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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560           
 
  วันน้ี (14 พฤศจิกายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม   พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี             
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
    
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
    ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองคําแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
    ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคําแท่ง)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้า 
    ระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2541 (ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหาร 
    กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  
 

ต่างประเทศ 
 
  6.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้นําอาเซียน-แคนาดา ในการ 
    ประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-
    แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders’Statement on the Occasion of 
    the Commemorative Summit to Mark the 40th Anniversary of ASEAN-
    Canada Dialogue Relations) 
  7.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม (ASEAN-EU Dialogue on  
    Sustainable Development 
  8.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
    เอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13 

  9.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) 
  10.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของ 
    ประชาชนระหว่างสํานักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่ง
    สหพันธรัฐเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย 
  11.  เรื่อง  การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป็น
    เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม Global Conference on the Sustained  
    Eradication of Child Labourครั้งที่ 4 
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แต่งต้ัง 
 
  12.  เรื่อง  การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
    
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยที่ได้มาโดยการอุทิศให้ โฉนดที่ดินเลขที่ 5748 เล่มที่ 58 หน้าที่ 48 อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีเน้ือที่ 2 ไร่ และเมื่อได้จัดการขายแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซ้ือขายทองคําแท่งตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคําแท่ง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองคําแท่งตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคําแท่ง )  รวม 2 ฉบับ  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงได้รับเงินได้ส่วนที่เกินกว่าที่ลงทุนจากการขายทองคําแท่งที่มี
ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทําใน
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
ดังกล่าว เม่ือถึงกําหนดย่ืนรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าวมารวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้
นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
   1.2 กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงได้รับเงินได้จากเงินชดเชยที่ได้รับจากกรณีเลื่อนการรับมอบ
ส่งมอบทองคําแท่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งกระทําในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 
15 ของเงินได้ดังกล่าวเม่ือถึงกําหนดย่ืนรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าว มารวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี
ที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
   1.3 กําหนดให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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   2.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับการขายทองคําแท่งตามสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทําในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งน้ี เฉพาะ
ทองคําแท่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ 
   2.2 กําหนดให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังน้ี  
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองคลัง 
4. กองแผนงาน 
5. กองสุขภาพจิตสังคม 
6. โรงพยาบาลศรีธัญญา 
7. – 18. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12  
19. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
20. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
21. สถาบันราชานุกูล 
22. สํานักพัฒนาสุขภาพจิต 
23. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองบริหารการคลัง 
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
5. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
6. กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
7. โรงพยาบาลศรีธัญญา 
8. – 19. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12  
20. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
21. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
22. สถาบันราชานุกูล 
23. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 
4. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” “ธุรกิจสร้างสรรค์” “คณะกรรมการ” “ประธาน
กรรมการ” และ “กรรมการ”  
  2. กําหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เรียกโดยย่อว่า “กสศ.” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน  
3 คน เป็นกรรมการ และรองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อํานวยการศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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  3. กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อครบกําหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่ง เพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่  
  4. กําหนดให้ กสศ. มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ แผนพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์รายสาขา และแผนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เสนอแนะ และให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนและเร่งรัด การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่กําหนด และมีอํานาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความ
เช่ียวชาญให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่มอบหมาย  
  5. กําหนดให้ ศสบ. สบร. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ กสศ. ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ีย
ประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์อ่ืนของ กสศ. ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง                
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของ ศสบ. สบร.  
 
5. เรื่อง การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2541 (ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้วย  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2541  
  2. กําหนดนิยามคําว่า “กองทุน” “คณะกรรมการ” “ส่วนราชการ” “ภาคเอกชน” และ “สินค้า”  
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจและหน้าที่ เช่น กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ 
และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กําหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล การรับและใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุน พนักงานและลูกจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด  
  4. กําหนดให้มีสํานักงานกองทุนขึ้นในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน  
  5. กําหนดให้รายรับของกองทุน ประกอบด้วยเงินค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่
ได้รับจากรัฐบาลหรือจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคล
อ่ืน และดอกผลของเงินกองทุน  
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  6. กําหนดให้การรับเงินกองทุนเป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการว่าด้วยการบริหารงาน
การเงินที่คณะกรรมการกําหนด  
  7. กําหนดให้สํานักงานกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน 
ต่าง ๆ ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกําหนด  
 

ต่างประเทศ 
 
6. เรื่อง การขอความเหน็ชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผูน้ําอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-
แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders’ 
Statement on the Occasion of the Commemorative Summit to Mark the 40th Anniversary of 
ASEAN-Canada Dialogue Relations) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้นําอาเซียน-แคนาดาฯ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข             
ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมของผู้นํา 
อาเซียน-แคนาดาฯ ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้นําอาเซียน-แคนาดาฯ เน้นยํ้าถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับแคนาดาในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ในด้านการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้งด้านประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาโดยตลอด โดยให้ความสําคัญกับการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และสนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ  ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาอย่างย่ังยืนในประชาคม
โลก 
 
7. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable 
Development 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมฯ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบต่อ 
ถ้อยแถลงข่าวของประธานร่วมฯ ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมฯ มีดังน้ี (1) การเน้นยํ้าถึง
ความสําคัญของการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ในกระบวนการบูรณาการระดับภูมิภาค (2) 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน (3) การเปิดตัวโครงการความร่วมมือ
ใหม่ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (4) การใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มและโครงการต่าง ๆ ของอาเซียนในการส่งเสริม
การพัฒนาที่ย่ังยืน (5) การขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยวที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได้หลายเป้าหมาย 
(6) การให้ความสําคัญกับบทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน 
และ (7) การติดตามผลจากการประชุมฯ โดยแสวงหาข้อริเริ่มความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการ
พัฒนาแผนงานความร่วมมือด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และการจัดต้ังศูนย์อาเซียนเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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8. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป  
ครั้งที่ 13 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป  
ครั้งที่ 13 (13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM13) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 
พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข 

ร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบ
ร่างแถลงการณ์ดังกล่าว 

  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ดังกล่าวจะเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่แสดงความมุ่งมั่น
และเจตนารมณ์ทางการเมืองของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในสาขา            
ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกASEM ให้ความสําคัญ ได้แก่ 1) ความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน การเคารพซึ่งกันและกัน 
และการมีผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การคมนาคม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา 2) การส่งเสริมสันติภาพ ซึ่งที่ประชุมได้ให้คํามั่นต่อการ
ต่อต้านการก่อการร้าย การใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง และการนิยมความรุนแรงทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับพหุภาคี 3) การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยจะเร่งรัดในการอนุวัติเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
องค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 (เช่น การขจัดความยากจน การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก) และ 4) อนาคตของการประชุมเอเชีย – ยุโรป เช่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 
14 คาดว่าจะจัดขึ้นที่ราชอาณาจักรสเปน 

 

9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบ/รับรอง 
   1.1 (ร่าง) ปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) 
   1.2 (ร่าง) ประเด็นนําเสนอให้หัวข้อ “Collaboration for the Next Decade-
ImprovingYouth Employability” 
  2.หากจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําในเอกสารตามข้อ 1.1 ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อ 
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ันได้  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
[ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการจะรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาโซลและนําเสนอในหัวข้อ “Collaboration for 
the Next Decade – Improving Youth Employability” ในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซม  
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี] 
                    สาระสําคัญของ (ร่าง) ปฏิญญาโซล และ (ร่าง) ประเด็นนําเสนอในการประชุมฯ ในหัวข้อ 
“Collaboration for the Next Decade-Improving Youth Employability” จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
ไทยในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเพ่ิม
โอกาสและคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
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                    1. (ร่าง) ปฏิญญาโซล  จะแสดงถึงวิสัยทัศน์สําหรับทศวรรษหน้า โดยการส่งเสริมการ 
เคลื่อนย้ายและสมรรถนะเพ่ือการว่าจ้างสําหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตระหว่างเอเชียและยุโรป การเสริมสร้างสมรรถนะ
การจ้างงานผ่านการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา  มุ่งไปสู่การปรับวิธีการสอนตามหลัก STEM  และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาทักษะร่วมกันมากข้ึน  ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษา  รวมท้ังการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมผ่านข้อปฏิบัติในด้านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 
                   2. ประเด็นการนําเสนอเอกสารในหัวข้อ  “Collaboration for the Next Decade-
Improving Youth Employability” เป็นการกล่าวถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การกําหนดเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวและ
พัฒนาทักษะใหม่และคิดอย่างเป็นระบบ  การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับประเทศไทย  4.0 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการหางานทําของเยาวชนผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเฉพาะ
การศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาและเทคนิคในสถาบันอาชีวศึกษาต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
จ้างงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชน  
 

10. เรื่อง บันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่างสํานักงาน
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชน
ระหว่างสํานักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งน้ี 
หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้คณะรัฐมนตรีมอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ
ในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปกป้องสุขอนามัย
และระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนของประเทศไทยและรัสเซีย โดยจะร่วมมือกันในสาขางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ การเตรียมการป้องกันโรค การให้ความช่วยเหลือทางวิธีการและการปฏิบัติ การเข้าร่วมประชุมและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยและสํานักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่ง
สหพันธ์รัฐรัสเซีย ได้ร่วมกันจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ และท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบต่อบันทึก
ความเข้าใจฯ 
 

11. เรื่อง การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุม Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labourครั้งที่ 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) โดยหากจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวก่อนการรับรองในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ประเทศไทย ให้เป็น
ดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจาณาอีก 
  2. เห็นชอบที่ไทยจะรับรองร่างปฏิญญาข้างต้นในที่ประชุม Global Conference on the 
Sustained Eradication of Child Labourครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
ประเทศอาร์เจนตินา โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและ
เป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 
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  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาดังกล่าว เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้แทนรัฐบาล องค์กร
นายจ้างและลูกจ้าง องค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค และองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมฯ มี
เน้ือหาแสดงความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติและการดําเนินการ
ไว้ การรับรองร่างปฏิญญาฯ จะเป็นการยํ้าถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของไทยในการขจัดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ อีกทั้ง การดําเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 ซึ่งมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 
 

แต่งต้ัง 
 
12. เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอเลื่อนฐานะนายซูอัด ฟาตาลีเยฟ 
(Mr. Suad  Fataliyev) กงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ                
ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ทั้งน้ี โดยคงสถานะของ
สถานที่ทําการกงสุล เป็นสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ไว้เช่นเดิม  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งต้ังโฆษกกระทรวงและรองโฆษก
กระทรวงใหม่ ดังน้ี  
  1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
  2. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
  3. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
 

......................... 




