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เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 

วาระที ่2 รา่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซ้ือขายสนิค้าหรือบริการโดย 
วิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเปน็ตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

 สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไมถ่ือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ....  
และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สคบ. เสนอว่า  
  1. โดยที่พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมผีลใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ได้บัญญัตินิยามคําว่า “ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทําตลาดสินค้าหรือ
บริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทาง และมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
น้ัน ส่วนการซือ้ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 38/5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ได้บัญญัติใหผู้ย่ื้นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อ 
นายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   2. ดังน้ัน จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม 2 ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลอ้งกับการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้า
หรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และกําหนดจํานวนเงินหลักประกันที่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรง ต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพ่ือมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
 

พาณิชย์... 
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเป็นบุคคลธรรมดา 
และเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 อันจะเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่อาจได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาล ทั้งน้ี โดยคํานึงถึง
ขนาดหรือประเภทของการประกอบธุรกิจ ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แล้ว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไมถ่อืว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้การขายสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขายสินค้า หรือให้บริการ ตํ่ากว่า 1,800,000 
บาทต่อปี และการขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  
   2.1 กําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการขายตรงและตลาดแบบ
ตรงวางหลักประกันต่อนายทะเบียน ณ สคบ. ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดสําหรับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหลักประกันให้ผูว้างหลักประกันขอรับคืนหลกัประกันเดิม และวางหลักประกันใหม่ตามวงเงิน
หลักประกันเดิม ถ้าเอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องและวางหลักประกันครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนมี
คําสั่งรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และให้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาบังคับใช้ในกรณทีี่มีการโอนกิจการด้วย  
   2.2 กําหนดให้การพิจารณาวงเงินหลกัประกันเป็นไปตามขนาดการประกอบธุรกิจ ดังน้ี  
การประกอบธรุกิจ ขนาด หลักประกัน (บาท) 
การย่ืนคําขอการ
ประกอบธุรกิจ 
ขายตรง  

- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายต้ังแต่ 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  
  50 ล้านบาทต่อปี  
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100  
  ล้านบาทต่อปี 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป  

25,000 
50,000 

 
100,000 

 
200,000 

การย่ืนคําขอการ
ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง 

- กรณีบุคคลธรรมดา 
- กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
- กรณีบุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25  
  ล้านบาทต่อปี  
- กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน  
  25 ล้านบาทต่อปี  
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายต้ังแต่ 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  
  50 ล้านบาทต่อปี  
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  
  100 ล้านบาทต่อปี 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป 

5,000 
25,000 
5,000 

 
25,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
200,000 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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  วาระที ่3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใหเ้ป็นกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. ....  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กษ. เสนอว่า  
   1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ควบคุม พ.ศ. 2559 เพ่ือกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม 2559 แต่เน่ืองจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
จึงควรมีการปรับปรุงกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมเสียใหม่ ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีคุณภาพ นอกจากน้ี มาตรา 6 
และมาตรา 76 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม จึงสมควรกําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ในการควบคุมเพ่ิมเติม และกาํหนดชนิดพันธ์ุสัตว์นํ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน  
   2. คณะกรรมการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  
เมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว    
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง 
สัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. 2559  
   2. กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมขึ้นใหม่ ดังน้ี  

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามกฎกระทรวง
กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. 2559 

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมตามร่าง 
กฎกระทรวงฯ ที่ กษ. เสนอ 

(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
 
 
 
 
 
(2) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช 
อเมริกัน (Procambarus clarkii)  
(3) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช 
ทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)  
(4) การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 
(5) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชัง 
 
(6) การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  

(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง ตามรายการ
ประกอบแผนที่จังหวัดแนบท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปลอ่ยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548  
 (2) การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Crayfish) ทุกชนิด 
 
(3) การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกชนิดในอันดับ CROCODYLIA  
 
(4) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังในที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าใน
ที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(5) การเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า          
ในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งน้ี... 





วาระ
เร่ืองท่ี

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าหรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. .... 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                วันอังคารที่  20  กุมภาพันธ์  2561 
 
  วันน้ี (20 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย 
    วิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่าง 
    กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการ 
    ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
    สัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6.  เรื่อง  แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพ่ือปรับ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL)  
  7.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพ่ือปรับปรุงมาตรการ 
    ป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  8.  เรื่อง  การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  
    (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC)  เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
    (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน 
    ภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)  
  9.   เรื่อง   การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
    ทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
  10.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่าง 
    องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) และราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับความร่วมมือ
    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกสพ์ลังงานสูง 
  11.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  
    ไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ 6 
 12.  เรื่อง   ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น Grant Aid “Economic and  
   Social Development  Programme” (Counterterrorism and   
   Public security)  
 

แต่งต้ัง 
 
  13.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญ 
    ผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย   
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวอ้อนฟ้า   
    เวชชาชีวะ) 
  15.  เรื่อง  แจ้งรายช่ือโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์  
  16. เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  
    ประเทศไทย 
  17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการฝา่ยอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และ
รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซึ่งต้อง
ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้มคีณะกรรมการอัยการ ประกอบด้วย  ประธาน ก.อ. ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ 
อัยการสูงสุดเป็นรองประธาน รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโส จํานวน 4 คน เป็นกรรมการอัยการโดยตําแหน่ง 
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน และอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นกรรมการอัยการ
โดยตําแหน่ง และเป็นเลขานุการ ก.อ.   
   2. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
บุคคลภายนอก  
  3. กําหนดให้มกีารเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยห้ามกระทําการอันใดมี
ลักษณะเป็นการหาเสียง  
  4. กําหนดให้ประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และ
ดํารงตําแหน่งได้วาระเดียว  
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนดให้ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอ่ืนของ
รัฐในทํานองเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรกึษากฎหมาย หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทหรือกิจการอ่ืนใดที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกําไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรอืเป็นที่ปรึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสนิค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้า
หรอืบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 
ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สคบ. เสนอว่า  
  1. โดยที่พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมผีลใช้บังคับ เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2560 ได้บัญญัตินิยามคําว่า “ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทําตลาดสินค้าหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารข้อมลูเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง และมุ่งหวัง
ให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน ส่วนการซ้ือขายสนิค้า
หรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 38/5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญติัให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนการ
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ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   2. ดังน้ัน จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม 2 ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลอ้งกับการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไมถ่ือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
และกําหนดจํานวนเงินหลักประกันที่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ต้องวาง
หลักประกันต่อนายทะเบียนเพ่ือมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเป็นบุคคลธรรมดา และเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีอาจได้รับความเสียหายจากผู้
ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างรวดเร็ว 
โดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาล ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงขนาดหรือประเภทของการประกอบธุรกิจ ซึ่งร่างกฎกระทรวงท้ัง 
2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 แล้ว  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซ้ือขายสนิค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณชิย์อิเล็กทรอนกิสท์ี่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้การขายสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขายสินค้า หรือให้บริการ ตํ่ากว่า 1,800,000 บาท
ต่อปี และการขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถอืว่าเป็นตลาดแบบตรง  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มสีาระสําคัญดังน้ี  
   2.1 กําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการขายตรงและตลาดแบบตรงวาง
หลักประกันต่อนายทะเบียน ณ สคบ. ตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดสําหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หลักประกันให้ผู้วางหลักประกันขอรับคืนหลักประกันเดิม และวางหลักประกันใหม่ตามวงเงินหลักประกันเดิม ถ้า
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องและวางหลักประกันครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคําสั่งรับทราบการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง และให้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาบังคับใช้ในกรณีที่มีการโอนกิจการด้วย  
   2.2 กําหนดให้การพิจารณาวงเงินหลักประกันเป็นไปตามขนาดการประกอบธุรกิจ ดังน้ี  
การประกอบธรุกิจ ขนาด หลักประกัน (บาท) 
การย่ืนคําขอการ
ประกอบธุรกิจขาย
ตรง  

- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายต้ังแต่ 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้าน
บาทต่อปี  
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
บาทต่อปี 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป 

25,000 
50,000 

 
100,000 

 
200,000

การย่ืนคําขอการ
ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง 

- กรณีบุคคลธรรมดา 
- กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
- กรณีบุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 ล้าน
บาทต่อปี  
- กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 25 
ล้านบาทต่อปี  

5,000 
25,000 
5,000 

 
25,000 
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- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายต้ังแต่ 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้าน
บาทต่อปี  
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
บาทต่อปี 
- เมื่อมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกิน 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป

50,000 
 

100,000 
 

200,000
   
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําใหเ้ปน็กิจการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ําควบคุม  
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กษ. เสนอว่า  
   1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
พ.ศ. 2559 เพ่ือกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 แต่เน่ืองจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการปรับปรุง
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมเสียใหม ่ใหค้รอบคลุมมากย่ิงขึน้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีคุณภาพ นอกจากน้ี มาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอํีานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรอืวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม จึงสมควรกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการควบคุมเพ่ิมเติม และกําหนดชนิด
พันธ์ุสัตว์นํ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือ
ต่อกิจการของบุคคลอ่ืน  
   2. คณะกรรมการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเหน็ชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว    
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ควบคุม พ.ศ. 2559  
   2. กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมขึ้นใหม่ ดังน้ี  

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํตามกฎกระทรวง
กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํใหเ้ปน็กิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคมุ พ.ศ. 2559 

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํควบคุมตามร่างกฎ
กระทรวงฯ ที่ กษ. เสนอ 

(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
 
 
 
 
 
(2) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริ
กัน (Procambarus clarkii)  
(3) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุก
ชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)  
(4) การเพาะเลี้ยงจระเข้ 

(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นทีช่ายฝั่ง ตามรายการ
ประกอบแผนที่จังหวัดแนบท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดใหบ้่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝัง่เปน็แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548  
 (2) การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟชิ (Crayfish) ทุกชนิด 
 
 
 
(3) การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกชนิดในอันดับ CROCODYLIA  
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(5) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชัง 
 
(6) การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  

(4) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ
ในที่จับสัตว์น้าํซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(5) การเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพืน้ทีเ่พาะเลี้ยงสัตว์น้ํา        
ในที่จับสัตว์น้าํซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 
 
4. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามัญได้รบัเงนิประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ.  
  กําหนดให้สายงานวิศวกรรมรังวัด ระดับเช่ียวชาญ เป็นสายงานและระดับที่มีสิทธิได้รบัเงินประจํา
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
  
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปทางการศึกษา ที่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และมอบหมายให้หน่วยงานและกองทุนอ่ืน ๆ ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องตามนัยมาตรา 6 ของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีดําเนินการตามข้อสังเกตของสํานักงบประมาณต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. สถานะและวัตถุประสงค์ของกองทุน (1) ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมฐีานะเป็นนิติ
บุคคล (2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษา
และพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรพัย์จนสําเร็จการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และศกึษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  2. เงนิและทรพัย์สนิของกองทุน (1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากเงินงบประมาณของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพเฉพาะในส่วนสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (2) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท (3) เงินรายปีที่ได้รับจากสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลตามที่ ครม. กําหนด (4) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บรจิาคให้ (5) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ตาม
แผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามแผนการ
ใช้เงิน  
  3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสทิธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่า
ลดหย่อนหรือรายจ่ายเช่นเดียวกับการบริจาคเพ่ือการศึกษาตามประมวลรัษฎากร  
  4. ขอบเขตการใช้จ่ายของกองทุน ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส โดยอาจดําเนินการโดยวิธีการให้เปล่า ให้ยืม หรือให้กู้ยืมก็ได้  
  5. คณะกรรมการบริหารกองทุน และสํานกังานกองทุน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ทํา
หน้าที่ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานของกองทุน โดยมีสํานักงานกองทุนทําหน้าที่ใน
การดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
  6. การกํากับและดูแล นายกรัฐมนตรีเป็นผูกํ้ากับและดูแลการดําเนินกิจการของกองทุน ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตร ี 

เศรษฐกิจ- สังคม 
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6. เรื่อง แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนงานโครงการขับเคล่ือนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้
เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ Thailand Gateway ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
  2. เห็นชอบในหลักการให้กันวงเงินกู้ SAL ที่เหลือ จํานวน 800 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) 2) 
การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking System) และ 3) การพัฒนาระบบการจองคิวกลาง (Queue 
Online) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
7. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และ
กําจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552                
(เรื่อง ร่างมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น) เพ่ือปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัด
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สําหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากกการดําเนินงานให้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณต่อไปตาม
ความความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้ ทส.รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย รวมทั้ง ให้ ทส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความสําคัญเก่ียวกับการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นให้แก่สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เป็นพาหะของโรค มีอันตรายต่อชีวิตมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. มาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ที่รุกรานเข้ามาแล้ว
และยังไม่เข้ามาในประเทศไทยที่มีอยู่เดิมไม่ครอบคลุมการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานประเทศไทยในปัจจุบัน
และแนวทางการดําเนินการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในระดับนานาชาติ ทส. จึงได้ปรับปรุงมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติใหม่โดยเพ่ิมเติมแนวทางปฏิบัติสําหรับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่ถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ รวมถึงการปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม 
กําจัดของประเทศไทย รายการที่ 1 – 4 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเพ่ิมเติมแนวทางการควบคุม
หรือกําจัดชนิดพันธ์ุที่มีลําดับความสําคัญสูง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เก่ียวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
  2. (ร่าง) มาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังน้ี 
มาตรการท่ี 1 กําหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ มาตรการที 2 การบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
มาตรการที่ 3. การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธ์ุต่างถิ่น มาตรการที่ 4. การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ               
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น มาตรการท่ี 5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
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  3. (ร่าง) แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 
จําแนกเป็น (1 ) ชนิดพันธ์ุพืชต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 11 ชนิด ได้แก่ ไมยราบยักษ์ หญ้าขจรจบดอก
เล็ก หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าขจรจบดอกเหลือง ผักตบชวา จอมหูหนูยักษ์ กระถินหางกระรอก ขี้ไก่ย่าน ต้นสาบ
หมา กกช้าง และธูปฤาษี และ ( 2 ) ชนิดพันธ์ุสัตว์ต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง จํานวน 12 ชนิด ได้แก่ ไส้เดือน
ฝอยรากปม แมงมุมแม่หม้ายสีนํ้าตาล หอยทากยักษ์แอฟริกา หอยเชอร่ี หอยเชอร่ียักษ์ ปลากดเกราะหรือ                 
ปลาซัคเกอร์ฯ ปลาหมอสีคางดํา ปลาหมอมายัน เต่าแก้มแดง และหนูท่อ มีแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ดังน้ี 
   3.1 จัดทําทะเบียนจัดลําดับความสําคัญและกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันควบคุมกําจัด
และ/หรือใช้ประโยชน์ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นและชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในพ้ืนที่อนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงและในระบบนิเวศต่าง ๆ  
   3.2 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ เส้นทางและ/หรือวิธีการที่สําคัญในการแพร่ระบาดของชนิด
พันธ์ุต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงและดําเนินมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการ
แพร่ระบาด 
   3.3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการนําชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานหรือมีแนวโน้มรุกรานไปใช้
ประโยชน์ 
   3.4 เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้สามารถให้ข้อมูล ตรวจสอบ ป้องกัน                
เฝ้าระวัง ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานเส้นทางการเข้ามาของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น และการลักลอบนําเข้า
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
 

ต่างประเทศ 
 
8. เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster 
Preparedness Center – ADPC)  เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงาน
ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง                 
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  ก่อนเสนอ             
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้ กต. จัดทําสัตยาบันสารเพ่ือให้กฎบัตรฯ มีผลผูกพันต่อไป โดยให้ย่ืนสัตยาบัน
สารเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  และมอบหมายให้ กต. รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  

1. กฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  มีสาระสําคัญเป็นการ 
กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  เรียกโดยย่อว่า “ADPC” เป็นองค์การระดับ
ภูมิภาคที่เป็นอิสระ  ไม่แสวงหาผลกําไร  มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ มีการจัดการ การจัดสรรเจ้าหน้าที่ 
และการดําเนินการที่ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง โดยมีความมุ่งหมายในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การพัฒนา และ
มนุษยธรรมและให้ ADPC   มีที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางเตรียมความพร้อมสําหรับ
การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อชุมชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  โดย
กําหนดให้ภาคีผู้ลงนามกฎบัตรฯ (ซึ่งประกอบด้วย  ไทย  กัมพูชา จีน  ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา  
ฟิลิปปินส์ และอินเดีย) เป็นสมาชิกผู้ก่อต้ัง ADPC  โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก  แต่อาจบริจาคให้กองทุนของ 
ADPC  โดยสมัครใจ ทั้งนี้ กฎบัตรฯ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่ารัฐภาคีผู้ลงนามก่อต้ังจะให้สัตยาบันครบทุก



 

 

9 

ประเทศ (ขณะนี้เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังมิได้ให้สัตยาบัน) และเมื่อกฎบัตรฯ มีผลใช้บังคับ ศูนย์ฯ  จึงจะสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ  

2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ 
แห่งเอเชีย พ.ศ. .... 

2.1 กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

2.2 กําหนดให้ยอมรับนับถือว่าศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  มีฐานะ 
เป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

2.3 ให้ศูนย์ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของศูนย์ฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์และผู้เช่ียวชาญ 
ชาวต่างประเทศที่ศูนย์แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้มาปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ได้รับเอกสิทธ์ิ  
และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 รวมทั้งความตกลงในเรื่องเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันที่จะทํากันต่อไประหว่างรัฐบาลไทยกับ
ศูนย์ฯ ภายใต้กรอบแห่งกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียดังกล่าวและให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
9.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ  
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2  
  4. อนุมัติในหลกัการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝา่ยโมซัมบิกเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 
  5. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฝา่ยไทยได้เสนอร่างความตกลงฯ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสอืเดินทางราชการให้ฝ่ายโมซมับิกพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการ
แลกเปลี่ยนร่างโต้ตอบความตกลงฯ ระหว่างกันมาโดยตลอด และในเดือนมิถุนายน 2560 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบ
ร่างความตกลงฯ ร่วมกัน โดย กต. (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) ได้มกีารปรับแก้ไขถ้อยคําในร่างความตกลงฯ และ
ได้ถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องอีกคร้ัง ซึ่งทุกหน่วยงานไม่มีข้อขัดข้องต่อการจัดทําความตกลงดังกล่าว 
โดยร่างความตกลงฉบับน้ี มีสาระสําคัญเหมอืนฉบับเดิมที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เช่น การยกเว้น           
การตรวจลงตราแก่บุคคลทีถ่อืหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า – ออก 
– เดินทางผ่าน และพํานักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 
วัน ตามปฏิทินนับจากวันเดินทางเข้ามา ซึ่งบุคคลเหล่าน้ันจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทาํงาน การทําธุรกิจและการทาํ
กิจกรรมอ่ืนที่มคี่าตอบแทน รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลทีเ่ป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูต หรือ
ทางกงสุล หรือผู้แทนของแต่ละฝ่ายในองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ันของแต่ละฝ่ายมีสิทธิเดินทางเข้า – ออก หรอืพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงโดยได้รับ
การยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และสามารถขยายไปจนสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของ
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บุคคลเหล่าน้ันเมื่อมีคําร้องขอจากจากกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซึ่งความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 60 นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายโดยภาคีคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในที่
จําเป็นของตนเพ่ือให้ความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว 
 
10. ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป 
(เซิร์น) และราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟสิิกสพ์ลงังานสูง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองค์การวิจัย
นิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) (The European Organization for Nuclear Research: CERN)และราชอาณาจักรไทย
เก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง ทั้งน้ี หากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างความตกลงความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ วท. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
(กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย) เพ่ือพิจารณาดําเนินการแก้ไขได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าว 
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)ให้แก่ผูล้งนามในข้อ 2  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 
  1. เซิร์นก่อต้ังเมื่อ ค.ศ.1954 มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส มีหน้าที่อํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้เครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนสําหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง โดยประเทศไทยมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับเซิร์นมาอย่างต่อเน่ืองด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งในระหว่างปี 2543 – 2558 ได้ทรงนําคณะนักวิทยาศาสตร์ไทยไปเยือนเซิร์นถึง 5 ครั้ง รวมทั้งมีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับหน่วยงาน/สถานีวิจัยของเซิร์นด้วย 
  2. การดําเนินงานความร่วมมือกับเซิร์นดําเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและมี สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งนับต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน การ
ดําเนินความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นได้ขยายกว้างขวางขึ้น มีหน่วยงานเข้าร่วม จํานวน 13 แห่ง และมีโครงการ
ความร่วมมือ จํานวน 6 โครงการ  
  3. ร่างความตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์และกําหนดกรอบของความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับเซิร์น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคของไทยได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยต่าง ๆ ของเซิรน์ภายใต้พ้ืนฐานของการได้รับประโยชน์
ร่วมกัน (mutual benefit) โดยไทยจะสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยของเซิร์น ในสาขาที่สถาบันของไทยมีความเช่ียวชาญ 
รวมถึงสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงทดลอง วิศวกรรมด้านเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัด และการ
คํานวณ โดยเซิร์นจะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคของไทยสามารถสมัครเข้ารับ
การพิจารณาเป็น Association Member ของเซิร์น ทํางานวิจัยที่เซิร์นโดยเซิร์นอาจพิจารณาให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ปฏิบัติงานที่เซิร์นด้วย 
  
11. เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC)
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6  
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  2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยไม่มี
การจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC                   
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
  4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารยุทธศาสตร์
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 

 พณ. รายงานว่า  
 1. ไทยและกัมพูชามีกลไกสําคัญในการหารือด้านการค้าระดับทวิภาคี คือ การจัดประชุม JTC ไทย – 

กัมพูชาซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง ล่าสุดกัมพูชามีกําหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา 
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงพนมเปญ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย                 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเป็นประธานร่วม 

 2. การประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้า เก่ียวข้องกับ
การกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – กัมพูชา และแนวทางจัดทําความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เช่น การกําหนดเป้าหมายการค้า การส่งเสริม
การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การอํานวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือด้าน
การเช่ือมโยง ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดงาน CLMVT Forum 2018  รวมทั้ง การพิจารณาหา
แนวทางความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างกัน เป็นต้น 
 
12. เรื่อง  ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น Grant Aid “Economic and Social Development  
Programme” (Counterterrorism and Public security)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่าง Exchange of Notes (EN), Agreed Minutes on Procedural details (AM)  
และ Precord of Discussions (RD)   

2. อนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร   
EN, AM และ RD  

3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่อธิบดีกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสําหรับการลงนามในเอกสาร EN  และ AM  
 

4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่เน้ือหาสาระสําคัญ 
ก่อนการลงนาม ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
 สาระสําคัญของร่างเอกสารท่ีจะต้องลงนามมี 3 ฉบับ ดังน้ี  

1. ร่างเอกสาร EN เป็นเอกสารความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเก่ียวกับการรับ 
เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น แบบให้เปล่าจํานวน 200 ล้านเยน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
รัฐบาลไทย โดยดําเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและความเหมาะสมด้านงบประมาณของญี่ปุ่น   

2. ร่างเอกสาร AM  เป็นเอกสารการตกลงเก่ียวกับรายละเอียดกระบวนการดําเนินงานของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของรัฐบาลทั้งสอง ดังน้ี  
  2.1 รายการของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ และแหล่งประเทศท่ีเหมาะสม  ได้แก่   
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    - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 1) อุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อต้านการ
ก่อนการร้ายและความม่ันคงแห่งรัฐ 2) อุปกรณ์และวัสดุที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายและความม่ันคงแห่งรัฐ)  
    - บริการที่เหมาะสม 1) บริการที่จําเป็นสําหรับการจัดซื้อ และการขนส่งผลิตภัณฑ์
ข้างต้น 2) บริการฝึกอบรม และบริการอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้าย และความม่ันคงแห่งรัฐ 3) บริการให้คําปรึกษา  
    - แหล่งประเทศท่ีเหมาะสม (ประเทศญี่ปุ่น  เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน) 
   2.2 การจัดซ้ือ/จัดหา 
    รัฐบาลไทบจะจัดทําสัญญาจ้าง Japan International Cooperation systems 
(JICS)  ภายใน 3 เดือน  นับจากวันที่ AM มีผลบังคับใช้ เพ่ือเป็นตัวแทนกระทําการในนามของรัฐบาลไทยในการ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ทั้งน้ี  ผลิตภัณฑ์/บริการจะต้องจัดซื้อตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อ ซึ่งกําหนดโดย
รัฐบาลญี่ปุ่นเก่ียวกับกระบวนการเปิดประมูลยกเว้นกระบวนการน้ัน ๆ ไม่เหมาะสม 
  3. ร่างเอกสาร RD  เป็นเอกสารเก่ียวกับการดําเนินมาตรการที่จําเป็นของฝ่ายไทยเพ่ือป้องกัน
การทุจริตในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องตามร่าง EN และ AM และหากพบว่ามีการกระทําที่เป็นการทุจริตรัฐบาลไทย
จะคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น 
 

แต่งต้ัง 
 
13. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง                
นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (Mr. Kees Pieter Rade) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม               
แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายกาเริล 
โยฮันเนิส ฮาร์โตค (Mr. Karel Johannes Hartogh) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชวีะ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค .) เสนอการแต่งต้ัง                 
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่งโฆษก สลค. แทน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
ที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
 
 
15. เรื่อง แจ้งรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณชิย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอการแต่งต้ังโฆษก พณ. และ                
รองโฆษก พณ . ซึ่ง พณ . ได้มีการเปลี่ยนแปลงโฆษก พณ . จากเดิม นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร เป็น                
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ และเปลี่ยนแปลงรองโฆษก พณ. จากเดิม นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล และ
นางสาววิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี เป็น นายสมศักด์ิ เกียรติชัยลักษณ์ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็น
ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แทน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ลาออกจาก
ตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  
 
17.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง                
นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

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


