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Qmjunl*?)Ciwaii-3mHam îtluvii-3nii I^ y S i^oiJ^t iS^m'wait l i imla - ^ S a d i p q j t u n i i i j i i a J c^Q^ 

•ya-jfe-sniTuioiini^s^TTmiBiJi^il/iR/fawvil^ 

vinmitnTaiJ'at'Bjj-! website nfiuiJitiefi'uiiTBfnii (mvn<3 u'uk^'^a^vi'UQy^it! 

iinwinii>3it!vi'-]liltJ2'u^ni^ 

#iviiJinf!:ji'nj\J'5taiu'rrBnT3 



วาระ
เร่ืองที่

ต่างประเทศ 7 การปรับปรุงความตกลงท่ีใช้ก่อต้ังกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(Common Fund for Commodities : CFC)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                       วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 
 
  วันน้ี (7 มิถุนายน  2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.       เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ 

     ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 2.       เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรา 
   ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2552 พ.ศ. .... 

  3.       เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและออก 
     ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเคร่ืองช่ังตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... 

  4.       เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 5 ฉบับ 
  5.       เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  

     สิ่งแวดล้อม เรือ่ง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ 
     จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553  

    รวม 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี 
  6.       เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาล 
    แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 
 
 

ต่างประเทศ 
   
 7. เรื่อง การปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อต้ังกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์  
   (Common Fund for Commodities : CFC) 
 8. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ยูเครน 
 9. เรื่อง การถอนข้อสงวนข้อบทท่ี 4 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
   ทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
 10. เรื่อง การเสนอตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 99-104 

  11. เรื่อง การมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลาม 
     อิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the   
     Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the  
     Kingdom of Thailand) 

  12. เรื่อง การเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐ  
     คาซัคสถาน 
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แต่งต้ัง 
 
  13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

      (กระทรวงการคลัง) 
   14. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจํากรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ 

    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  15.     เรื่อง แต่งต้ังผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
  16.     เรื่อง การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งที่ปรึกษา

     พิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
     (สํานักนายกรัฐมนตรี)  

   
   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

3 

กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังน้ี   

1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษี 
เงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงพลังงาน (พน.)   ที่สํานักานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษี 
เงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบด้วย 

3. ให้กระทรวงพลังงานศึกษาโครงสร้างขององค์กร อํานาจหน้าที่ กลไกการใช้งบประมาณและ 
บุคลากร ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย  และแนวทางในการดําเนินการของบรรษัทนํ้ามันแห่งชาติ และร่วมกับ
กระทรวงการคลัง  ศึกษาผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย  และแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายตามข้อเสนอของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม 2 ฉบับ  ให้ละเอียดรอบคอบ หากเห็นสมควร
ให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใด ๆ  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1.1 กําหนดเพ่ิมทางเลือกในการให้สิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยนําระบบสัญญาแบ่งปัน 
ผลผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม  

1.2 กําหนดให้ผู้ใดที่จะสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องได้รับสัมปทานหรือได้รับสัญญาแบ่งปัน 
ผลผลิต โดยการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด 3/1 สัญญา
แบ่งปันผลผลิต 

1.3 กําหนดหน้าที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้นําส่งค่าภาคหลวง โดยหักจากผลผลิตรวม 
ของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละสิบ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

1.4 เพ่ิมหมวด 3/2 สัญญาจ้างสํารวจและผลิต  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับสัญญา 
จ้างสํารวจและผลิต กําหนดวิธีการในการนําระบบสัญญาจ้างสํารวจและผลิตมาใช้ 

1.5 กําหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการที่ได้เงินมาจากการขายหรือจําหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมต้อง 
นํามาจ่ายเป็นค่าภาคหลวงก่อนจะนํามาจ่ายค่าจ้างสํารวจและผลิตหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และหากยังมีเงินคงเหลือ 
ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  โดยต้องจ่ายค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละสิบของผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้  

1.6 ยกเว้นให้ผู้รับสัมปทานไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงสําหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจําหน่าย   
เฉพาะกรณีก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักร  เพ่ือการวิเคราะห์  ทดลอง ผลิต และอนุรักษ์
ปิโตรเลียม 

1.7 ยกเลิกการให้ชําระค่าภาคหลวงเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 
2. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพ่ือกําหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้น และกําหนด
อัตราและหลักเกณฑ์ในการคํานวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในระบบการทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม 
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2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 
2552 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2552 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2552 พ.ศ. .... 
  เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจ การออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองการต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ การออกใบแทนใบอนุญาต การตรวจสอบให้คํารับรอง สําหรับเคร่ืองช่ังตวงวัด การ
ตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองช่ังตวงวัด เพ่ือให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และปรับปรุงระดับตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไปตรวจสอบให้คํารับรองเคร่ืองช่ังตวงวัด
นอกสถานที่ 
 
3.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้
ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... 
  เ ป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาต 
เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขออนุญาตต้อง
ปฏิบัติตาม 
 
4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 5 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน (รง.)                
รวม 5 ฉบับที่ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วและให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง
ร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
ตามท่ี กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
และ 
  5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
  มีสาระสําคัญให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 
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  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....             
มีสาระสําคัญให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน                
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2552 
  5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554  
 
5.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 รวม 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 รวม 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายและร่าง 
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
  1. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 
  2. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 
  3. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553  
( ซึ่งจะหมดอายุการใช้บังคับในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และขอขยายบังคับใช้ต่อไปอีก 2 ปี ) ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  

ต่างประเทศ 
 
6. เรื่ อง  การจัดทําแผนปฏิบั ติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการว่าด้วย
โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี 
พ.ศ. 2559-2562  
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  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 
  4. หากมีความจําเป็นสามารถปรับปรุงถ้อยคําของแผนปฏิบัติการฯ ได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลักการและ
สาระสําคัญที่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดียให้ขยายผลย่ิงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นลักษณะแผนงานที่
กําหนดรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จะดําเนินการร่วมกันอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 4 ปี 
ครอบคลุมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน มุ่งเน้นการส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านที่ท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและมีศักยภาพ และคล้ายคลึงกับแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ผ่านมา  
อาทิ ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัตถุและศาสนสถาน การจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนา โดยแต่
ละฝ่ายจะจัดนิทรรศการ จํานวน 1 ครั้ง การแลกเปลี่ยนการจัดการแสดงของคณะนาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้าน รวมท้ังความร่วมมือในสาขาทัศนศิลป์ จดหมายเหตุ หอสมุด สื่อสิ่งพิมพ์ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งทั้งสองฝ่าย 
จะแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีช่ือเสียง จํานวนไม่เกิน 3 คน และการแปลงานวรรณกรรม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้
ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งด้านวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทาง
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายต่อไป  
  แผนปฏิบัติการน้ีมีข้อกําหนดที่รัฐบาลท้ังสองฝ่ายตกลงร่วมกันซึ่งประกอบด้วย ข้อกําหนดทั่วไป 
เช่น ภาคีคู่สัญญาจะมีสิทธิแลกเปลี่ยนกันใช้วัสดุอุปกรณ์ในสาขาสารสนเทศ วิทยุ และโทรทัศน์ในรายการของตนและ
ภาคีผู้รับจะต้องไม่มอบรายการดังกล่าวให้แก่ฝ่ายที่สาม ภาคีผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับสิทธิของผู้เขียนและศิลปิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และข้อกําหนดด้านการเงิน เช่น ในเรื่องการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ ได้กําหนดให้ภาคี 
ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์การจัดนิทรรศการจนถึงเมืองของประเทศผู้รับ และภาคีผู้รับ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์การจัดนิทรรศการไปยังสถานที่อ่ืน ๆ ภายในประเทศผู้รับ รวมท้ัง 
ภาคีผู้รับจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต้ังนิทรรศการ การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ
และการเผยแพร่ รวมถึงการจัดเตรียมแคตตาล็อก แผ่นพับ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกันภัยตลอดระยะเวลาการ 
จัดนิทรรศการในดินแดนตน เป็นต้น ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนาม และจะมีผล 
ใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอาจต่ออายุอีกเป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่แผนปฏิบัติการฯ จะหมดอายุ ทั้งสอง
ฝ่ายจะพิจารณาร่วมและประเมินแผนปฏิบัติการน้ีก่อนการต่ออายุหรือสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ  
 
7. เรื่อง  การปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อต้ังกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for 
Commodities : CFC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงที่ใช้ก่อต้ังกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ฉบับปรับปรุง 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  

1. กองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodities: CFC) เป็นสถาบัน 
รัฐบาลระหว่างประเทศด้านการเงิน  ที่อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างองค์การสหประชาชาติ (United National) ก่อต้ัง
เมื่อปี พ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ โดย
มุ่งเน้นให้เงินทุนสนับสนุนแก่โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์ และการเข้าสู่ตลาดของประเทศกําลัง
พัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด มีจํานวนสมาชิก 105 ประเทศ (รวมประเทศไทย) และ 10 องค์กร   

2. ประเทศไทยในฐานะสมาชิก CFC  จะต้องให้การรับรองการแก้ไขความตกลงก่อต้ัง CFC โดย 
แจ้งให้สํานักงานเลขาธิการ CFC ทราบภายในเดือนมกราคม 2560 หากพ้นกําหนด จะถือว่าร่างความตกลงฯ ฉบับ
แก้ไขมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ  โดยร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือสําคัญในการบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาภาคสินค้าโภคภัณฑ์  และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน   
  3. การแก้ไขปรับปรุงความตกลงฯ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของ CFC  เพ่ือให้สามารดําเนินงานได้
คล่องตัวย่ิงขึ้น โดยลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน ลดขนาดและภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  และไม่มี
การแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
 
8. เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ยูเครน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ยูเครน  พร้อมทั้งร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วย 
บริการเดินอากาศระหว่างไทย – ยูเครน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในพิธีสารแก้ไข
ความตกลงดังกล่าว 

2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและยูเครนและอนุมัติให้กระทรวงการ 
ต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลบังคับใช้ของบันทึกความเข้าใจและพิธีสาร
แก้ไขความตกลงฯ ระหว่างไทย – ยูเครน  ต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ยูเครน ที่ลงนามเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่าย 
ได้หารือร่วมกัน สรุปได้ ดังน้ี  

1) การปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ (พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ 
ระหว่างไทย – ยูเครน) มีการเพ่ิมข้อบทต่าง ๆ ดังน้ี  
 

ข้อบท รายละเอียดของบันทึกความเข้าใจ 
1) ความปลอดภัยการบิน   เ พ่ิ ม ก า ร ต ร วจสอบกา รปฏิ บั ติ ก า ร

บํารุ งรักษาอากาศยานในลานจอด  ซึ่ งมี
สาระสําคัญและถ้อยคําเหมือนกับที่ฝ่ายไทย
ทําความตกลงกับยุโรป 

2) การกําหนดสายการบินและการอนุญาตดําเนินการ  แก้ไขสิทธิการกําหนดสายการบิน โดยภาคี
แต่ละฝ่ายสามารถแต่งต้ังสายการบินที่กําหนด
ได้  “หน่ึงหรือหลายสายการบิน”  

3) พิกัดอัตราค่าขนส่ง  ให้สายการบินสามารถกําหนดพิกัดอัตราค่า
ขนส่งของตนเอง และแจ้งพิกัดอัตราค่าขนส่งที่
สายการบินกําหนดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจไม่ต้องทําการอนุมัติ
พิกัดอัตราค่าขนส่งดังกล่าว 

4) การปกป้องการแข่งขัน  กําหนดการกระทําของสายการบินบาง
ประการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรมและเป็นการทําลายกลไกการแข่งขันใน
ตลาด  หรือการกระทําที่เป็นการใช้อํานาจ
เหนือตลาดในทางมิชอบ 

5) การทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน  ให้ใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินของ
ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง หรือสายการบินของ
ประเทศที่สาม
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2) ใบพิกัดเส้นทางบิน มีการแก้ไขใบพิกัดเส้นทางบินเป็นแบบเปิดเพ่ือให้สายการบินที่ 
กําหนดของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการทําการบินและสามารถขยายเครือข่ายการบินได้อย่างเสรี ดังน้ี  
 
ไทย  จุดต่าง ๆ ในไทย – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ  ในยูเครน – จุดพ้นใด ๆ  
ยูเครน จุดต่าง ๆ ในยูเครน – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ  ในไทย – จุดพ้นใด ๆ  

 
3) ความจุความถ่ี มีการปรับปรุงสิทธิความจุความถี่ให้สายการบินของแต่ละฝ่ายสามารถ 

ทําการบินได้จากเดิม 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ เป็น 21 เที่ยวต่อสัปดาห์ 
3. การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความตกลงฯ ดังกล่าวมีความ 

ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การบินในปัจจุบันและกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย ซึ่งปัจจุบัน สายการบิน
ยูเครนทําการบินมายังประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว (เส้นทาง เคียฟ- กรุงเทพฯ) และกลับ สัปดาห์ละ 3 เที่ยว เท่าน้ัน 
คค. จึงเห็นว่าการเจรจาการบินกับฝ่ายยูเครนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสายการ
บินของไทยในอนาคตหากมีความประสงค์ที่จะทําการบินในเส้นทางดังกล่าว 
 
9.  เรื่อง  การถอนข้อสงวนข้อบทที่ 4 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยถอนข้อสงวน ข้อบทท่ี 4 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการถอนข้อสงวนข้อบทที่ 4 ของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบต่อองค์การสหประชาชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ยธ. รายงานว่า 
  1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเ ช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) เป็นหน่ึงใน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรับรองโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 2106 ในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2508 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 
2512 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อต้านและขจัดการเหยียดผิวและการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ปัจจุบันมี
ประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับที่แล้ว 177 ประเทศ และลงนามในอนุสัญญาฯ แล้ว จํานวน 6 ประเทศ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2559) สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 
เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และให้จัดทําข้อสงวนข้อบทที่ 4 ซึ่ง กต. ได้ดําเนินการภาคยานุวัติ
เพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ส่งผลให้อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เป็น
ต้นมา 
  2. อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อต้านและขจัดการเหยียดผิว และการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติใน
ทุกรูปแบบ โดยข้อบทท่ี 4 ของอนุสัญญาฯ กําหนดให้รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเช่ือทั้งมวลและองค์กรทั้งปวง
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความคิดหรือทฤษฎีของความเหนือกว่าของชนชาติหน่ึงเช้ือชาติใด หรือของกลุ่มบุคคลตามสีผิว
หรือเผ่าพันธ์ุกําเนิด หรือที่พยายามให้เหตุผลรองรับ หรือส่งเสริมความเกลียดชังระหว่างเช้ือชาติหรือการเลือกปฏิบัติ
ในรูปแบบใดก็ตามและตกลงท่ีจะจัดให้มีมาตรการในทางบวกในทันทีที่จะขจัดการกระตุ้นหรือการกระทําที่เลือก
ปฏิบัติและเพ่ือการน้ี จะดําเนินการต่าง ๆ โดยคํานึงถึงหลักการที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติและสิทธิต่าง ๆ  
  3. การถอนข้อสงวนในส่วนข้อบทที่ 4 ของอนุสัญญาฯ เป็นการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ไทยได้รับไว้ในช้ันการนําเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
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ประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 1 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยต้องส่งรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ภายในปี 2559 ซึ่งการถอนข้อ
สงวนดังกล่าวจะเป็นพัฒนาการที่สําคัญอีกประการท่ีประเทศไทยสามารถนําเสนอต่อเวทีโลก อันจะส่งผลเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
 
10.  เรื่อง  การเสนอตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 99-104 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบอนุสัญญา พิธีสาร และข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
สมัยประชุมที่ 99-104 (พ.ศ. 2553-2558) ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป  โดยให้กระทรวงแรงงานรับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป   
  รง. เสนอว่า  

1. ประเทศไทยโดย รง. เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อต้ังองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International  
Labour Organization : ILO ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) โดยทุกปีประเทศไทยแต่งต้ังผู้แทนสามฝ่าย 
(Credential)  ประกอบด้วย ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจําปีซึ่งจัดขึ้น
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีเพ่ือร่วมพิจารณาประเด็นทางวิชาการ แผนงานและแผนงบประมาณขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งการร่วมโหวตเพ่ือรับรองตราสาร (Instrument)  ประกอบด้วยอนุสัญญา 
(Convention)  พิธีสาร (Protocol) และข้อแนะ  (Recommendation)  ฉบับใหม่เมื่อมีการเสนอเข้าสู่วาระการ
ประชุม 

2. ในการประชุมใหญ่องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference :  
ILC)  สมัยประชุมที่ 99- 104 ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 มีอนุสัญญาพิธีสารและข้อแนะได้รับการรับรองจากท่ี
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จํานวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย  

2.1 อนุสัญญาฉบับที่ 189 ว่าด้วยคนงานทํางานในบ้าน ค.ศ. 2011  
2.2 พิธีสารเพ่ือเป็นส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 
2.3 ข้อแนะฉบับที่ 200 ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทํางาน ค.ศ. 2010  
2.4 ข้อแนะฉบับที่ 201 ว่าด้วยคนงานทํางานในบ้าน ค.ศ. 2011 
2.5 ข้อแนะฉบับที่ 202 ว่าด้วยพ้ืนฐานความคุ้มครองทางสังคม ค.ศ. 2012 
2.6 ข้อแนะฉบับที่ 203 ว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมสําหรับการปราบปรามการใช้แรงงาน 

บังคับ ค.ศ. 2014 
2.7 ข้อแนะฉบับที่ 204 ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ 

 ค.ศ. 2015 
3. โดยที่ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา 19 วรรค 5 (ข)  (ค) และวรรค 6  

(ข) (ค) ระบุพันธกรณีของประเทศสมาชิกในเรื่องอนุสัญญาและข้อแนะว่าประเทศสมาชิกจะต้องนําอนุสัญญา
และข้อแนะที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ไปเสนอต่อทางราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการออก
กฎหมายเพ่ือรับทราบเก่ียวกับสถานภาพการออกอนุสัญญาและข้อแนะ และประเทศสมาชิกต้องแจ้งต่อ
ผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งในบริบทของประเทศไทยหน่วยงานที่มีอํานาจในการออก
กฎหมายคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกิจในฐานะสมาชิกขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศในการนําเสนออนุสัญญา พิธีสาร และข้อแนะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทราบ 
 
11  เรื่อง  การมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of 
Iran and the Government of the Kingdom of Thailand) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ความตกลงทางการค้าระหว่าง
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the 
Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Kingdom of Thailand) มีผล
บังคับใช้ตามข้อ 11 ของความตกลงฯ ที่ระบุว่า ความตกลงฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรครั้งสุดท้ายโดยภาคีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงถึงภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงระบุว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของตนเพ่ือการมีผลบังคับใช้ของความตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือแจ้งการมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้า
ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ความตกลงทางการค้าฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
  1. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  
และระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ 
  2. การอํานวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ให้แก่กัน อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดต้ัง
สํานักงานการค้าหรือศูนย์เพ่ือการค้า ความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าและการแลกเปลี่ยนผู้แทนการค้า 
  3. การจัดต้ังคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ เพ่ือติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามความตกลงฯ และ 
วิเคราะห์โอกาส และแนวทางในการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน 
  
12.  เรื่อง   การเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 
ณ กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวง
พลังงาน (พน.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว และให้ พณ. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว โดยหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
การเข้าร่วมงานฯ จะเป็นผู้นําเสนอรายละเอียดแผนงานและแผนเงินให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. สถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจําประเทศไทยได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
งาน Astana Expo 2017 ภายใต้แนวคิด Future Energy ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 10 กันยายน 2560  
ณ กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน ภายใต้หัวข้อหลัก “พลังงานแห่งอนาคต” (Future Energy) หัวข้อ
รองได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Reducing CO2 Emission) พลังงานเพ่ือมวลมนุษยชาติ 
(Energy for all) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Living Energy Efficiency)  
  2. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยสามารถใช้การเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ซึ่งเป็น
เวทีในการแสดงให้นานาชาติเห็นว่า ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญในด้านพลังงาน โดยรัฐบาลไทยได้วางแผน
และกําหนดนโยบายด้านการพลังงานแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความสําคัญที่ประชาคมโลกจัดเป็นประเด็นหลัก (World Issue) และ 
พน. ยินดีมีส่วนร่วมจัดนิทรรศการในงาน Astana Expo 2017 
  3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   3.1 เป็นการสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์นโยบายและศักยภาพด้านความมั่นคงทาง
พลังงานของไทย รวมทั้งความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายพลังงาน 
   3.2 เป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้านพลังงานของโลกและคู่แข่ง เพ่ือนํามา
ประกอบการวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมนโยบายด้านพลังงานของไทย 
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   3.3 สร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย ดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย 
   3.4 เป็นเวทีประกาศศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวของไทย รวมถึง
ประชาสัมพันธ์บทบาทและมาตรการของประเทศไทยในการส่งเสริมความม่ันคงของพลังงานอย่างย่ังยืนในเวทีโลก 
   

แต่งต้ัง 
 
13.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญ
กษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2558  
  2. นายจําเริญ โพธิยอด รองอธิบดีกรมศุลกากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2559  
  3. นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2559  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
14.  เรื่อง   การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจํากรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายเฮนรี ยันดุน (Mr. Henry 
Yandun) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจํากรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรัฐ
เอกวาดอร์ แทน นายหลุยส์ การ์เซีย ฆารา (Mr. Luis Garcia Jara) ซึ่งถึงแก่กรรม  
 
15.   เรื่อง   แต่งต้ังผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายเสรี ศุภราทิตย์ เป็นผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 270,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 
มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  
 
16.   เรื่อง   การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนและแต่งต้ัง นายรังสรรค์ มณีเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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