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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2560                                          1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที ่11 เรื่อง รา่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสาํปะหลงัและผลิตภัณฑ์ 

มันสําปะหลังเป็นสนิค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาํเขา้ 
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้มนัสาํปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงพาณชิย์รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มนัสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555  
  2. ให้ประกาศน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  3. กําหนดให้มนัสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง 
แสดงต่อกรมศลุกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี  
   3.1 หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ทีอ่อกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก โดยผู้นําเข้า
ต้องแสดงหนังสือรับรองต่อด่านตรวจพืชเพ่ือตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากร  
   3.2 หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิต 
   3.3 สําหรับผลติภัณฑ์มันสําปะหลังต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ส่งออก ซึง่คุณภาพสินค้าที่รับรอง
ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานสินคา้ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
สินค้าขาออก 
 

4. กําหนด.... 
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  4. กําหนดให้มนัสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องนําเข้าทางด่านตรวจพืช
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังน้ี  
   4.1 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลัง 
และต้องแจ้งการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืนที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย ก่อนนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด  
โดยนําใบแจ้งการนําเข้าดังกล่าวแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
   4.2 ต้องเก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่นําเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะ
แยกจากสถานที่เก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่รับซื้อภายในประเทศ  
   4.3 ต้องรายงานการนําเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศกําหนด  
   4.4 ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหรอืยานพาหนะท่ีบรรทุก 
มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลัง เพ่ือตรวจสอบปริมาณที่นําเข้า ปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายช่ือ  
และที่อยู่ของผูร้ับปลายทาง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าโดยการชักตัวอย่างในปริมาณที่สมควร  
ทั้งน้ี ตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. 2522 ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  วาระที่ 12 เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สาระสําคญั คอื  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้สง่ 
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และมอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  
  สปน. เสนอว่า โดยที่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ประเภท และระดับของ
ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกการกําหนดตําแหน่ง 
ระดับของข้าราชการพลเรือนต้ังแต่ระดับ 1-ระดับ 11 และให้ใช้การกําหนดประเภทและระดับของข้าราชการ
พลเรือนใหม่ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงการจัดตําแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้าสูป่ระเภทตําแหน่ง (ระบบแท่ง) ใหม่ 
ดังน้ัน จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 13 วรรคสอง และข้อ 67 วรรคหน่ึง เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง ประเภทและระดับของ
ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การจัดตําแหน่งของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และครอบคลุม
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงได้เสนอร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
 
 
 

 สาระสําคัญ.... 
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  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดังน้ี  

ประเด็นแก้ไข ระเบียบปัจจุบัน ร่างระเบียบที่เสนอ 
การรับรองสําเนา - กํ าหนดใ ห้ เจ้ าห น้าที่ ต้ั งแ ต่

ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นผู้รับรองสําเนา  
 
 
 
 
- ลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้ง
ลงช่ือตัวบรรจง และตําแหน่งที่
ขอบล่างของหนังสือ 

1. กําหนดให้เจ้าของเร่ืองที่ทําสําเนาเป็นผู้รับรอง
สําเนา ดังน้ี  
   - ข้าราชการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ ชํานาญงาน 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
   - พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ 
ชํานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
   - พนักงานราชการ 
2. ลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง 
ตําแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของ
หนังสือ 

การทําลายหนังสือ - กํ าหนด ใ ห้  คกก .  ทํ า ล าย
หนังสือ ประกอบด้วย ปธ. กก. 
และ กก. อย่างน้อย 2 คน โดย
ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต้ังแต่
ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  

- กําหนดให้ คกก. ทําลายหนังสือประกอบด้วย ปธ. 
กก. และ กก. อย่างน้อย 2 คน โดยให้แต่งต้ังจาก
ข้าราชการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ ชํานาญงาน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ระดับ
ปฏิบัติการ ชํานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่
กรณี

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 14 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที ่

การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผน 
การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  (ด้านการผลิต) จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
ส่งเสริมการปลกูพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ (2) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด 
ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมพัฒนาที่ดิน) 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีแล้ว กรอบวงเงิน  
488.15 ล้านบาท แยกเป็น (1) โครงการส่งเสริมการปลกูพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 300 ล้านบาท 
และ (2) โครงการปลูกฟืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 188.15 ล้านบาท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 

ทั้งน้ี... 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 11 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ......

12 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ...) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พ.ศ. .... โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
 
  วันน้ี (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ 
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
  2.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
    ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ 
    ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบับ  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ
    สถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
    และเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
    สัญญาจ้างบริการ พ.ศ. ....  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
    พ.ศ. ....  
  10.  เรื่อง  ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    พ.ศ. ....  
  11.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
    มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด 
    ระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  12.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559  
    ระยะที่ 2 
  14.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกพืช
    ให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  
    (ด้านการผลิต) 
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  15.   เรื่อง  วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0  เพ่ือการพัฒนา 
    ที่ย่ังยืน 
  16.  เรื่อง   การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
    เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรี 
    แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ 
    หนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมรัฐมนตรี 
    ขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10  
  19.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้า
    มนุษย์ 
  20.  เรื่อง  เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 
  21.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
    ครั้งที่ 24 
 23.  เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
   สหประชาชาติ (UNIDO)   
  24.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติสําหรับการฝึกอบรมเชิง 
    ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลสําหรับสิ่งแวดล้อม
    ทางทะเลท่ัวโลกรวมท้ังประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional Workshop to 
    Support the Regular Process for the Global Reporting and   
    Assessmentof the Marine Environment, Including Socioeconomic  
    Aspects) 
 

แต่งต้ัง 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข) 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  29.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ 
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  30.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
    (ด้านจิตวิทยาองค์การ) 
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
  33.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงาน 
    การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
  
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของสินค้า 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

 ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... มีทั้งหมด 16 มาตรา สรุป 
ได้ดังน้ี กําหนดบทบัญญัติให้ใช้กับสินค้าทุกประเภท กําหนดบทบัญญัติเฉพาะสําหรับสัญญาเช่าซื้อ เพ่ือให้ผู้บริโภคใน
สัญญาเช่าซื้อสามารถเรียกให้ผู้ขายดําเนินการจัดการกับสินค้าที่ชํารุดบกพร่องได้โดยตรง กําหนดนิยามของความ
ชํารุดบกพร่องให้ชัดเจน กําหนดสิทธิของผู้บริโภคเมื่อสินค้าชํารุดบกพร่อง โดยผู้บริโภคมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนสินค้า กําหนดบทยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้ว ต้ังแต่ต้นว่าสินค้ามี
ความชํารุดบกพร่อง กําหนดบทสันนิษฐานความชํารุดบกพร่อง โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิสูจน์ว่าสินค้าไม่ได้ชํารุด
บกพร่อง รวมทั้งกําหนดให้การใช้สิทธิเรียกร้องตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่กระทบต่อการให้สิทธิตาม                 
กฎหมายอื่น  
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศ
กําหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ เป็นโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม             
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  2. กําหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชํานาญการ เพ่ือทําหน้าที่
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  3. กําหนดให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังกรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ
แล้ว จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการท่ีได้แสดงความยินยอมนําไปปฏิบัติแล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตอย่างน้อย               
ปีละหน่ึงครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  4. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม และกําหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ
เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินสองปีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
  5. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 
  6. กําหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการ และบรรดาคํา
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                    สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มี “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและ
อาจารย์ และเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม รวมทั้งมีศักยภาพที่จะ
ดํารงชีวิตโดยพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง 
  2. กําหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ได้แก่ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม
จํานวนหน่ึงพันล้านบาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินงบประมาณ
แผ่นดินในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา และเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน ทั้งน้ี ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เป็นต้น โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน 
  3. ผู้เสียภาษีเงินได้มีสิทธิแสดงเจตนาให้รัฐนําเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนกองทุนได้ปีละไม่เกิน
ห้าพันบาท และผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพ่ือการ
บริจาคตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรได้เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินบริจาค ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
เงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาทสําหรับบุคคลธรรมดาและไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิสําหรับนิติ
บุคคล 
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
จํานวนหกคน เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ  
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
  
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ     
ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลัง (กค.) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   1.1 เพ่ิมเติมให้อํานาจ กค. ในการกู้เงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดยการกู้เงิน
ดังกล่าวจะต้องนําส่งคลัง  
   1.2 กําหนดให้การกู้เงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้กู้เป็นเงินบาท อายุไม่เกิน 
120 วัน โดยแยกออกจากต๋ัวเงินคงคลังที่กู้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน และกําหนดให้ กค. ออกต๋ัวเงินคงคลังได้เป็นครั้งคราว
เมื่อมีความจําเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคงคลังให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงาน  
   1.3 กําหนดกรอบวงเงินกู้เพ่ือบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดย กค. จะมีหน้ีคงค้าง
เพ่ือบริหารสภาพคล่อง ณ ขณะใดขณะหน่ึงได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
   1.4 กําหนดเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ กค. รายงานยอดต๋ัวเงินคงคลังต่อรัฐสภาด้วย โดย
รายงานรวมไปกับรายงานผลการกู้เงินและการค้ําประกัน 
   1.5 กําหนดให้การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้ กค. กู้เป็นเงินบาทได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่าย
ที่ต้ังไว้สําหรับชําระคืนเงินต้น โดยให้กระทําได้ภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีการอนุมัติให้เบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายได้ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขยายเวลาการกู้เงินเพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  
  2. ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้อํานาจ กค. ในการส่ังจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้ที่ กค. กู้เพ่ือบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหน้ีสาธารณะ  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า ตามท่ีได้มีกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. 2559 กําหนดให้
นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ทรัสตีในนามทรัสต์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง เป็นผู้รับ
หลักประกัน น้ัน กค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ยังมีบุคคลอ่ืนที่อาจมีการดําเนินการซึ่งเก่ียวข้องกับการรับหลักประกันทาง
ธุรกิจ และมีศักยภาพที่สามารถเป็นผู้รับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ ได้ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมในการประกอบการให้สินเช่ือ และเพ่ิมแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่
การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณี
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีซซิ่ง และนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเป็นทางการค้า
ปกติ เป็นผู้รับหลักประกัน  
  การดําเนินการในเรื่องน้ีคาดว่าจะมีผลต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และสามารถนําทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาวางเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องส่ง
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มอบทรัพย์สินดังกล่าว อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายสินเช่ือการลงทุน และช่วยเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชา
รัฐ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีซซิ่ง และ
นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเช่ือเป็นทางการค้าปกติ เป็นผู้รับหลักประกัน               
  
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวง
พาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการผลิตซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญกําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 
หรือประเภท 4 แบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาตและคําขอใบแทนใบอนุญาต วิธีการและ
สถานที่ในการย่ืนคําขอ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการย่ืนคําขอกรณีการย้าย 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4  
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญกําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 
หรือประเภท 4 แบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาตและคําขอใบแทนใบอนุญาต วิธีการและ
สถานที่ในการย่ืนคําขอ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การย่ืนคําขอกรณีการย้าย เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมสถานที่ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 และกําหนดให้ผู้รับอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้
เฉพาะกรณีตามท่ีกําหนด  
  3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการนําเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... มีสาระสําคัญกําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออก
วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาตและคําขอใบแทน
ใบอนุญาต วิธีการและสถานที่ในการย่ืนคําขอ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การย่ืนคําขอกรณี
การย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่นําเข้าวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 และผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในแต่ละคร้ัง ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกคร้ังที่นําเข้า
หรือส่งออก  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ซ่ึงสันนิษฐานว่าผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน 
หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญคือ การผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ คํานวณเป็นสารบริสุทธ์ิเกินปริมาณดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือมีไว้
ในครอบครองเพ่ือขาย เช่น  
   - วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 คาทิโนน (cathinone) 0.500 กรัม ดีอีที (DET) 0.500 กรัม 
ดีเอ็มเอชพี (DMHP) 0.500 กรัม ฯลฯ  
   - วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 อัลปราโซแลม (alprazolam) 0.120 กรัม อีเฟดรีน 
(ephedrine) 5.000 กรัม คีตามีน (ketamine) 0.500 กรัม ฯลฯ  
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   -วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โคลนาซีแพม (clonazepam) 1.800 กรัม ไดอาซีแพม 
(diazepam) 5.400 กรัม  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อสถานพยาบาลผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ 
ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558 ดังน้ี  
 

กฎกระทรวงกําหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดง
รายละเอียดฯ พ.ศ. 2558 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดชื่อสถานพยาบาลฺและการ
แสดงรายละเอียดฯ พ.ศ. …. 

ช่ือร่าง “กฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาลและ
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้
ป ร ะกอบ วิช า ชีพ ในสถานพยาบาล  อั ต ร าค่ า
รักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 
2558”  

ชื่อร่าง “ร่างกฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาล
และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้
ป ร ะ กอบ วิ ช า ชี พ ใ นส ถ านพย าบ าล  อั ต ร า ค่ า
รักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทาง
การแพทย์ค่าบริการอ่ืน และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....” 

ข้อ 3 (1) ช่ือสถานพยาบาลต้องประกอบด้วยลักษณะ
ของสถานพยาบาลและลักษณะของการให้บริการ 

ข้อ 3 (1) ช่ือสถานพยาบาลต้องประกอบด้วย .... โดย
ไม่ต้องระบุขนาดหรือจํานวนเตียงหรืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม

ข้อ 6 กําหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษรในแผ่น
ป้ายแสดงช่ือให้ใช้สีตามท่ีกําหนด  

ข้อ 6 (7) คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ใช้
อักษรสีทอง  
(9) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม... 
     คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม... 
     คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 

ข้อ 7 กําหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษรในแผ่น
ป้ายแสดงช่ือให้ใช้สีตามท่ีกําหนด  

ข้อ 7 (6) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง 

ข้อ 8 กําหนดให้การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
โดยให้ใช้ตัวอักษรในแผ่นป้ายสีขาว 

ข้อ 8 กําหนดให้การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
โดยให้ใช้ตัวอักษรในแผ่นป้ายสีดําบนแถบขาว 

ข้อ 9 กําหนดให้ผู้ รับอนุญาตแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการที่
สถานพยาบาลในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ข้อ 9 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ
อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการ
ทางการแพทย์ และค่าบริการอ่ืนในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย 

ข้อ 11 กําหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน ต้องดําเนินการจัดให้มีช่ือสถานพยาบาล 

ข้อ 11 กําหนดให้สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน ต้องดําเนินการจัดให้มีช่ือสถานพยาบาลและ
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และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาลผู้
ป ร ะกอบ วิช า ชีพ ในสถานพยาบาล  อั ต ร าค่ า
รักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ ป่วยตาม
กฎกระทรว ง น้ี  ภาย ใน เ ก้ า สิ บ วั น นับแ ต่ วั นที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  

การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้
ป ร ะ กอบ วิ ช า ชี พ ใ นส ถ านพย าบ าล  อั ต ร า ค่ า
รักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ ป่วยตาม
กฎกระทรวงน้ีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวง
น้ีมีผลใช้บังคับ 

ข้อ 12 กําหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน ต้องดําเนินการจัดให้มีช่ือสถานพยาบาล และ
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้
ป ร ะกอบ วิช า ชีพ ในสถานพยาบาล  อั ต ร าค่ า
รักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ ป่วยตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  

ข้อ 12 กําหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน ต้องดําเนินการจัดให้มีช่ือสถานพยาบาลและ
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้
ป ร ะ กอบ วิ ช า ชี พ ใ นส ถ านพย าบ าล  อั ต ร า ค่ า
รักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผู้ ป่วยตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  
  2. กําหนดค่าธรรมเนียม ดังน้ี  
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) ฯ ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ. .... 
คําขอสัมปทาน 10,000 บาท 1. คําขอสัมปทาน 50,000 บาท 

2. คําขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 50,000 บาท  
3. คําขอเป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ  50,000 บาท

ค่าสงวนพ้ืนที่แต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท                   ค่าสงวนพ้ืนที่แต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท  
ค่ารังวัด กม.ละ 250 บาท  ค่ารังวัด กม.ละ 250 บาท 
ค่าหลักเขตบนที่ดิน หลักละ   750 บาท ค่าหลักเขตบนที่ดิน หลักละ   750 บาท  

 
9. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดเงินเดือน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.  
  1. กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
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หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหน่ึงในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้น้ันได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลา
หน่ึงเดือน สองเดือน หรือสามเดือน  
  2. กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือศึกษาธิการจังหวัดหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้
ครั้งหน่ึงในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้น้ันได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลาหน่ึงเดือน สองเดือน 
หรือสามเดือน หรือลดเงินเดือนได้คร้ังหน่ึงในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้น้ันได้รับในวันที่มีคําสั่ง
ลงโทษ  
  3. กําหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ 
อธิบดีหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือศึกษาธิการภาคหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหน่ึงใน
อัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้น้ันได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสาม
เดือน หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหน่ึงในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้น้ันได้รับในวันที่มีคําสั่งลงโทษ  
 
10. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงาน ก.พ.ร. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  2. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับการ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการสรรหา จํานวน 5 คน ประกอบด้วย (1) ประธานอนุกรรมการสรรหา (2) อนุกรรมการสรรหาโดย
ตําแหน่ง 1 คน ได้แก่ ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. และ (3) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  
  2. กําหนดอํานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการสรรหา ดังน้ี  
   2.1 ดําเนินการกําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาโดยใช้วิธีการทาบทาม เพ่ือให้การสรรหา
เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ในการทาบทามให้คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้ที่จะเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   2.2 คัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว เพ่ือเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสองเท่าของจํานวนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 
13 และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)               
พ.ศ. 2554  
   2.3 เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าว พร้อมประวัติและผลงาน เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
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  3. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คัดเลือกบุคคลท่ี
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอช่ือ และเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติและผลงาน เพ่ือให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอช่ือให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  
  4. กําหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุม ในอัตราเดียวกับเบ้ียประชุมของ
คณะอนุกรรมการตามข้อบังคับของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)  
 
11. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555  
  2. ให้ประกาศนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  3. กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี  
   3.1 หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก โดยผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือ
รับรองต่อด่านตรวจพืชเพ่ือตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากร  
   3.2 หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิต 
   3.3 สําหรับผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งคุณภาพสินค้าที่รับรองต้อง
ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขา
ออก 
  4. กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องนําเข้าทางด่านตรวจพืชตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ดังน้ี  
   4.1 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และ
ต้องแจ้งการนําเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืนที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย ก่อนนํา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกําหนด โดยนําใบ
แจ้งการนําเข้าดังกล่าวแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
   4.2 ต้องเก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่นําเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจาก
สถานที่เก็บมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่รับซื้อภายในประเทศ  
   4.3 ต้องรายงานการนําเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศกําหนด  
   4.4 ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหรือยานพาหนะที่บรรทุก 
มันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เพื่อตรวจสอบปริมาณที่นําเข้า ปริมาณที่จําหน่ายจ่ายโอน รายช่ือ  
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และที่อยู่ของผู้รับปลายทาง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าโดยการชักตัวอย่างในปริมาณที่สมควร  
ทั้งน้ี ตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
 
12. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ             
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สปน. เสนอว่า โดยท่ีปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ประเภท และระดับของ
ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกการกําหนดตําแหน่ง ระดับ
ของข้าราชการพลเรือนต้ังแต่ระดับ 1-ระดับ 11 และให้ใช้การกําหนดประเภทและระดับของข้าราชการพลเรือนใหม่ 
อีกทั้งได้มีการปรับปรุงการจัดตําแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้าสู่ประเภทตําแหน่ง (ระบบแท่ง) ใหม่ ดังน้ัน จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 13 วรรคสอง และข้อ 67 วรรคหน่ึง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง ประเภทและระดับของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การจัดตําแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และครอบคลุมพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงได้เสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดังน้ี  

ประเด็นแก้ไข ระเบยีบปัจจุบนั ร่างระเบียบทีเ่สนอ 
การรับรองสําเนา - กํ าหนดใ ห้ เจ้ าห น้าที่ ต้ั งแ ต่

ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นผู้รับรองสําเนา  
 
 
 
 
- ลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้ง
ลงช่ือตัวบรรจง และตําแหน่งที่
ขอบล่างของหนังสือ 

1. กําหนดให้เจ้าของเร่ืองที่ทําสําเนาเป็นผู้รับรอง
สําเนา ดังน้ี  
   - ข้าราชการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ ชํานาญงาน 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
   - พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ 
ชํานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
   - พนักงานราชการ 
2. ลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง 
ตําแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของ
หนังสือ 

การทําลายหนังสือ - กํ าหนด ใ ห้  คกก .  ทํ า ล าย
หนังสือ ประกอบด้วย ปธ. กก. 
และ กก. อย่างน้อย 2 คน โดย
ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต้ังแต่
ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  

- กําหนดให้ คกก. ทําลายหนังสือประกอบด้วย ปธ. 
กก. และ กก. อย่างน้อย 2 คน โดยให้แต่งต้ังจาก
ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ชํานาญงาน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินต้ังแต่
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
แล้วแต่กรณี
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เศรษฐกิจ- สังคม 

 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559  
ระยะที่ 2 ดังน้ี   
  1. อนุมัติในหลักการโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2  
จํานวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.748 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 197.054 ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ จํานวน 51.694 ล้านบาท ทั้งน้ี ให้การเคหะแห่งชาติเริ่มดําเนิน
โครงการดังกล่าวได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  2. ในการดําเนินโครงการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ                 
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 ในการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เช่า ให้ กคช. นําฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
โดยให้ความสําคัญกับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการดังกล่าวเป็นลําดับแรก และในการกําหนดหลักเกณฑ์การเช่า              
การบริหารโครงการและการทําสัญญาเช่า ให้ กคช. ดําเนินการด้วยความรอบคอบเพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธ์ิต่อหรือการเก็งกําไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์ 
   2.2 ให้ กคช. คํานึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและ
เหมาะสม เช่น ขนาด รูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าใน                 
การดําเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 
   2.3 ให้ พม. กํากับดูแลให้ กคช. ดําเนินโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย  
ปี 2559 ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ กคช. จัดลําดับความสําคัญและดําเนิน
โครงการในส่วนที่มีความพร้อมก่อน และให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้วย 
  3. ให้ พม. และ กคช. ดําเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร 1101/264 ลงวันที่ 17 
มกราคม 2560) และรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0818.2/1633 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560) และสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/889 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2559) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 มีดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่า 
ที่ได้มาตรฐานในตลาดได้ 
  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (กลุ่ม ก เช่า) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํางานรับจ้างทั่วไป 
พนักงานบริษัท ผู้ค้าหาบเร่/แผงลอย และอ่ืน ๆ  
  รูปแบบโครงการ รูปแบบอาคารในโครงการเป็นอาคารสูง 3-5 ช้ัน เป็นห้อง 1 ห้องนอน ขนาด
ประมาณ 28 ตารางเมตร ทั้งน้ี ห้องพักอาศัยร้อยละ 10 ของอาคาร (ช้ันล่าง) จะจัดสรรให้เป็นห้องพักอาศัยเพ่ือ
รองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและพิการ โดยออกแบบตามแนวทาง Universal Design และคิดอัตรา
ค่าเช่า ประมาณ 1,700-2,800 บาทต่อเดือน 
  ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างปี 2560-2563 โดยมี แผนการเริ่มก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 
จํานวน 1,182 หน่วย และปีงบประมาณ 2561 จํานวน 196 หน่วย 
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14. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผน 
การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  (ด้านการผลิต) จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ (2) โครงการปลูปพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง  
ปี 2561 (กรมพัฒนาที่ดิน) 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีแล้ว กรอบวงเงิน 488.15 ล้านบาท 
แยกเป็น (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 300 ล้านบาท และ (2) โครงการ
ปลูกฟืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 188.15 ล้านบาท 
 
15.  เรื่อง วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0  เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 
4.0  เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (วาระแห่งชาติฯ) ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
นําวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้รายงานผลการดําเนินงานตามวาระแห่งชาติฯ ตามที่ ยธ. กําหนดภายในเดือน
พฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2561 และปี 2562  และให้ ยธ. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
คมนาคม สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป และให้ 
ยธ. นําประเด็นที่ยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศมากําหนดเป็นตัวช้ีวัด
ด้วย  โดย ยธ. ควรช้ีแจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางการดําเนินงานและการจัดทํารายงานตาม 
ตัวขี้วัดดังกล่าวด้วย 
                    สาระสําคัญของวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความ
เท่าเทียมกัน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือนําไปสู่สังคมสันติสุข  โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญภายใต้รหัสช่ือว่า  
“4 สร้าง + 3 ปรับปรุง + 2 ขับเคลื่อน + 1 ลด = Goal” ดังน้ี   
                    1) 4 สร้าง ได้แก่ การสร้างจิตสํานึกในการเคารพสิทธิผู้อ่ืน สร้างระบบการติดตามการละเมิดสิทธิ 
สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างเสริมการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วน 
                    2) 3 ปรับปรุง ได้แก่ การปรับปรุงฐานข้อมูลและสถานการณ์การละเมิดสิทธิ การปรับทัศนคติ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
                    3) 2 ขับเคลื่อน ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรหรือจังหวัดต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
                    4) 1 ลด คือ การลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละปีอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม 
  
16. เรื่อง  การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบดําเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อําเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกประกาษ มท. ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 2. กรณีมีความจําเป็นต้องก่อสร้างหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดนให้ประสาน 
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.)  ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการดําเนินการ  

 ทั้งน้ี  ให้ สมช.  มท. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการรองรับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น ปัญหาการบุกรุกการใช้พ้ืนที่ ปัญหาการลักลอบ การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย 
ปัญหาการลักลอบการเข้าเมืองผิดกฎหมาย  ปัญหาแรงงานต่างด้าว รวมท้ังให้พิจารณากําหนดมาตรการบริหาร
จัดการพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนด้วย  
 

ต่างประเทศ 
 
17. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์ 
เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนีย 
และเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ 
และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ 
ของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
ความตกลงฯ 
  3. อนุมัติให้ กต. ทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีที่ผู้ลงนามเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ตามข้อ 2 
  สาระสําคัญร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย 
  1. ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (1) บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษใน
แต่ละรัฐคู่ภาคีได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้า ออก แวะผ่าน และพํานักในดินแดนของรัฐคู่ภาคี
อีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ต้ังแต่วันที่เดินทางเข้า (2) บุคคลที่เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูต 
สถานทําการทางกงสุล หรือตัวแทนประจําองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งต้ังอยู่ในรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษได้รับการยกเว้นการตรวจ 
ลงตราสําหรับสามารถเดินทางเข้า พํานัก และออกจากดินแดนของรัฐภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน  
30 วัน และจะได้รับการขยายออกไปจนสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวตามคําขอของ กต. หรือสถาน
เอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาครอบคลุมรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
  2. เงื่อนไข ต้องไม่ทํางานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจการของตนเอง หรือกิจกรรมส่วนตัวอ่ืนใน
ดินแดนของคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง รัฐคู่ภาคีแต่ละ
ฝ่ายมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าเมืองหรือลดระยะเวลาการพํานักหากบุคคลนั้นได้รับการพิจารณาว่า เป็นบุคคลท่ีไม่พึง
ปราถนา รวมถึงมีสิทธิที่ระงับหรือยกเลิกการระงับการใช้บังคับความตกลงฯ เฉพาะส่วนหรือทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว
ได้ ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือการสาธารณสุข กรณีทําหนังสือ
เดินทางหายในดินแดนของรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ให้บุคคลน้ันแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของรัฐคู่ภาคีเพ่ือการดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง และคณะผู้แทนทางการทูตหรือสถานทําการกงสุลที่เก่ียวข้องจะออกหนังสือเดินทางใหม่ให้ และ
แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบ รัฐคู่ภาคีจะแลกเปลี่ยนตัวอย่างหนังสือเดินทาง รวมทั้ง
รายละเอียดของหนังสือเดินทางผ่านช่องทางการทูตภายใน 30 วัน หลักจากการลงนามความตกลงน้ี แต่หาก 
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการนําไปใช้แล้ว ให้แจ้งรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงทราบพร้อมกับส่งตัวอย่างหนังสือเดินทาง 
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการนํามาใช้อย่างเป็นทางการ 
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  3. การบังคับใช้ ความตกลงฯ จะเร่ิมมีผลใช้บังคับ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรครั้งสุดท้ายผ่านช่องทางการทูต เพ่ือยืนยันว่าคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายได้ดําเนินการตามกระบวนกฎหมายภายใน 
ที่จําเป็นสําหรับการมีผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้ว จะสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับ 90 วัน นับจากวันที่รัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง
ได้รับแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต 
  4. การระงับข้อพิพาท ดําเนินการด้วยการปรึกษาหารือหรือการเจรจาระหว่าง 
คู่ภาคีทั้งสองฝ่าย 
  5. การแก้ไข/เพิ่มเติม กรณีที่คู่ภาคีตกลงกันจะให้มีผลใช้บังคับน้ัน ต้องผ่านความเห็นชอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย 
   
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค  
ครั้งที่ 10 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ก่อน คค. แจ้งสํานักเลขาธิการเอเปค ทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560  
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี ปาปัวนิวกินี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ทําหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
  2. ที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณารับรองถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสําหรับการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10 โดยไม่มีการลงนาม ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีหัวข้อดังน้ี 1) การสนับสนุนการเช่ือมโยงโดย
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 2) การส่งเสริมการเข้าถึงความปลอดภัย ความมั่นคง และความย่ังยืนของการขนส่ง  
3) การปรับปรุงระหว่างสาขาทางสังคมและเศรษฐกิจ และ 4) โครงสร้างใหม่ของคณะทํางานด้านการขนส่งเอเปค 
 
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยมาตรการ ดังน้ี 
  1. การป้องกันการค้ามนุษย์(ข้อ 3) เพ่ิมความตระหนักรู้ของสาธารณชนเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานอย่างปลอดภัยและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและสตรีผ่านการเผยแพร่ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานและความเสียหายของการค้ามนุษย์และกระชับการจัดให้มีการป้องกันชุมชนที่มีความเสี่ยงกับการค้ามนุษย์ 
  2. การสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีค้ามนุษย์(ข้อ 4) สนับสนุนให้มีการประสานงานในการ
สืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และการช่วยในการจับกุมผู้ต้องสงสัย ดําเนินการฝึกอบรมเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศ
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และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศ ให้คู่ภาคี
รักษาความลับอย่างเข้มงวด 
  3. การคุ้มครองและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 5) ไม่ดําเนินกระบวนการทาง
อาญาและลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ในกระบวนการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  4. การส่งและรับกลับ(ข้อ 6) ร่วมมือกันเพ่ือรับรองความปลอดภัยและการส่งและรับกลับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในเวลาที่เหมาะสม  
 
20. เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 17 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาเสียมราฐ และร่างกรอบการดําเนินงานของอาเซียนว่าด้วยเรื่องบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคํา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ 
ดศ. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองเอกสาร 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาเสียมราฐและร่างกรอบการดําเนินงานของ
อาเซียนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ.ดําเนินการได้
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นการส่งเสริมความเช่ือมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม และทักษะทางดิจิทัล เพ่ือนําไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และการเปลี่ยนผ่านไป 
สู่การรวมตัวของประชาคมดิจิทัล  
  2. ร่างกรอบการดําเนินงานของอาเซียนว่าด้วยเร่ืองบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ 
เป็นการส่งเสริมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติสําหรับบริการประเภทข้อมูลในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสและเข้าถึงได้ โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 1) การให้ข้อมูลด้านราคาของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดน
อัตโนมัติ และการแจ้งผู้ใช้บริการทราบเมื่อราคาของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติสําหรับบริการประเภท
ข้อมูลไปถึงราคาที่กําหนดไว้แล้ว และ 2) การเสนอให้ผู้ใช้บริการเลือกรับบริการได้อย่างน้อย 1 ทางเลือก สําหรับ
บริการประเภทข้อมูลในราคาแบบเหมาจ่ายรายวัน (Daily Flat Rate) 
 
21. เรื่อง แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
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  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือ 
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
และให้จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สํานักเลขาธิการ 
ไซเตส (The CITES Secretariat International Environment House) ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2560) รวมท้ัง ให้ ทส. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดโดยกําหนดเป็นช่วง ๆ ทั้งระยะสั้น (3 เดือน) ระยะกลาง (6 เดือน) และระยะยาว (12 เดือน) เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถปรับทิศทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดจริงได้ ตลอดจนพิจารณา
กําหนดให้ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย 
เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  สาระสําคัญของ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาน พ.ศ. 2561 ได้ปรับแก้จากแผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ที่ 10.10 กําหนด 
ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1) การออกระเบียบและกฎหมาย 2) การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศ 3) ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและภูมิภาค  
4) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน และ 5) การรายงาน 
 
22. เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 24 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 24  
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงตามประเด็นใน 

กรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 24 เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงาน
และความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ   

สาระสําคัญของกรอบการหารือดังกล่าว เก่ียวกับการดําเนินงานและความร่วมมือของ 
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มนํ้าโขงอย่างย่ังยืน 
พ.ศ. 2538 ในประเด็นที่สําคัญได้แก่  

1) แผนการดําเนินงานประจําปี 2561 
2) แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่นํ้าโขงและแผนปฏิบัติ 

การ (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan : MASAP)  
3) แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงในระดับลุ่มนํ้า (Draft Proposal on  

Basin wide Fisheries Management and Development Strategy : BFMS)  
4) คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และอํานาจหน้าที่ (Term of Reference)  ของ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
5) การเพ่ิมพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือ 

ในภูมิภาค 
6) ประเด็นอ่ืน ๆ ตามท่ีประเทศสมาชิกเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี)  

23. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี  
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1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนา 
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างกรอบความ
ร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน 
ร่างกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว 
(ทั้งน้ี  จะมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญ 
(General Conference : GC)  สมัยที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ  
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย)  
 สาระสําคัญของร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO  โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  
 การดําเนินการ   
  ดําเนินความร่วมมือในสาขาท่ีดํานินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ  

1) การดําเนินการของความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 
2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะกัมพูชา  ลาว                

เมียนมา เวียนนาม 
3) การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม 
4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดปริมาณคาร์บอนและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้ 

พลังงานสะอาด เป็นต้น  
  สร้างความร่วมมือเพิ่มเติม โดยใช้กลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการให้คําปรึกษา 
จากผู้เช่ียวชาญของ UNIDO  ในสาขาที่จะริเริ่มดําเนินการร่วมกัน ดังน้ี  

1) ความร่วมมือกับ สกรศ. 
2) เทคโนโลยีแกนหลักใหม่ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3) โรงงาน 4.0  
4) การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
5) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
6) การแสวงหาโอกาสในการจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการลงทุน  

(Investment and Technology Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย  
 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  1. ไทยและ UNIDO จะร่วมมือกันในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10  
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 
  2. ไทยและ UNIDO จะเพ่ิมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือต่อไปกับ UNIDO  
ในการจัดต้ัง ITPO เพ่ือสนับสนุนการลงทุนภายในพ้ืนที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC   
 
24. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติสําหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
กระบวนการรายงานและประเมินผลสําหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเลท่ัวโลกรวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม 
(Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global Reporting and 
Assessmentof the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้จัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลสําหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก
รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global 
Reporting and Assessment of the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects) 
  2. อนุมัติให้นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ  
นครนิวยอร์ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งอนุมัติให้ กต. จัดทํา
หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)ให้แก่ผู้ลงนาม 
  3. หากมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการ
ลงนาม ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ทั้งน้ี จะมีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และการฝึกอบรม
ดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ที่สํานักงาน UNESCO กรุงเทพมหานคร 
  สาระสําคัญของการร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ในสายงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับผู้เช่ียวชาญ ระหว่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับสหประชาชาติอันจะเชิดชูบทบาทและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
  ทั้งน้ี ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมฯ มีเน้ือหาสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมา 
ของไทยในการจัดการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
  1. กําหนดการดําเนินงาน : การฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560  
ที่สํานักงาน UNESCO กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้แทนจากประเทศ    
ต่าง ๆ ในการจัดทํารายงานการประเมินสภาพมหาสมุทรทั่วโลกอย่างบูรณาการ (Global Integrated Marine 
Assessment) ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้เสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกระบวนการประเมินสถานะของสิ่งแวดล้อมทางทะเลท่ัวโลก 
รอบที่ 2 ซึ่งมีกําหนดจัดทําให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2020 
  2. ความรับผิดชอบ : สหประชาชาติจะรับผิดชอบในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และเชิญ
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวนไม่เกิน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศไทยจํานวน 5 คน (เสนอช่ือโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลีประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การทางทะเลระดับ
ภูมิภาคองค์การด้านการบริหารและจัดการด้านการประมงระดับภูมิภาค องค์การระหว่างรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลในระดับภูมิภาค รวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 
  3. เงื่อนไข : รัฐบาลไทยจะให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่ผู้แทนจากประเทศและองค์การ ต่าง ๆ 
ผู้บรรยายที่ได้รับเชิญจากสหประชาชาติ และพนักงานของสหประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวเน่ืองกับการฝึกอบรมฯ 
โดยจะให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน เท่าที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของสหประชาชาติที่ได้
รับรองโดยสหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 ซึ่งไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของ
สหประชาชาติและทบวงการชํานาญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายรองรับอยู่แล้ว 
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แต่งต้ัง 
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายประพนธ์ อางตระกูล              
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยา
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายอรรถพล ชีพสัตยากร 
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) กรมควบคุม
โรค ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง               
เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายเกียรติศักด์ิ วรจิตรานนท์ 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้
ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร . เสนอแต่งต้ัง นางสาวสุนทรี สุภาสงวน                
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
29. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี                
ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1 .  นายธี ระพงษ์  รอดประเส ริฐ  ผู้ ช่ วยรั ฐมนตรีประจํ ากระทรวงคมนาคม  วันที่ ครบ                 
วาระ 10 พฤศจิกายน 2560  
   2. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง วันที่ครบ            
วาระ 13 พฤศจิกายน 2560   
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30. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จํานวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสามปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ดังน้ี  
  1. นายชัชชม อรรฆภิญญ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม  
  2. นายสุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  
  3. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านทรัพยากร 
       ป่าไม้และนิเวศน์วิทยา  
  4. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านเศรษฐศาสตร์
       สิ่งแวดล้อม  
  5. นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านอนุรักษ์ 
       ศิลปกรรม/ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมเมือง 
  6. นายปานเทพ รัตนากร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านบริหารจัดการ
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7. นายธเรศ ศรีสถิตย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม  
  8. นายเติมศักด์ิ สุขวิบูลย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) แทนนายปิติ ตัณฑเกษม                
ที่ได้ลาออก  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการบิน              
พลเรือน จํานวน 7 คน แทนกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ดังน้ี                
1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 2. นายกงกฤช หิรัญกิจ 3. นายชัยศักด์ิ อังค์สุวรรณ 4. นายรุธิร์ พนมยงค์ 5. นายชาญวิทย์ 
อมตะมาทุชาติ 6. นายชูศักด์ิ ช่ืนประโยชน์ 7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  
 
33. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร 
ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
แทน พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ กรรมการเดิมที่ลาออกจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เน่ืองจาก
เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
 
 

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


