
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  28  มิถุนายน  2561                               1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ หอ้งประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุทีร่ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนบัสนุน และ 

กําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธเีฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  
พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  กค. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้
กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี คือ (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก และ (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งวิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าวได้กําหนดให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างหลายกรณี เช่น กรณีใช้ทั้งวิธีการประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปและวิธีการคัดเลือก หรือใช้วิธีการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 
การคัดเลือก หรือกรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
และได้กําหนดให้ประเภทของทีป่รึกษาที่รฐัต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  2. กฎกระทรวงกําหนดพัสดุ ที่รัฐต้องการสง่เสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ในหมวด 4 พัสดุส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา หรือการ
ให้บริการทางการศึกษา มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน ได้พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ อันเป็น
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานของรัฐ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และสถาบันพระปกเกล้า เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สมควรเพ่ิมเติมกรณีการให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา 
กรณีงานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยและพัฒนาของสถาบันดังกล่าว เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสง่เสริมหรือ
สนับสนุน และสมควรกําหนดให้การจัดซื้อจดัจ้างพัสดุกรณีดังกล่าวกระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยออกเป็น
กฎกระทรวง ทั้งน้ี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐฯ 
 
 

สาระสําคัญ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง โดย สํานักบริหารกลาง
พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                             วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 
 
  วันน้ี (27 มิถุนายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนด 
    วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจําใน 
    น่านนํ้า ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
    ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
  

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6.  เรื่อง  การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ 
    บริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และ 
    กองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย) 
  7.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และ
    โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้า 
    ย่อย DCAP 2 เพ่ือการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตนํ้าเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอง  
    ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด 
  8.  เรื่อง   รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 27 มิถุนายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
  9.  เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพ่ิมเติม) สําหรับการจัดทําความตกลง
    การค้าเสรี ไทย – ปากีสถาน และ ไทย – ตุรกี 
  10.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการจัดทําร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ 
    กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและ 
    พัฒนา 
  11.  เรื่อง  ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 
  12.  เรื่อง   ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วย 
    ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร 
  13.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรบัการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจ
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วย
    ความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ 
    โภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที ่1 

แต่งต้ัง 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  15.   เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพ่ือ
    การปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี  
  16.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ 
    ธนาคารที่ดิน 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ขอ 
    ลาออกและเกษียณอายุราชการ  
  21.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการ 
    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
  22.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความ 
    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สาํนักนายกรัฐมนตรี) 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย์  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญ (ศร .) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกล่าว  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  กค. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้กําหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี คือ (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก และ (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งวิธี
เฉพาะเจาะจงดังกล่าวได้กําหนดให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างหลายกรณี เช่น กรณีใช้ทั้งวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
และวิธีการคัดเลือก หรือใช้วิธีการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณี
เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และได้กําหนดให้ประเภท
ของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  2. กฎกระทรวงกําหนดพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ในหมวด 4 พัสดุส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทาง
การศึกษา มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้พัฒนา
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานของรัฐ ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
งานวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และ
สถาบันพระปกเกล้า เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรเพ่ิมเติมกรณีการให้
พัสดุส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา กรณีงานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยและ
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พัฒนาของสถาบันดังกล่าว เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และสมควรกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง
พัสดุกรณีดังกล่าวกระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยออกเป็นกฎกระทรวง ทั้งน้ี ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ซ) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
   (1) งานจ้างบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ  
   (2) งานจ้างบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้า  
  2. ให้หน่วยงานรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ 1. ในขอบเขตภารกิจและต้องดําเนินการโดยบุคลากรของ
หน่วยงานรัฐดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจําในน่านน้ํา ลําแม่น้ํา หรือทําเล
ทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็น
การประจําในน่านนํ้า ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  คค. เสนอว่า  
  1. เน่ืองด้วยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ได้
บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดเอาเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือทุ่นหรือสําหรับบรรจุสิ่งของ
ต่าง ๆ ทอดสมออยู่เป็นการประจําในน่านนํ้า ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาต
จากกรมเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระทําตามข้อบังคับกํากับอนุญาตและต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที่กรมเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่น้ันจะกําหนด ประกอบกับมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้า
ไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมอันเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
  2. โดยที่ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางนํ้าในน่านนํ้า ลําแม่นํ้ามีรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเรือ
เก็บสินค้า หรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้า ซึ่งใช้เป็นเรือทุ่นหรือเรือสําหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ได้มีการใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวในการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจําเพ่ือรอขนถ่ายสินค้า หรือจอดเรือในการอ่ืน ซึ่งบางกรณีมีการ
จอดเรือไว้เป็นเวลานาน หรือจอดเรือทิ้งไว้และไม่มีการดําเนินกิจการใด ๆ มากขึ้น รวมทั้งเรือที่มีการจดทะเบียนเรือ
เป็นประเภทเรือลํานํ้าที่ไม่ใช่เรือกล ประเภทการใช้อู่ลอย หรือเรือเดินทะเลท่ีไม่ใช่เรือกล ประเภทการใช้กิจการพิเศษ 
(อู่ลอย) ลักษณะมีการเคล่ือนที่ เคลื่อนไหว ของอู่ลอยบริเวณริมฝั่งกับบริเวณแม่นํ้าหรือทะเลในการรับ ส่งเรือ จมอู่
ลอย ยกอู่ลอย เพ่ือรองรับเรือเข้ามาอยู่ในอู่ลอยก่อนการประกอบกิจการด้านการซ่อมแซม ต่อเติม ต่อสร้างเรือโดย
กระทํากิจการในบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ หรือริมฝั่งบริเวณหน้าที่ดินของผู้ประกอบกิจการ ทําให้การกํากับดูแลตาม
ภารกิจเพ่ิมขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรมทางน้ําดังกล่าวมีกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือกําหนดให้ผู้ประกอบการกิจการนั้น
หรือเจ้าของที่นําเรือมาจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจําในการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะทางนํ้าต้องได้รับ
อนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ประโยชน์ต่อรัฐตามที่กําหนด  
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  3. ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับเรือเก็บสินค้า หรือเรือ
ชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือทุ่นหรือสําหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ หรือเรือประเภทการใช้เป็นอู่ลอยใน
การจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจําในน่านนํ้า ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เพ่ือให้เหมาะสมตาม
สภาวการณ์ และทําให้ผู้ประกอบกิจการมีความเช่ือมั่นในการเดินเรือมากขึ้น อีกทั้งกรมเจ้าท่าสามารถควบคุมกํากับ
ดูแล บริหารจัดการและจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สาธารณะทางน้ําเป็นรายได้ของรัฐด้วย  
  4. กรมเจ้าท่าจึงได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็น
การประจําในน่านนํ้า ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. .... โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจากประชาชน หน่วยงานและผู้ประกอบกิจการที่เก่ียวข้องแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้เรือเก็บสินค้า หรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือทุ่น หรือสําหรับบรรจุ
สิ่งของต่าง ๆ หรือเรือที่มีประเภทการใช้อู่ลอยที่ได้รับอนุญาตทําการจอดทอดสมออยู่เป็นการประจําในน่านนํ้า               
ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามขนาดของเรือ ตันกรอสละ 10 สตางค์               
ต่อวัน  
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้
รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นและข้อเสนอแนะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. ให้ยกเลิกภารกิจของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี 2560 – 2561 ของส่วนราชการ ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน และให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อร่างระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ 
  3. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับความเห็นของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดบทนิยาม คําว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” “คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ” “กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ” “คณะกรรมการปฏิรูป” “กรรมการปฏิรูป”“ที่ประชุมร่วม”“สํานักงาน”
และ “ระบบ” 
  2 .  กํ าหนดหลั ก เกณฑ์และ วิ ธี การการ ติดตาม  การตรวจสอบ  และการประ เมิ นผล                 
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักการการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และการไม่สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐมากเกิน
ความจําเป็น ซึ่ง สศช. ต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นช่องทางในการรายงาน
ผลการดําเนินการ ต่อ สศช. และเป็นช่องทางสําหรับ สศช. ในการรายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และที่ประชุมร่วม 
  3. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่ สศช. กําหนด รายงานผลการดําเนินการ
ให้จัดทําตามแบบที่ สศช. กําหนด ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดําเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ 
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สศช. กําหนดหรือไม่ทําตามแบบที่ สศช. กําหนด ให้ สศช. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สศช. จัดให้มีขึ้นต่อไป 
  4. กําหนดให้ สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปีตามยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กร
อัยการ และรัฐสภาทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ สศช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ซึ่งรายงานสรุปผลดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่ สศช. กําหนด 
  5. กําหนดให้ สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปีตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอ
ต่อที่ประชุมร่วมเพ่ือให้ความเห็นชอบ และให้ สศช. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี 
หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ สศช. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 
  6. กําหนดให้ สศช. เผยแพร่รายงานผลการดําเนินการที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐรายงานสรุปผล
การดําเนินการประจําปีตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. โดยเร็ว 
  

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
6. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
(กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย) 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย)  แล้วมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน ในคราวประชุม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอ จํานวน 2 กองทุน ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการการขอจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
  2. เห็นควรไม่ให้มีการจัดต้ังกองทุนฯ ส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยของ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. การขอจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของ สคร. 
      สคร. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง (กค.) ให้เป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 
2556) เน่ืองจากพบว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประสบปัญหาในการดําเนินการตามกฎหมาย สคร. จึงนําเสนอ
หลักการในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการในการเข้าร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลุงทุนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการดําเนินโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ใน
การว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และ สคร. ในการจัดทําโครงการร่วมลงทุน รวมถึงการให้มาตรการ
สนับสนุนโครงการร่วมลงทุน ซึ่งจะทําให้โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงสังคมท่ีมีผลตอบแทนไม่ดึงดูดนักลงทุนเอกชน
เพียงพอสามารถเกิดขึ้นได้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี การจัดต้ังกองทุนดังกล่าว จะมีผลเป็นการยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 2556 
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  2. การขอจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยของ สป.วธ. 
     คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนมีความเห็นว่า เห็นควรไม่ให้มีการจัดต้ังกองทุน
ส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เน่ืองจากปัจจุบันภารกิจการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานอยู่แล้ว หากกรณีมีความจําเป็นก็สามารถดําเนินการของบประมาณเพ่ิมเติมได้ (กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลัก) ประกอบกับ การส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายของรัฐในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ดังกล่าว 
  ทั้ ง น้ี การจัดต้ังกองทุนดังกล่าว  เ ป็นการจัด ต้ังขึ้นเ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการดําเนินโครงการที่
เก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ รวมถึงส่งเสริมให้มีมาตรการการร่วมลงทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
จะมีผลเป็นการยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556   
 
7. เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 
115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพื่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน้ําเย็นโดยการซ้ือ
ไฟฟ้ามาใช้เอง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จํากัด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด (District Cooling System and 
Power Plant Company Limited : DCAP) ดําเนินโครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของ
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 (Satellite Airport Terminal – 1 : SAT – 1) และโครงการก่อสร้างสายส่ง 
115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (Gas Insulated Switchgear : GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพ่ือการจ่ายไฟฟ้าให้กับ
โรงผลิตนํ้าเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอง ในวงเงินการลงทุนรวม 990 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
                   ทั้งน้ี ให้ พน. โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด ปรับปรุงแผนการเบิกถอนเงินกู้ให้สอดคล้อง
ตามข้อเท็จจริง และให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด เร่งรัดการดําเนินโครงการฯ เพ่ือให้สามารถผลิตนํ้าเย็นได้
ทันตามความต้องการใช้นํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1  (SAT – 1) ตาม
แผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคม และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) รับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตามหนังสือสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1101/1694 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   พน. รายงานว่า เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและนํ้าเย็นที่เพ่ิมขึ้นของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น DCAP จึงได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างโรงผลิตนํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT - 1) และโครงการ
ก่อสร้างสายส่ง 115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพ่ือการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตนํ้าเย็น 
โดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เองซึ่งในคราวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DCAP ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560              
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการฯ ด้วยแล้ว 
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8. เรื่อง  รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ํา
หลวง – ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย ดังน้ี  
  กระทรวงมหาดไทยขอรายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนนํ้านางนอน จังหวัด
เชียงราย ดังน้ี  
  1. สถานการณ์ 
   1.1 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นักฟุตบอลเยาวชน ทีม "หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย" 
(ช่วงอายุ 11 – 16 ปี) จํานวน 13 คน ประกอบด้วย  (1) นายเอกพล จันทะวงษ์ ผู้ฝึกสอน  อายุ 25 ปี (2) ด.ช.อดุลย์ 
สามออน อายุ 14 ปี โรงเรียนบ้านเวียงพาน (3) ด.ช.ประจักษ์ สุธรรม อายุ 14 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์           
(4) ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคําทราย อายุ 14 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ (5) ด.ช.ภานุมาศ แสงดี อายุ 13 ปี โรงเรียน
แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ (6) นายพีรพัฒน์ สมเพียงใจ อายุ 16 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ (7) ด.ช.สมพงษ์  
ใจวงค์ อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ (8) ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิ
ศาสตร์ (9) ด.ช.พิพัฒน์ โพธิ อายุ 15 ปี โรงเรียนบ้านสันทราย (10) ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรืองอายุ 11 ปี โรงเรียน
อนุบาลแม่สาย (11) ด.ช.เอกรัตน์ วงค์สุขจันทร์ อายุ 14 ปี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา (12) นายพรชัย คําหลวง  
อายุ 16 ปี โรงเรียนป่ายาง (13) ด.ช.มงคล บุญเป่ียม อายุ 13 ปี โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
   โดยทั้ง 13 คน ได้ทําการฝึกซ้อมฟุตบอล ณ สนามกีฬาบ้านจ้อง สนามกีฬากลางตําบลโป่ง
ผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
   1.2 หลังจากทําการฝึกซ้อมเสร็จ ได้พากันเดินทางโดยรถจักรยาน จํานวน 11 คัน และ
รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน ไปถึงเขตวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนนํ้านางนอน ตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ประมาณเวลา 15.00 น.  
   1.3 เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ ได้เดินตรวจตราความเรียบร้อยเพ่ือเตรียมปิดบริการ จึงพบ
รถจักรยานยนต์และรถจักรยานจอดอยู่บริเวณปากถ้ํา และจัดทีมระดมค้นหาชุดที่ 1 (จนท.อุทยาน 3 นาย) แต่ไม่พบ
ผู้สูญหาย จึงได้ประสานองค์กร/มูลนิธิสาธารณกุศล อาทิ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สมาคมศิริกรณ์เชียงราย
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนหน่วยทหาร อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการ ค้นหาภายในถ้ําหลวงนางนอน ต้ังแต่เวลา 18.00 - 04.00 น. แต่ไม่พบผู้สูญหาย 
  2. การดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 
 2.1 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 02.30 น. นายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย 
สถานีตํารวจภูธรแม่สาย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดูแลความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงานและเร่งรัดการค้นหาโดยเร็วที่สุด ทั้งน้ี ระดับนํ้าบริเวณถ้ําได้เพ่ิมสูงขึ้นจนปิดทางเข้าออกบางส่วน และ
กระแสน้ําไหลรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาจึงยุติการค้นหา ในเวลา 04.00 น. และเริ่มการ
ค้นหาอีกคร้ังเวลา 09.00 น. 
   - เวลา 09.00 น. เริ่มปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย โดยได้จัดทีมค้นหาออกเป็น 15 ชุด  
มีภารกิจหลัก ได้แก่   
   1. การค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้สูญหาย  
   2. ปฏิบัติการลําเลียงนํ้าและอาหารส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในถ้ํา  
   3. เฝ้าฟังวิทยุและบูรณาการวิทยุสื่อสาร  
   4. ประจําจุดคัดกรอง จนท.ผู้ปฏิบัติงานภายในถ้ํา 
   5. วัดปริมาณออกซิเจนภายในถ้ํา  
   6. บูรณาการเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง  
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   และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญ-
สถานการณ์วิกฤต (ERT) 7 คน พนักงานขับฯ 6 คน ผู้ประสานงาน 3 นาย เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ดังน้ี 1. รถไฟฟ้าส่องสว่างขนาด 200KVA จํานวน 1 คัน 2. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 1 คัน 3. รถดับเพลิง
ในอาคารควบคุมระยะไกล ULF จํานวน 1 คัน 4. รถบรรทุกเล็ก จํานวน 2 คัน 5. พัดลมระบายอากาศชนิดไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื่อง 6. พัดลมระบายอากาศชนิดเคร่ืองยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 7. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
จํานวน 1 เครื่อง 8. ไฟบอลลูนไลท์ จํานวน 2 ชุด 
   - เวลา 10.35 น. จังหวัดเชียงรายได้จัดชุดค้นหาผู้สูญหายจํานวน 7 ชุด ดังน้ี 
   (1) ชุดที่ 1 ประกอบด้วย Mr. Vernon Unsworth (ผู้ที่เคยสํารวจถ้ําหลวง) และทีมงาน
รวม 3 คน พร้อมด้วยทหาร 5 นาย และเจ้าหน้าที่ประจําวิทยุสื่อสาร 1 คน 
   (2) ชุดที่ 2 ประกอบด้วย หน่วยทหาร 5 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
   (3) ชุดที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิก อส. พร้อมด้วยผู้นําทาง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และเจ้าหน้าที่
ประจําวิทยุสื่อสาร 
   (4) ชุดที่ 4 ประกอบด้วย สมาชิก อส. พร้อมด้วยผู้นําทาง และเจ้าหน้าที่ประจําวิทยุสื่อสาร 
   (5) ชุดที่ 5 ประกอบด้วย เทศบาลตําบลแม่สาย (ทีมนายพรชัย ประดิษฐ์ค่าย) พร้อมด้วย
ผู้นําทาง และเจ้าหน้าที่ประจําวิทยุสื่อสาร 
   (6) ชุดที่ 6 ประกอบด้วย เทศบาลตําบลแม่สาย (ทีมนายมรกต ไชยมูลมั่ง) พร้อมด้วยผู้นํา
ทาง และเจ้าหน้าที่ประจําวิทยุสื่อสาร 
   (7) ชุดที่ 7 ประกอบด้วย เทศบาลตําบลแม่สาย (ทีมนายอาทิตย์ วิระค้า) พร้อมด้วยผู้นํา
ทาง และเจ้าหน้าที่ประจําวิทยุสื่อสาร 
   - หน่วยงานที่สนับสนุนปฏิบัติการค้นหา ประกอบด้วย หน่วยงานทหารหน่วยงานตํารวจ ที่
ทําการปกครองอําเภอแม่สายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายวนอุทยานถ้ําหลวงฯ (สํานักงาน
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลตําบลแม่สาย  กํานันและผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ทีมงาน Mr.Vernon Unsworth และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   - การให้ความช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยการจัดเครื่องสูบนํ้าเร่งระบายน้ํา
บริเวณทางเข้าถ้ําช้ันในให้ลดระดับลงเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับทีมค้นหา และจัดชุดปฏิบัติการค้นหาเข้าไปในถ้ํา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนก็ต่อเมื่อทีมค้นหาชุดที่ส่งไปก่อนหน้ากลับออกมา 
รายละเอียด ดังน้ี 
   (1) เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ชุดค้นหาผู้สูญหายชุดที่ 1 นําโดย Mr.Vernon Unsworth
แจ้งว่าพบร่องรอยของผู้สูญหาย และการเข้าถึงบริเวณต้องสงสัยว่าผู้สูญหายไปพักอยู่จะต้องใช้ชุดประดานํ้าและมี
ความจําเป็นต้องใช้สายนําสัญญาณเพ่ือช่วยสื่อสารในถ้ํา ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ดังน้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย จึงปรับวิธีการค้นหาโดยใช้ชุดประดานํ้าลําเลียงนํ้าและอาหาร รวมถึงสิ่งของจําเป็นนําส่งผู้ประสบภัยเพ่ือ
ประทังชีวิตก่อน และให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมสนับสนุนสายสัญญาณเร่งจัดหาสายนําสัญญาณโดยเร็ว เพ่ือดํารง
การสื่อสารตลอดการค้นหา 
   (2) ข้อสรุปจากการประชุมหารือหลังจากที่ Mr.Vernon  Unsworth ออกมาจากถํ้า ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ปลัดจังหวัด หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ปลัดอําเภอแม่สาย เป็นผู้รับผิดชอบการบัญชาการเหตุการณ์ และมอบรองปลัดเทศบาลนครเชียงรายเป็นหัวหน้าชุด
ปฏิบัติการค้นหา 
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   (3) เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ชุดประดานํ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฐานอัมรินทร์ใต้ และเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 นาย 
ประชุมวางแผนเพ่ือจะเข้าปฏิบัติการฯ 
   (4) เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ชุดประดานํ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฐานอัมรินทร์ใต้ และเทศบาลนครเชียงรายเร่ิมปฏิบัติการลําเลียงนํ้าและ
อาหาร 
   (5) เมื่อเวลา 16.26 น. ชุดประดานํ้าชุดที่ 1 ประกอบด้วย ชุดประดานํ้าจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (จํานวน 2 คน) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฐานอัมรินทร์ใต้ (จํานวน 2 
คน) และทีม Mr.Vernon Unsworth ผู้นําทาง จํานวน 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 7 คน เริ่มปฏิบัติการลําเลียงนํ้าและ
อาหารฯ 
   (6) ตํารวจตระเวนชายแดน 327 สนับสนุนกําลังพล และสุนัขดมกลิ่น (จํานวน 2 นาย) โดย
ถอนกําลังออกไปเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ไม่สามารถใช้สุนัขปฏิบัติการร่วมได้เน่ืองจากสภาพอากาศภายในถํ้าไม่
เอ้ืออํานวย 
   (7) เมื่อเวลา 19.20 น. ชุดประดานํ้าชุดที่ 1 ยุติการค้นหา เน่ืองจากทัศนวิสัยในการ
มองเห็นไม่ดี มองเห็นได้เพียงในระยะ 1 ฝ่ามือเท่าน้ัน ไม่สามารถมองเห็นช่องทางที่สามารถทะลุเข้าไปยังจุดที่คาดว่า
ผู้สูญหายจะไปอาศัยอยู่ และออกซิเจนในถังเหลือน้อยจึงตัดสินใจถอนกําลัง 
   (8) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประสานขอรับการสนับสนุนชุดประดานํ้า จากหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่นํ้าโขง เขตเชียงราย (ไม่ทราบจํานวน) อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายกําลังพล 
   (9) มณฑลทหารบกที่ 37 ประสานแจ้งว่า จะนํากําลังพลร่วมปฏิบัติการค้นหา ในวันที่  
25 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ได้รับแจ้งยอดกําลังพลและเวลา) 
 2.2 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 02.30 น. ผบ.กรม.รพศ1 พร้อมด้วย 
ข้าราชการกรมรบพิเศษที่ 1 รวมจํานวน 17 นาย นํากําลังและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อําเภอแม่สาย  
จ.เชียงราย 
   - เวลา 17.00 น. สรุปการดําเนินการ ดังน้ี 
   - หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) รวม 17 นาย จัดทีมชุดค้นหา และสามารถเข้าไป
ถึงห้องโถงใหญ่ (ผ่านจุดที่นํ้าสูงไปได้แล้ว) เข้าไปได้แล้วประมาณ 2 กิโลเมตร จากระยะทาง 4 กิโลเมตร พบร่องรอย
น้ิวมือและการเขียนช่ือ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ 
   - ปัญหาอุปสรรค คือ มีนํ้าท่วมทางในถํ้าเป็นระยะ มีความลึกต้ังแต่ระดับเอวถึงระดับศีรษะ 
การเข้าไปจึงต้องดํานํ้าบางช่วงสลับเดิน ซึ่งหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ต้ังข้อสังเกตว่าหากพบเด็ก ต้องวางแผนที่จะ
ลําเลียงออกมาอีกคร้ัง เพราะนํ้าท่วมหลายช่วงยากจะให้เด็กดํานํ้าออกมา 
   - หน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่วน
อุทยานฯ เคยเห็นโพรงอยู่เหนือถ้ําเมื่อนานมาแล้ว และทางวนอุทยานเห็นว่ามีความเป็นไปได้ จึงดําเนินการสํารวจ 
แต่ยังไม่พบโพรงดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหากมีจริง จะมีทางเลือกเพ่ิมคือการโรยตัว นอกจากน้ียังได้จัดกําลังพลทําฝาย
ชะลอนํ้า เพ่ือป้องกันนํ้าไหลเข้าถ้ําอย่างรวดเร็ว 
   - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เดินสายไฟและสายสัญญาณการสื่อสารให้มีความเสถียร  
   - หน่วยกู้ภัยเอกชน จัดทีมลําเลียงไว้ 6 ทีม เพ่ือกรณีสามารถช่วยเหลือเด็กแล้วจะสามารถ
ลําเลียงเด็กออกมาปฐมพยาบาล และเตรียมส่งโรงพยาบาลทันที  
   - เวลา 18.00 น. ทีมปฏิบัติการค้นหาฯ ได้ประชุมปรับแผนการค้นหา และยังไม่พบ 
กลุ่มผู้สูญหาย 
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 2.3 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สรุปการดําเนินการ ดังน้ี 
   - พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าประชุมรับทราบสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแจ้งว่า  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้ทุก
หน่วยงานบูรณาการความช่วยเหลือให้สามารถนําเด็กออกมาโดยเร็วที่สุด และหากพบตัวแล้วต้องรีบส่งทีมเข้าไปดูแล 
โดยขณะน้ีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือถือว่ามีความเพียงพอแล้วจึงต้องบูรณาการไม่ให้เกิดความสับสนในการเข้าไป
ช่วยเหลือ และหากมีการสูบนํ้าออกจากถํ้าได้เช่ือว่าการเข้าไปช่วยเหลือจะทําได้ง่ายขึ้น จากน้ันได้เดินทางไปให้
กําลังใจครอบครัวของเด็กและโค้ชทั้ง 13 คน  
    - ปฏิบัติการพร่องนํ้าออกจากถ้ํา เน่ืองจากมีฝนตกในพ้ืนที่ต้ังแต่ช่วงเวลา 21.00 น. ของ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ระดับนํ้าในถ้ําสูงขึ้น จึงได้เร่งปฏิบัติการสูบนํ้าบริเวณปาก
ทางเข้าถ้ําโดยติดต้ังเครื่องไดโว่สูบนํ้าออกจากถํ้า และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ส่ง
รถบรรทุกเครื่องสูบนํ้าท่วมขัง (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จํานวน 2 คัน และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 10 ลําปาง สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ิมเติมจํานวน 3 คัน นอกจากน้ี กรมชลประทานสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้า                
1 เครื่อง ดําเนินการสูบนํ้าออกจากหนองน้ําพุ เพ่ือช่วยระบายนํ้าออกจากถ้ําหลวงขุนนํ้านางนอน  และส่งทีมจาก
สํานักเคร่ืองจักรกล นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ 10 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าขนาด 8 น้ิว 1 เครื่อง 
ขนาด 10 น้ิว 8 เครื่อง และเคร่ืองสูบนํ้าด้วยเคร่ืองยนต์ (ดีเซล) ขนาด 12 น้ิว อีก 1 เครื่อง สนับสนุนเพ่ิมเติมสําหรับ
ใช้สูบนํ้าออกจากหนองเพ่ือช่วยระบายนํ้าออกจากถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน 
    - การสนับสนุนระบบสื่อสาร บริษัทเอไอเอส ได้ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกร และรถสถานีฐาน
เคลื่อนที่ พร้อมทําการติดต้ังเครือข่ายให้ระบบสื่อสารในบริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัวย่ิงขึ้น และได้ทําการปรับ
จูนสัญญาณจากสถานีฐานใกล้เคียงด้วยการหันจานสายอากาศ (antenna) ไปยังบริเวณถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน และ
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (repeater) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับการใช้งาน และได้เดินสาย
ออพติกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เข้าไปที่พ้ืนที่เพ่ือเปิดสัญญาณWiFiช่วยรองรับการใช้งานฐานข้อมูลและการสื่อสาร 
    - เจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ จํานวน 13 คน และสนับสนุนหุ่นยนต์ดํานํ้า (ROV) จํานวน 1 เคร่ือง และโดรนติดกล้องตรวจจับความ
ร้อนสําหรับบินสํารวจ จํานวน 2 ลํา            
    - โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จัดทีมแพทย์พยาบาล สนับสนุน              
การจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม และพูดคุยให้กําลังใจ เพ่ือลดความเครียดแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัย 
   - ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต้ังจุดคัดกรองรถเข้าถ้ําหลวงขุนนํ้านางนอน                
บริเวณทางเข้าวัดบ้านจ้อง หมู่ที่ 9 ตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และขอความร่วมมือผู้ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องห้ามเข้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้สะดวก 
 

ต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สําหรับการจัดทําความตกลงการค้าเสรี ไทย – 
ปากีสถาน และ ไทย – ตุรกี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : 
FTA) (เพ่ิมเติม) ไทย – ปากีสถาน และ FTA (เพ่ิมเติม) ไทย – ตุรกี ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการเจรจาจัดทํา FTAไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกี ต่อไป 
 
 
  สาระสําคัญของร่างกรอบการเจรจา มีดังน้ี 
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  1. ร่างกรอบการเจรจา FTA (เพิ่มเติม) ไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกีมีเป้าหมายการเจรจา 
ได้แก่ 1) เจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ 2) คํานึงถึงระดับการพัฒนา หลักการพัฒนาประเทศแบบ
ย่ังยืน มีภูมิคุ้มกัน และความพร้อมของกฎหมายภายใน และ 3) ให้ความสําคัญกับภาคการผลิตของไทยที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เพ่ือให้มีระยะเวลาในการปรับตัวและสามารถจัดเตรียมมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ร่างกรอบการเจรจา FTA (เพิ่มเติม) ดังกล่าวครอบคลุม 11 ประเด็น ได้แก่ 1. การค้าบริการ  
2. การลงทุน 3. ทรัพย์สินทางปัญญา 4. การแข่งขัน 5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ                 
7. สิ่งแวดลอ้ม 8. แรงงาน 9. ความร่วมมือ 10. การคุ้มครองผู้บริโภค และ 11. เรื่องอ่ืน ๆ   
  ทั้งน้ี ปากีสถานเสนอเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาจัดทํา FTA ไทย – ปากีสถานคร้ังที่ 10 ภายในปี 
2561 และไทยจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาจัดทํา FTA ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 4 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 
 
10. เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดทําร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา 
  คณะรัฐมนตรีมีม ติ เห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุ วรรณ )                 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําความตกลงระหว่าง กห. กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา 
  2. ให้เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) จัดทาํหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นผู้
ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว (กําหนดการลงนามวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงวอชิงตัน                
ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา)  
  3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม   
  ทั้งนี้  ในกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติไปแล้วให้
กระทรวงกลาโหมสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย  
  สาระสําคัญของร่างความตกลงระหว่าง กห. กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์และขอบเขต ดังน้ี  
  - เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง กห. ทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่ายในลักษณะต่างตอบแทนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันในเชิงมูลค่า 
คุณภาพ และปริมาณ 
  - กําหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยการจัดทําภาคผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Exchange Annex : IEA) ในแต่ละ
เรื่อง/โครงการที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต  เพ่ือกําหนดขอบเขตของการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาใน
รายละเอียดให้สอดคล้องกับร่างความตกลงฯ  
  - ความตกลงฉบับน้ีอนุญาตให้ทําการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเก่ียวข้องกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามข้อก่อนหน้า  และตามข้อจํากัดของแต่ละ IEA ทั้งน้ี  ไม่อนุญาตให้ทําการแลกเปลี่ยนอาวุธ, เซ็นเซอร์ 
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หรือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออาวุธที่เก่ียวข้องกับอาวุธเซ็นเซอร์ หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
  - จะไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต (Production  Information) และบทความด้านการ
ป้องกันประเทศหรือข้อมูลของกองทัพภายใต้ความตกลงน้ี 
 
11. เรื่อง ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาล           
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างตราสารต่ออายุความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ             
วิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 
  2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน            
ร่างตราสารดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างตราสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี             
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2  
  สาระสําคัญของร่างตราสารต่ออายุดังกล่าวเป็นการต่ออายุความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และวิชาการ (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบความตกลงฯ แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556) ไปอีก 5 ปี               
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของความตกลงฯ ที่ครอบคลุมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พลังงานหมุนเวียน 
พลังงานนิวเคลียร์ สาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและองค์กรทุกภาคส่วนในสาขาที่คู่ภาคีเห็นชอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  นอกจากน้ี ร่างตราสารฯ ยังอ้างถึงผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความต้ังใจในการ
สร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในสาขาหลักต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ สาขาพลังงาน สุขภาพ นํ้า 
การศึกษาสะเต็ม (STEM Education) และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการต่ออายุความตกลงฯ จะมีผลต้ังแต่
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ได้ลงนามครบถ้วน  
 
12. เรื่อง  ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วย              
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเร่ืองทางศุลกากรซึ่งจะมีการลงนามระหว่างการประชุมประจําปีของ
องค์การศุลกากรโลก ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561  
  2. อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ และอนุมัติให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามร่างความตกลงดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านบริหาร               
การประเมินอากรศุลกากร การบังคับใช้กฎหมายศุลกากรและการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
ศุลกากรที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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  โดยเป็นการกําหนดขอบเขตความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากร เช่น แนวทาง            
การบังคับใช้กฎหมายศุลกากร การกระทําความผิดทางศุลกากร และข้อมูลการนําเข้า – ส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศคู่ภาคี ซึ่งร่างความตกลงดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถดําเนินการประเมินราคาศุลกากร 
การตรวจสอบแหล่งกําเนิดของสินค้า และการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากรเป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งน้ี การจัดทําความตกลงด้านศุลกากรดังกล่าวเป็นการทําความตกลงในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
ด้านศุลกากรเป็นประเทศที่สองหลังจากที่ประเทศไทยได้จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากร
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลมาเลเซีย (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561) โดย            
ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียและร่างความตกลงฯ มีขอบเขตความร่วมมือในลักษณะเดียวกัน 
 
13. เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล              
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงด้านอาหาร 
การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมี ติ เห็นชอบต่อท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วม                
(Joint Steering Committee : JSC) ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล            
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ    
โภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ทั้งน้ี หากในการประชุม
ดังกล่าว มีการตกลงในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่าทีไทยที่ พณ. เสนอ
ในครั้งน้ีและจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับบาห์เรน 
กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาดําเนินการภายใต้ขอบเขตของสาขาความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ             
อย่างเคร่งครัด และเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. ไทยและบาห์เรนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล             
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ   
โภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดหาผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน (2) การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร และ (3) การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทยกับบาห์เรนใน
สาขาการวิจัยและการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมท้ังได้กําหนดที่จะต้ัง JSC 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นหารือตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีการประชุมระหว่างกันมาก่อน 
  2. ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JSC ไทย – บาห์เรน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 
2561 ณ กรุงเทพมหานคร  
  3. พณ. ได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เก่ียวข้อง จํานวน 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
ประเด็นที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันสําหรับการประชุม JSC ไทย – บาห์เรน ครั้งที่ 1 โดยได้นําประเด็นความร่วมมือ
ที่กําหนดไว้ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ มาเป็นกรอบการหารือ และเห็นควรเสนอท่าทีไทย ดังน้ี (1) การจัดหา
ผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน (2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ             
โภคภัณฑ์การเกษตร (3) การอํานวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร 
และ (4) การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทยกับบาห์เรน 
  4. การจัดการประชุม JSC ไทย – บาห์เรน ครั้งที่ 1 จะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับบาห์เรนให้เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าบาห์เรนจะเป็นตลาดขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพ         
ในการเป็นแหล่งความม่ันคงทางพลังงานให้แก่ไทย ในขณะที่ไทยสามารถเป็นแหล่งความม่ันคงทางอาหารให้แก่ฝ่าย
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บาห์ เรน  อีกทั้ งบาห์ เรนมีความสัมพันธ์ที่ ดี กับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐ อ่าวอาหรับ                
(Gulf Cooperation Council : GCC) (ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรต กาตาร์ และบาห์เรน) เป็น
อย่างมาก จึงเป็นโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ GCC โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย
และประเทศอ่ืน ๆ ในตะวันออกกลาง รวมท้ังแสวงหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
สองฝ่ายในระยะยาว 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายวันจักร ฉายากุล ผู้เช่ียวชาญ
วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอํานวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอํานวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15.  เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ดังน้ี  
  1. เปลี่ยนแปลงจาก อธิบดีกรมการบินพลเรือน หรือผู้แทน กรรมการ เป็น อธิบดีกรมท่าอากาศ
ยาน หรือผู้แทน กรรมการ 
  2. เปลี่ยนแปลงจาก ผู้อํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรรมการ เป็น ผู้อํานวยการกอง
บริหารจัดการวัตถุอันตราย กรรมการ  
  3. เพิ่ม ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน เป็นกรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายธาํรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  
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17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง นางอัษฎา
พร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
18. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง นายสงกรานต์ 
อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอแต่งต้ัง             
นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
ดําเนินการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย 
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทดแทนกรรมการท่ีขอลาออกและเกษียณอายุ
ราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออกและที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน 
ตามลําดับ ดังน้ี  
   1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการ แทน นางสาวจติพัต ฉอเรืองวิวัฒน์  
   2. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้แทน พม. เป็นกรรมการ แทน ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง นายปรเมศวร์ 
มินศิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แทน            
ผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
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22. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า            
การกระทรวงพลังงาน ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์)  
   2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)  
   โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย และให้ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน              
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จํานวน 4 คน แทนผู้ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
   1. นายสุรงค์ บูลกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคธุรกิจ)  

2. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)       
3. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  

   4. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป  
  
24. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็น
ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน               
การทํางาน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางเอมปรีด์ิ วัชรางกูร 
ผู้อํานวยการกองงานนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์               
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
การแต่งต้ังโฆษก พม. และรองโฆษก พม. ซึ่ง พม. ได้มีการเปลี่ยนแปลงโฆษก พม. จากเดิม นายณรงค์ คงคํา เป็น 
นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการ พม. และเปลี่ยนรองโฆษก พม. จากเดิม นางสาวอุษณี กังวารจิตต์                
เป็น นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคําสั่ง พม. ที่ 445/2561 เรื่อง 
แต่งต้ังโฆษก พม. และรองโฆษก พม. (ฝ่ายข้าราชการประจํา) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินงานของ พม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  


