อีก
ทางหน่ึง

นางสาวอรุณีย  วิศิษฎชัยนนท กรณีความคืบหนา เรื่อง TAX Refund ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ทําหนังสือถึงกรมสรรพากร เรื่องขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ดานศุลกากร

หนองคาย และรานคาทั่วไป โดยกรมศุลกากรไดตอบกลับหนังสือวา
มีผลกระทบในดานใดบาง โดยปจจุบันจะมีการคืนภาษีใหแคบริเวณ
ทาอากาศยานเทาน้ัน โดยมีจุดสําคัญ คือ การพิสูจนใหไดวามีการนํา
สินคาออกนอกประเทศจริง และหลังจากจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือถึง
กรมสรรพากรแลว แตกรมสรรพากรไดตอบจดหมายลาชา เพราะไดจัด
ทําการศึกษาถึงผลกระทบในประเด็นน้ี ที่จังหวัดอุดรธานีขอไป ซึ่งขณะน้ี
ยังไมไดขอสรุป แตประการใด

ประธาน จากหนังสือที่กรมสรรพากรตอบกลับมาในรอบแรก กังวลเรื่อง
การทุจริตในเรื่องการนําสินคาที่ซื้อไปแลวนํากลับมาขาย แตที่ประชุม
กรอ.จังหวัดฯ ไดประชุมเม่ือเดือนกันยายน ที่ผานมา วานาจะเกิด
ประโยชนเรื่องสงเสริมการคา เพราะ สปป.ลาว ซื้อของอุปโภค บริโภค
จากประเทศไทย เกือบจะ 100% เน่ืองจาก สปป.ลาว ไมมีโรงงาน
ซึ่งตามหลักสากลถาซื้อสินคาประเทศไหน ถาไมไดใชก็จะคืน ณ จุดผานแดน
(จุดคืนภาษี)

นางสาวอรุณีย  วิศิษฎชัยนนท จากหนังสือจังหวัดอุดรธานี ขอไปที่กรมสรรพากร หมายถึงคืนภาษี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ณ บริเวณรานคาดวยเลย

ประธาน หนังสือฉบับลาสุด คือขอคืน ณ จุดผานแดน คือจุดผานแดน
ที่จังหวัดหนองคาย เทาน้ัน โดยเจอปญหาซับซอน ในเรื่อง ของ Vat
10% ป 2559 ทําใหสงผลกระทบดานการคาของจังหวัดอุดรธานี และ
หนองคาย ประมาณรอยละ 50 เน่ืองจากฝงของประเทศไทยเราเสีย Vat 7%
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และ สปป.ลาว Vat 10% รวมเปน 17% และทางกลุมจังหวัดฯ โดยทาน
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย  จินดาหลวง) พรอมคณะ ได
เดินทางเพื่อเขาพบทานกงสุลใหญ สปป.ลาว ประจําจังหวัดขอนแกน
เพื่อปรึกษาและหารือเรื่อง TAX Refund โดยทานกงสุลไดตอบขอซักถาม
เก่ียวกับประเด็น TAX Refund วาจริงๆ แลว เปนภาษีเกา 10% น้ี เรียก
เก็บมานานแลว แตจะใชเขมงวดกับคนที่นําสินคาไปขายจริงๆ แตสําหรับ
นักทองเที่ยวไมไดเขมงวดขนาดน้ัน แตมันสงผลกระทบในการทองเที่ยวของ
ประชาชนใน สปป.ลาว ที่ไมกลามาเที่ยวฝงไทย

ผูเขารวมประชุม สปป.ลาว จะขอดู สินคาที่ ข ามฝ งจากประเทศไทยมายั ง
สปป.ลาว โดยจะขอดูใบเสร็จเปนหลัก ถาใบเสร็จมี Vat 7% ทาง สปป.ลาว
ก็จะเก็บแค 3% เทาน้ัน แตถาไมมีใบเสร็จก็จะใชวิธีประเมินตามราคา
ของ สปป.ลาว

ในปจจุบัน ไดมีการผอนปรนในเรื่องการนําสินคาออกจากไทย
เพื่อขามไปยัง สปป.ลาว โดยทางดานศุลกากร วาสินคาที่นําเขาประเทศ
เปนการนําไปขายหรือนําไปอุปโภค บริโภคเอง โดยในปจจุบันไดมีการ
ผอนปรนในเรื่องน้ีเพิ่มมากข้ึนแลว

ผูเขารวมประชุม จากการสํารวจผูประกอบการ ในจังหวัดหนองบัวลําภู ถือวาเปน
ปกติแลว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เพื่อทราบ
เลขานุการ ๔.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัด จํานวน
โครงการ

งบฟงกชัน
(ลานบาท)

งบกลุมจังหวัด
(ลานบาท)

รวมทั้งหมด
(ลานบาท)

อุดรธานี 9 451.999 226.912 678.911
เลย 6 790.601 217.770 1,008.372
หนองคาย 8 381.120 344.501 725.621
หนองบัวลําภู 6 293.072 206.469 499.542
บึงกาฬ 6 974.183 426.577 1,400.761

รวมทั้งสิ้น 10 2,890.977 1,422.232 4,313.209
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๔.2 การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเช่ือมโยงกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (I – SAN COOL)

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ ยว เ ช่ือมโยงกลุ มจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ภายใตคอนเซ็ป I-SAN COOL
“อีสานแซบนัวสุดชิค  เรียนรูอูอารยธรรมแหงอีสาน เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงาม อีสานในมุมมองใหม เพื่อกระตุนการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวและรายไดในพื้นที่อีสาน”

นายภิญโญ  แสงแกว ขอนําเสนอการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเช่ือมโยง
(แทน) ผูอํานวยการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยเปนขอมูลทีผู่วาการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย นําเสนอ ที่ประชุม เม่ือวันที่ 27 มีนาคม
สํานักงานอุดรธานี 2560 ณ โรมแรมประจักษตราดีไซน โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ดานการ

ทองเที่ยว โดยมีจุดเนน คือ การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ,พัฒนาเสนที่เช่ือม
ไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ,กําหนดเสนทาง (Routes) ของการทองเที่ยว
,การเดินทางที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย,กิจกรรมสงเสริม
การตลาดทางดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด มีรายได 69,784 ลานบาท
มีจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนถึง 23.39 ลานคน (เฉพาะภาคอีสาน) โดยมี
คาใชจายตอคนตอวัน ในจังหวัดอุดรธานีอยูที่ 1,100 บาท/ตอคน โดยมี
จุดแข็ง คือ

S1. มีแหลงทองเที่ยวใหมๆ ที่ยังไมถูกปรุงแตง Unexplored
เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการเรียนรู สรางประสบการณแปลกใหม

S2. วัฒนธรรม ประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 (มีตลอดทั้งป)
เก่ียวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร วิถีชีวิตชุมชนของชาวอีสานความเปน
มิตรไมตรีของชาวอีสาน อารยธรรมขอมโบราณมีความเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน  มีความผูกพันกับวิถีการทําเกษตรกรรมปลูกขาว ปลูก
หมอน เล้ียงไหม ที่เปนมรดกทางภูมิปญญาของทองถ่ิน ออกมาในรูปแบบ
ของสินคา ไดแก ผลิตภัณฑผา เครื่องปนดินเผา ผลิตภัณฑหัตถกรรม

S3. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (อุทยานแหงชาติ 24 แหง)
S4. มีดานสากลถึง 8 ดานและมีถนนเช่ือมโยง 3 ประเทศ
S5. มีสนามฟุตบอลและสนามแขงรถที่ไดมาตรฐานระดับโลก
S6. มีความพรอมในการจัด Sport Tourism
S7. มีความโดดเดนดานอาหารถ่ิน

CNN ไดจัดลําดับ 17 สถานที่นาทองเที่ยวของโลกไว และ ภาค
อีสาน ของประเทศไทย อยูในลําดับที่ 6 ของโลก
โครงการ Cool I – San มีคําจํากัดความ คือ



~ 16 ~

- C ยอมาจาก Cuisine Special เชน อาหารถ่ิน,รานอาหารริมทาง
,รานอาหาร/รานกาแฟ เก เท ชิค

- O ยอมาจาก Oriental Heritage เชน การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม,การทองเที่ยวเชิงศาสนา,เสนทางตามรอยอารยธรรม

- O ยอมาจาก Outstanding Look เชน ฮีต 12 คอง 14 มุมมอง
ใหม , ธรรมชาติ /ริมโขง/ ชุมชนเกๆ , สินค า ใหม / สินค า เพิ่ ม มูลค า
(Craft/Art/OTOP)

- L ยอมาจาก Linkage Travel เชน เสนทางเช่ือมโยงประเทศ
เพื่อนบาน,เสนทางเช่ือมโยงในประเทศ

โดยเนนกลุมนักทองเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมา
จาก สปป.ลาวเขาไทย จํานวน 2 เสนทาง

เสนทางที่ 1 จุดผานแดนถาวรทาล่ี - เชียงคาน - สังคม -
ศรีเชียงใหม - หนองคาย – อุดร

สินคาเสนอขาย : เชียงคาน – วัดผาตากเส้ือ – หมูบานโฮมเสตย
วังนํ้ามอก – ศาลาแกวกู – หมูบานนาขา –ศูนยวัฒนธรรมไทย-จีน ช็อปปง(ยู
ดีทาวน, เซ็นทรัล, เอาทเล็ท)

เสนทางที่ 2 (จากสาธารณรัฐประชาชนจีน-ตอ) จุดผานแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย โดยเนนกลุมที่เดินทางจากตอนใต
ของประเทศจีน เชน มลฑลไหหนาน โดยผานทางเครื่องบิน เขา สปป.ลาว
หรือกลุมที่เดินทางจากมลฑลยูนนานเขานครหลวงเวียงจันทน

ปญหาและอุปสรรค
1. การอํานวยความสะดวกเรื่องการตรวจลงตรา(VISA)
2. การขาดมัคคุเทศกภาษาจีนในพื้นที่
3. การขาดปายส่ือความหมายภาษาจีน
4. การเขามาประกอบธุรกิจนําเที่ยวของชาวจีนโดยไมผาน

ผูประกอบการในพื้นที่
5. ป ญ ห า ด า น ค ว า ม ม่ั น ค ง  ห า ก มี ก า ร ร อ ง ข อ ใ ห

ดําเนินการ Single VISA
6. รูปแบบการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวประเภท FIT ที่

เดินทางเขามาทองเที่ยวผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถูกจํากัด ให
เดินทางเขามาในรูปแบบคาราวานเทาน้ัน

7. ไมมีความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
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สําหรับเสนทางเสนอขายตลาดนักทองเที่ ยว “คนไทย”
ที่เดินทางทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีจํานวน 4 เสนทาง ไดแก

เสนทางที่ 1 อุดรธานี - หนองบัวลําภู - เลย
สินคาเสนอขาย : แหลงประวัติศาสตรโฮจิมินห/พิพิธภัณฑหอย

หินลานปและไดโนเสาร/ถํ้าเอราวัณ/เลย-เชียงคาน

เสนทางที่ 2 อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ
สินคาเสนอขาย : หมูบานนาขา/พิพิธภัณฑสัตวนํ้า/หลวงพอพระใส/

ตลาดทาเสด็จ/วัดอาฮงศิลาวาส/ภูสิงห /ภูทอก /บึงโขงหลง
เสนทางที่ 3 อุดรธานี หนองคาย - เลย
สินคาเสนอขาย : ภูพระบาท/วัดปาภูกอน/สังคม(แกงคุดคู

วัดผาตากเส้ือ ถํ้าดินเพียง),ปากชม (ถนนสวยเรียบโขงที่อําเภอปากชม)
เชียงคาน หรือ บานเชียง บานดุง (คําชะโนด),หนองคาย (สังคม แกงคุดคู
วัดผาตากเส้ือ ถํ้าดินเพียง),ปากชม (ถนนสวยเรียบโขงที่อําเภอปากชม)
เลย (เชียงคาน)

เสนทางที่ 4 เลย - หนองคาย
สินคาเสนอขาย : ทาล่ี – เชียงคาน – ปากชม (เสนทาง Scenic

Route) – สังคม – ศรีเชียงใหม –ทาบอ – หนองคาย

ผูเขารวมประชุม ในสวนของเสนทางที่ 4 ขอใหเพิ่มจังหวัดหนองบัวลําภู

นายภิญโญ  แสงแกว รับทราบและจะเพิ่มจังหวัดหนองบัวลําภู เขาไปดวย
(แทน) ผูอํานวยการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุดรธานี

ประธาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุดรธานี มีงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ เพื่อทําการตลาด ณ บริเวณสนามบินวัดไต หลวง
พระบาง สนามบินโฮจิมินห หรือสนามบินฮานอย โดยการนําเอาภาพ
แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ หรือไม

นายภิญโญ  แสงแกว สําหรับงบประมาณตองทําเรื่องเขาไปขอที่สวนกลาง
(แทน) ผูอํานวยการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุดรธานี
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นายเกียรติพงษ  คชวงษ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย ไดจัดทําโครงการ
ผูอํานวยการ รวมกับประเทศฝรั่งเศส โดยไดนําเรียนกับ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในตางประเทศ ไดขยาย เพื่อนํานักทองเที่ยวตางชาติ เขามา
สํานักงานเลย ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะนักทองเที่ยวตางชาติ ไมคอยนิยมเขา

มาเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหจัดทําแผนเพื่อจัดทําโครงการเพื่อ
เชิญชวนใหนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยในป
งบประมาณ 2561 จะรับเรื่องเขาในแผนเพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตอไป

ที่ประชุม รับทราบ

๔.3 การเขารวมงานแสดงสินคาเกษตร ณ เมืองจานเจียง
มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เลขานุการ จังหวัดอุดรธานีไดรับการประสานจากสมาคมการคาไทย-กวางซี
วาสมาคมเกษตรอุตสาหกรรมแหงมณฑลกวางตุง มีความยินดีเชิญ
ผูประกอบการของจังหวัด รวมจัดแสดงสินคาในงานแสดงสินคาเกษตร
จานเจียง-อาเซียน (Zhanjiang-ASEAN Agriculture Trade Fair 2017)
ณ ศูนยแสดงสินคาระหวางประเทศ เมืองจานเจียง มณฑลกวางตุง
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

๑. เพื่อเปนเวทีนําเสนอ ผลผลิต สินคาแปรรูป หรือนวัตกรรม
ซึ่งเก่ียวกับการเกษตรสมัยใหมสูสายตาผูประกอบการ และผูเยี่ยมชมจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุมประเทศอาเซียน

๒. เพื่อเปนเวทีสัมมนาแลกเปล่ียนขอมูลทางการคา การ ลงทุน
และพบปะ สรางเครือขาย เจรจาทางธุรกิจ ระหวางผูประกอบการจีน-
อาเซียน

๓. หนวยงานผูจัด อํานวยความสะดวกการผานพิธีศุลกากร และ
ยกเวนคาธรรมเนียมซุมแสดงสินคาแกผูประกอบการ โดยมีขนาดซุมแสดง
สินคา กวาง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒.๓ เมตร และจะสนับสนุนคาที่
พัก คาอาหาร ในหวงเวลาจัดงาน และรถรับสงจากทาอากาศยาน
นานาชาตินครหนานหนิง-สถานที่จัดงาน เทาน้ัน

ที่ประชุม รับทราบ

๔.4 สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการวาดวยอุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา คร้ังที่ 1/2560 โดยมีประเด็นสําคัญ 2 เร่ือง ดังนี้
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เลขานุการ 1. เรื่องที่เปนประเด็นขอกังวลทางการคา (Specific Trade
Concerns) ภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา

1.1.1 เรื่องที่ประเทศสมาชิกหยิบยกและยังคงเปนประเด็นขอ
กังวลทางการคา จํานวน 2 เรื่อง ไดแก

1) ประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เก่ียวกับ ฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ... ของ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

2) รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ พ.ศ. ... ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1.1.2 เรื่องที่ประเทศไทยหยิบยกและยังคงเปนประเด็น
ขอกังวลทางการคา จํานวน 1 เรื่อง คือ ประเทศไทยไดแสดงขอกังวล
ในการคัดคานสหภาพยุโรปตอเรื่องรางขอกําหนดชนิดของสารที่มีลักษณะ
เปนสารยับยั้งการทํางานของตอมไรทอ (Endocrine Disruptors)
ซึ่งประกาศดังกลาวเก่ียวกับผลิตภัณฑพืชและสารกําจัดศัตรูพืช โดย
ประเทศสมาชิก รวมทั้ง 8 ประเทศเรียกรองใหสหภาพยุโรปเปล่ียน
หลักเกณฑในการจําแนกสารดังกลาว จากการประเมินผลความอันตราย
ของสาร (Hazard based assessment) เปนการวิเคราะหความเส่ียง
(Risk Analysis) ซึ่ง สมอ. และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) เสนอใหไทยยืนยัน     ทาทีตามเดิม

1.1.3 เรื่องที่ประเทศสมาชิกขอหารือระดับทวิภาคีกับไทย
จํานวน 4 เรื่อง ไดแก

1) ญี่ ปุ น ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น า ใ นก า ร กํ า ห น ด
รางมาตรฐานเหล็ก (สมอ.)

2) เกาหลีใตสอบถามมาตรฐานหมวกนิรภัยสําหรับผูใช
รถจักรยานยนต (สมอ.)

3) สวิสเซอรแลนดและสหภาพยุโรปสอบถามราง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

4) อินโดนีเชียขอทราบความคืบหนาขอกําหนดการ
แสดงฉลากแบบเรียบ “Plain Packaging” ภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ (กรมควบคุมโรค)

2. สหภาพยุโรป และญี่ปุนแสดงขอกังวลตอมาตรฐานยางลอ
ของไทย และหนวยงานที่เก่ียวของไดเสนอแนวทางการตอบขอกังวล และ
ประเด็นตางๆ 5 ประเด็น ดังน้ี
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2.1 การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบนยางลอ (สมอ.)
ผูประกอบการสามารถเลือกที่จะใชวิธีติดสติกเกอรบนแกมยางได

2.2 การยอมรับผลทดสอบตามมาตรฐาน UN Regulation
(สมอ.) อยูระหวางพิจารณารับใบรับรองและผลการทดสอบดังกลาว

2.3 การใหระยะเวลาเปล่ียนผานกอนมาตรฐานมีผลบังคับ
ใช (สมอ.) จะเสนออยูในชวง 6 เดือน ถึง 1 ป

2.4 ขอกฎหมายที่จะขัดกับมาตรา 3 ของ UNECE 1958
Agreement (กรมขนสงทางบก) ไทยเขาเปนประเทศภาคี ความตกลงฯ
โดยมีขอสงวนที่จะไมผูกพันกับขอกําหนดของสหประชาชาติ

2.5 ทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง “กําหนดให
ยางลอใหมเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองและตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร” (กรมการค า
ตางประเทศ)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองประเด็นขอหารือ
๕.1 การดําเนินโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5
จังหวัด อีสานตอนบน

เลขานุการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๐ ในการ
ประชาสัมพันธศักยภาพการคา การลงทุน ๕ จังหวัด อีสานตอนบน โดยมี
กิจกรรมที่จะดําเนินการ ดังน้ี

๑. การผลิตและเผยแพรรายการสารคดีเชิงขาว
๒. การผลิตและเผยแพรรายการ การสัมภาษณ หรือการเสวนา
๓. การผลิตและเผยแพรส่ือส่ิงพิมพ
๔. การผลิตส่ือ Social Networks ไดแก Facebook,Youtube
๕. การประชาสัมพันธผานการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัด

งานแถลงขาวตอส่ือมวลชน,การจัดเวทีเสวนา โดยเชิญวิทยากรที่ มี
ช่ือเสียงมารวมวงเสวนา,การสัมภาษณนักวิชาการดานการคาการลงทุน
นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในกลุมจังห วัดฯ,การจัดกิจกรรม
นิทรรศการ บูธ การคาการลงทุนที่สําคัญของกลุมจังหวัดฯ

๖. จัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร (Press Tour) ไดแก การเชิญ
ส่ือมวลชนทุกแขนงที่เก่ียวของเขารวมกิจกรรม,จัดเสนทางสัญจรดาน
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การคาการลงทุน การทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดฯ และจัดเวที
เสวนาแลกเปล่ียนความคิดระหวางส่ือมวลชนแขนงตางๆ

โดยจะขอขอมูลและรายละเอียดเพื่อจัดทํารายการสารคดีเชิงขาว
จังหวัดละ 3 นาที เพื่อจัดสงไปยังผูรับจางไปจัดทําขอมูลเพื่อจัดทํา
สารคดีตอไป

นายโชติ  เช้ือโชติรอง จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเสนอในเรื่องขาวเหนียว ผาไหม ผาฝาย
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู และผาพื้นเมือง โดยแฝงขอมูลดานการทองเที่ยว โดยมีหนวยงาน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู รับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู

ผูแทนจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย แหลงทองเที่ยวริมแมนํ้าโขง การคาชายแดน
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานจังหวัดหนองคาย

นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ เนนเรื่องยางพารา แฝงในเรื่องการทองเที่ยว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท จังหวัดเลย ดอกไม การคาชายแดน หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
รองผูวาราชการจังหวัดเลย สํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

เลขานุการ จังหวัดอุดรธานี หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ประธาน ขอใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบไปประชุมกับภาคเอกชน และ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อหาขอสรุปในการจัดทําสคริป จํานวน 3 นาที

เลขานุการ ขอขอมูลอยางนอยไมเกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ผูเขารวมประชุม TOR ในเรื่องการเสวนา มีประเด็นในเรื่องใดบาง

เลขานุการ เปนการจัดประชุมประเด็นการเสวนาและการจัดกิจกรรมออกบูธ
โดยกําหนดจัดที่โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

ประธาน เนนการเสวนาโดยมีกลุมเปาหมาย คือ

เลขานุการ เนนเสวนาในกลุมจังหวัดฯ และเชิญนักวิชาการรวมดวย

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ

- ไมมี -

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

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ลงช่ือผูจดรายงานการประชุม มาลินทร  พันธุเดช
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือผูจดรายงานการประชุม จรัส  วงษธรรม
(นายจรัส  วงษธรรม)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือผูตรวจรายงานการประชุม ณัฐพงศ  คําวงศปน
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด


