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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี  
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 9 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสาํนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ 
กฎหมายว่าด้วยการประมง 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้
คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มาย่ืนคําขอรับหนังสือคน
ประจําเรือ เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักและให้กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 
22 จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนการเปิดศูนย์เพ่ือ 
จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจําเรือ สําหรับแรงงานต่างด้าวเพ่ือทํางานในเรือประมง 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 
(Non - Immigrant) รหัส L- A ให้กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าว 
ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวที่ได้รับ
หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 

 1. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
   1.1 แก้ไขบทนิยาม “คนต่างด้าว” โดยเพ่ิมคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามจากเดิมที่มี
เฉพาะสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา 
   1.2 แก้ไขบทนิยาม “ศูนย์” ให้หมายความถึง ที่ทําการสํานักงานประมงจังหวัด 22 
จังหวัดชายทะเล หรือสถานท่ีอ่ืนที่อธิดีประกาศกําหนด จากเดิมที่ให้หมายถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง กรมประมง และที่ทําการสํานักงานประมงอําเภอด้วย 
   1.3 ให้อธิบดีกรมประมง  มีอํานาจออกประกาศกําหนดระยะเวลาและสถานที่ให้ 
คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติ และยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือต่อกรมประมงได้  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 

2. ร่าง... 
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  2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักร
และทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. ....  เป็นการกําหนดให้คนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศน้ี และประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือทํางานกับนายจ้างในกิจการประมง
ทะเล ให้มาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจําเรือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 
2562 และสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าหนังสือคนประจําเรือหมดอายุมีกําหนด 1 ปี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
  วาระที่ 11 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการประเมิน เกณฑ์การประเมินและรอบ 
ระยะเวลาในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  

สาระสําคัญของเรื่อง 
  เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 เมษายน 2559) เห็นชอบการประเมินมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (จัดทําขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ซึ่ง
ส่วนราชการได้ดําเนินการตามแบบการประเมินดังกล่าวมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ดี  การ
ประเมินส่วนราชการตามแบบการประเมินดังกล่าวมีปัญหาและข้อจํากัด เช่น (1) ข้อมูลในหลายตัวช้ีวัดไม่สามารถ
ออกผลได้ทันภายในการประเมินรอบที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม) และเกณฑ์การประเมินรูปแบบเดิม ทําให้ส่วน
ราชการที่มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบใดเพียงองค์ประกอบหน่ึงตํ่ากว่าเป้าหมาย ถูกจัดอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง แม้ว่าส่วนราชการน้ันจะมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่เป็นภารกิจหลักอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 
ก็ตาม ดังน้ัน ในครั้งน้ี  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอกรอบการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน และรอบระยะเวลา 
ในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ปรับปรุงจากประเมินรูปแบบเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้  เพ่ือแก้ไขปัญหา
และข้อจํากัดจากการดําเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยได้ปรับปรุงใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1. กรอบการประเมิน   
     องค์ประกอบในการประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบไว้  ซึ่งประกอบด้วย (1) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (Functional base) 
(2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Adenda 
base)  (3) การดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  (4) ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และ (5) ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  (Potential base) แต่ได้มีการปรับปรุงประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 โดยได้เพ่ิมเติม
ประเด็นการประเมินด้านการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพ่ือให้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่า  ใน
ปัจจุบันส่วนราชการหลายแห่งมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักโดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน  

2. เกณฑ์... 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 9 แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

เศรษฐกิจ-สังคม 11 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แต่งตั้ง 20 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
 
  วันน้ี (6 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
    ของกฎหมาย พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจหน้าที่
    ของผู้ทําการแทนผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารของ 
    รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
    ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวม 3 ฉบับ (การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
    ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงิน
    ได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560)  
  5.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  6.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
    ผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตาม 
    กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  7.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
    ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบัน 
    การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ….  
    และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า  
    สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า  
    อําเภอท้ายเหมือง  อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกัวทุ่ง  และอําเภอ
    เกาะยาว  จังหวัดพังงา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  9.   เรื่อง   แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ 
    ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภท
    นักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. ….  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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เศรษฐกิจ- สังคม 
  11.  เรื่อง  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  12.  เรื่อง   การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สําหรับการตรวจลงตรา 
    ประเภทคนอยู่ช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)   
  13.  เรื่อง  การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสําหรับให้ 
    ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP  
    ครบวงจร 

ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไขความ 
    ตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองในอาเซียน  
  15.   เรื่อง   ท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เก่ียวข้อง และร่างปฏิญญาชาร์ม เอล เชค  
    (Sharm El-Sheikh Declaration) 
  16.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล 
  17.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อการเสนอให้ไทยเป็นที่ต้ังศูนย์บริการด้านธุรการระดับภูมิภาค
    ของสหประชาชาติ (Global Shared Service Center) 
  18.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบและลงนามร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล 
    แห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน 

แต่งต้ัง 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  21  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดย 
    มติคณะรัฐมนตรี  

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

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย เพ่ือให้การดําเนินการมาตรา 77 และมาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เกิดความชัดเจน อันจะนําไปสู่การมีกฎหมายที่มีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น มีการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมาย 
ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังเพ่ือให้
ครอบคลุมการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มิได้อยู่ในฝ่ายบริหารด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย  
 
2. เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติสภาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ  
  3. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. หมวดที่ 1 สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
    ให้จัดต้ังสภาดิจิทัลฯ โดยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอํานาจหน้าที่เพ่ือดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ โดยให้สภาดิจิทัลฯ มีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมี
สํานักงานสาขาในจังหวัดอ่ืนได้และอาจมีรายได้จากค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เงินหรือทรัพย์สินบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่ได้จากการดําเนินงานของสภาดิจิทัลฯ เงินรายได้อ่ืน ๆ และดอกผลและผลประโยชน์อ่ืนจากเงินหรือ
ทรัพย์สินของสภาดิจิทัลฯ  
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  2. หมวดที่ 2 สมาชิก  
   กําหนดให้สมาชิกของสภาดิจิทัลฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   2.1 สมาชิกสามัญซึ่งประกอบด้วยบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
ห้างหุ้นส่วนจํากัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึง่ประกอบธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทัลตามข้อบังคับและสมาคมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
   2.2 สมาชิกวิสามัญซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัล ผู้ประกอบการท่ีใช้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการดิจิทัล บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
และสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดิจิทัล  
   2.3 สมาชิกกิตติมศักด์ิซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล หรือผู้
ซึ่งทําประโยชนให้แก่สภาดิจิทัลฯ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิ  
  3. หมวดที่ 3 คณะกรรมการ  
   กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและดําเนินกิจการของสภา
ดิจิทัลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาดิจิทัลฯ รวมทั้งทําหน้าที่เป็นผู้แทนภาคเอกชน ประสานด้านนโยบายและ
การดําเนินการกับรัฐบาลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ และให้คําปรึกษา
และให้คําแนะนําการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ในการน้ีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของผู้อํานวยการ และมีอํานาจหน้าที่ออกข้อบังคับที่เก่ียวกับการดําเนินงานของสภาดิจิทัลฯ  
  4. หมวดที่ 4 พนักงาน  
   กําหนดให้สํานักงานสภาดิจิทัลฯ มีผู้อํานวยการเป็นหัวหน้าสํานักงานโดยตําแหน่ง ทํา
หน้าที่บริหารกํากับดูแลการดําเนินงานประจําของสํานักงานให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารและตาม
ข้อบังคับ  
  5. หมวดที่ 5 การดําเนินกิจการของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
   ใ ห้คณะกรรมการบริหารของสภาดิจิทัลฯ  จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงาน
คณะกรรมการบริหารในปีที่ล่วงมา และคําช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพร้อมด้วยงบดุล บัญชี
รายได้ และรายจ่ายประจําปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองและให้ส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรับทราบต่อไป  
  6. หมวดที่ 6 การกํากับดูแลของรัฐ  
   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกํากับดูแลการทํางานของสภา
ดิจิทัลฯ ได้ตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ กําหนดและเมื่อปรากฏว่าสภาดิจิทัลฯ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือ
กระทําการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภาดิจิทัลฯ หรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งในกรณีเช่นน้ี กรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก เว้นแต่จะพ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคําสั่ง  
  7. หมวดที่ 7 บทกําหนดโทษ  
   ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของสภาดิจิทัลฯ ต้องระวางโทษปรับ  
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  8. บทเฉพาะกาล  
   ให้แปรสภาพสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็น
สภาดิจิทัลฯ โดยให้คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์การส่ือสารด้านสังคม ด้านกฎหมายดิจิทัล ด้านธุรกิจการดูแล ด้านสุขภาพ (Healthcare) 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านส่งเสริมสิทธิประชาชนอย่างทั่วถึง (Inclusiveness) ด้านละหน่ึงคนตามที่รัฐมนตรีแต่งต้ัง
ประกอบเป็นคณะกรรมการคณะแรกของสภาดิจิทัลฯ มีอํานาจดําเนินการเพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี และดําเนินการเรียกประชุมสมาชิกสามัญ เพ่ือเลือกต้ังกรรรมการใหม่ภายใน 365 วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้ามีความจําเป็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขยาย
ระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน แต่ทั้งน้ีรวมกันไม่เกิน 120 วัน  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ทําการแทน  
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ทําการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ขอบเขตของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่อาจไม่ได้แก้ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้อย่างครอบคลุมในคราวเดียวกันของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดให้ผู้ทําการแทน ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจน้ัน ซึ่งรวมถึง
อํานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ัน โดยแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจํานวน 8 
ฉบับ ดังน้ี  
  (1) มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  
   (2) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
  (3) มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
  (4) มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501  
  (5) มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511  
  (6) มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543  
  (7) มาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2540  
  (8) มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  
พ.ศ. 2514 รวม 3 ฉบับ (การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
เงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560) รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการออกกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับได้ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 26 (9/2) และมาตรา 65 เอกวีสติ 
(7/2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เป็นการกําหนดเกี่ยวกับการคํานวณรายจ่ายเก่ียวกับกิจการปิโตรเลียมที่จัดสรรจากสํานักงาน
ใหญ่และรายจ่ายเก่ียวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ดังน้ี  
    1.1 กําหนดให้รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยได้จ่ายไปให้สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศเพ่ือ
เป็นค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่กิจการปิโตรเลียมในประเทศไทยที่จะนํามาถือเป็น
รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิน้ัน จะต้องเป็นกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เช่น รายจ่ายเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการของสํานักงานใหญ่น้ัน
เก่ียวกับกิจการของสาขาในประเทศไทย รายจ่ายเก่ียวกับการค้นคว้าและพัฒนาที่สาขาในประเทศไทยได้รับบริการ
หรือได้นําผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ 
   1.2 กําหนดให้รายจ่ายที่ได้จ่ายไปให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันที่จะ
นํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิน้ัน จะต้องเป็นกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่
มีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ี เช่น เป็นรายจ่ายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายจ่ายตามปกติและจําเป็นใน
จํานวนไม่เกินสมควร  
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เป็นการ
กําหนดเก่ียวกับกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม โดยกําหนดให้บริษัทผู้รับโอนถือเอาผลขาดทุนประจําปีคงเหลือ
ของบริษัทผู้โอนเพ่ือประโยชน์ในการหักลดหย่อนตามมาตรา 28 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนเป็นต้นไปได้ เสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
  3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในมาตรา 65 ฉัพพีสติ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 
เป็นการกําหนดเก่ียวกับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานหรือผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต สําหรับแปลงสํารวจหลาย
แปลง โดยแปลงสํารวจบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ . 2541 หรือบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 โดยให้บริษัทดังกล่าวคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ สําหรับแปลงสํารวจที่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติน้ัน ๆ และแปลงสํารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศง 2560 เสมือนหน่ึงเป็นบริษัทแยกต่างหาก
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จากกัน ถ้ารายได้และรายจ่ายรายการใดไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดแจ้ง ให้เฉลี่ยรายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
 
5.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้คู่พิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถต้ังคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการ หรือผู้รับ
มอบอํานาจเพ่ือทําหน้าที่แทนในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้ 
  2. กําหนดให้คนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ทําหน้าที่ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการโดยส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น และมีภารกิจที่ เ ก่ียวเน่ืองในด้านการระงับข้อพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวได้ 
  3. กําหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ 2 มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหนังสือรับรองและมีสิทธิทํางานในราชอาณาจักรได้ตาม
หน้าที่ของตน 
 
6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ .ศ . . . . .) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค               
พ.ศ. 2522 และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคบางฉบับที่
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภคบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ปรับรูปแบบการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงบางส่วน เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงทั้งฉบับตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 
   1.1 กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยง
โชค การประกวดชิงรางวัล และการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า หรือต้องทําให้ผู้บริโภคเข้าใจ
กําหนดระยะเวลาได้ 
   1.2 กําหนดในส่วนของข้อยกเว้นการระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการโฆษณาทางภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ โดยข้อความโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่าง
หน่ึงอย่างใดก็ได้ แต่ข้อความโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดน้ันจะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็น
เสียง 
   1.3 กําหนดในส่วนของข้อยกเว้นการโฆษณาทางกิจการโทรคมนาคม ป้ายโฆษณา 
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ดังน้ี 
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    1.3.1 ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือ
มูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว้
แทน และ 
    1.3.2 ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องระบุเขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการ
ประกวดชิงรางวัลหรือการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า ทั้งน้ี ข้อความโฆษณาทางส่ือที่ได้รับการ
ยกเว้นต้องมีข้อความตัวอักษรหรือข้อความภาพ หรือเสียงที่ระบุให้ชัดเจนว่าให้ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้จากสื่ออ่ืนใดที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
   1.4 กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุวัน เดือน ปี ที่จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับของแถมพก
หรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล ข้อมูลรายละเอียดตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด ซึ่งต้องแสดงให้
ผู้บริโภคได้เห็น อ่าน ฟัง ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน และไมท่ําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสําคัญ โดยต้องมีข้อความ 
ตัวอักษร ภาพ หรือเสียงที่ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้บริโภคสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ใด 
   1.5 กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต้องระบุข้อความ
เก่ียวกับการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยการโฆษณาขายห้องชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็น
อาคารชุดต้องระบุว่ายังไม่ได้รับหรือได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส่วนห้องชุดที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดแล้วต้องระบุเลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับความ
เห็นชอบ เป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   1.6 แก้ไขถ้อยคํา จากเดิม “วิทยุกระจายเสียง” เป็น “กิจการกระจายเสียง” “วิทยุ
โทรทัศน์” เป็น “กิจการโทรทัศน์” และให้รวมถึงสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพ่ือให้การโฆษณาขายห้องชุดในอาคาร
ชุดครอบคลุมสื่อที่เก่ียวข้องมากย่ิงขึ้น 
   1.7 กําหนดให้การโฆษณาทางป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กรณี
การขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุด ให้ตัดข้อความเก่ียวกับ “จํานวนเน้ือที่ของที่ดินของ
โครงการ และแผนผังแสดงเขตที่ดิน” ออก ส่วนการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดแล้ว 
ให้ตัดข้อความเก่ียวกับ “แผนผังแสดงเขตที่ดิน” ออก 
   1.8 กําหนดให้การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต หรือสื่อ
โฆษณาอ่ืนที่มลีักษณะคล้ายคลึงกัน ใหค้รอบคลุมถึงการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียน และ
การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดแล้ว และการโฆษณาขายที่ดินโดยการแบ่งขายเป็น
แปลงย่อยไม่ว่าจะเป็นการขายเฉพาะที่ดินหรือขายที่ดินพร้อมอาคาร 
  2. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้รโิภคบาง
ฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปจัจุบัน พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมที่ผสมกาเฟอีน ในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 เพ่ือให้มีกฎหมายเท่าที่
จําเป็นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รา่งกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 
ต้องจัดให้ลูกคา้แสดงตน พ.ศ. …. และร่างประกาศสาํนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า 
สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. …. และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
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วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ ตามที่สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ  
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2542) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 โดยกําหนดให้ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ทํากับสถาบันการเงินในส่วนที่เป็น
ธุรกรรมที่เ ก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกรรมที่ เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ รวมท้ังธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน  
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัด
ให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2559 ดังน้ี (1) กําหนดนิยามคําว่า “ลูกค้า” “บุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” (2) กําหนดวงเงินที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน  
และ (3) กําหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องมีมาตรการและควบคุมดูแลเพ่ือมิให้มี 
การปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ  
  3. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เป็นการแก้ไขปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยกําหนดประเภทข้อมูลและ
หลักฐานที่ลูกค้าต้องแสดงตนกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือกําหนดมาตรการให้สามารถพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า และกําหนดประเภทข้อมูลแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพได้รับ 
จากลูกค้า  
 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรือ่ง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภอคุระบรุี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง  อําเภอทบัปดุ อําเภอเมืองพังงา อําเภอ
ตะก่ัวทุ่ง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพงังา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง 
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ่ง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย    
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 

1. ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ ดังน้ี                  
(1) ปรับใช้ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตามประกาศของกรมป่าไม้ ในการอ้างอิง
ขอบเขตบริเวณท่ี 2 เพ่ือให้ถูกต้อง (2) ยกเว้นเกาะขนาดใหญ่ออกจากบริเวณท่ี 5 (สีชมพู)  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดในแผนที่ท้ายประกาศฯ  
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2. ปรับปรุงมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  หรือไม่เอ้ือต่อการดําเนิน 
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น หรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ดังน้ี (1) ยกเว้นให้
สามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือการทําประมงพ้ืนบ้านและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการดําเนิน
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาวิจัย (2) ยกเว้นให้สร้างสุสาน
แห่งใหม่ในพ้ืนที่เกาะยาว ในระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า 400 เมตร ได้  

3. เพ่ิมอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับ 
จังหวัด เพ่ือให้ความเห็นและอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม แล้วแต่กรณี 
 
9.  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วย 
การประมง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจํา
เรือ เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักและให้กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 22 
จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนการเปิดศูนย์เพ่ือจดทะเบียน
และออกหนังสือคนประจําเรือ สําหรับแรงงานต่างด้าวเพ่ือทํางานในเรือประมง 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non - 
Immigrant) รหัส L- A ให้กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือ
หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคน
ประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 

 1. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
   1.1 แก้ไขบทนิยาม “คนต่างด้าว” โดยเพ่ิมคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามจากเดิมที่มีเฉพาะ
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา 
   1.2 แก้ไขบทนิยาม “ศูนย์” ให้หมายความถึง ที่ทําการสํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัด
ชายทะเล หรือสถานที่อ่ืนที่อธิดีประกาศกําหนด จากเดิมที่ให้หมายถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง กรมประมง และที่ทําการสํานักงานประมงอําเภอด้วย 
   1.3 ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจออกประกาศกําหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าว
มาลงทะเบียนเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติ และยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือต่อกรมประมงได้ เพ่ือแก้ไขปัญหา            
การขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 
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  2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มาย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพื่ออยู่ใน
ราชอาณาจักรและทํางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ .. พ.ศ. .... เป็นการ
กําหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) 
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน
หรือในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศน้ี และประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือทํางานกับนายจ้างในกิจการ
ประมงทะเล ให้มาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจําเรือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่  
13 มกราคม 2562 และสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าหนังสือคนประจําเรือหมดอายุ  
มีกําหนด 1 ปี  
 
10. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักทอ่งเท่ียวชนิด
ใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 
12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สตช. เสนอว่า  
   1. ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่มา
ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) พบว่า ต้ังแต่เดือนมกราคม 
2559 จนถึงปัจจุบัน จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและขอรับการตรวจลงตรา             
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  
   2. จากข้อมูลจํานวนนักท่องเท่ียวที่ลดลง ทําให้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งถือ
เป็นรายได้หลักของประเทศ  
  3. ปัจจุบันคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลา
ไม่เกินสิบห้าวันซึ่งขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท  
   4. การเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา             
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท แม้ว่าจะ
เป็นรายได้ แต่เมื่อเทียบกับจํานวนนักท่องเท่ียวซึ่งมีแนวโน้มลดลง ก็จะส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บ ลดลงไปในทิศทาง
เดียวกัน ในขณะเดียวกันหากมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาเพ่ิมขึ้น โดยจากการคาดการณ์หากมีการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกล่าว 
จะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะทําให้มีรายได้ทางการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากกว่ารายได้ที่
สูญเสียจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา  
   ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียว มีการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ               
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น จึงเห็นควร
ดําเนินการนํามาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา                
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) โดยจากให้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภท 
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นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จํานวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นให้ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการช่ัวคราว และใน
การยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ ควรมีการกําหนดระยะเวลาการใช้บังคับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับช่วงเข้าฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ไทย โดยกําหนดเป็นเวลา 60 วัน  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   เป็นการให้ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท
นักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 สําหรับคนต่างด้าวผู้มีสัญชาติของ
ประเทศที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ในกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา               
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามท่ีกําหนดในข้อ 1 (1) (ข) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
11. เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการประเมิน เกณฑ์การประเมินและรอบระยะเวลาในการประเมิน
ส่วนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน 
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 เมษายน 2559) เห็นชอบการประเมินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (จัดทําขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ซึ่งส่วนราชการได้
ดําเนินการตามแบบการประเมินดังกล่าวมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ดี  การประเมินส่วนราชการ
ตามแบบการประเมินดังกล่าวมีปัญหาและข้อจํากัด เช่น (1) ข้อมูลในหลายตัวช้ีวัดไม่สามารถออกผลได้ทันภายใน
การประเมินรอบที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม) และเกณฑ์การประเมินรูปแบบเดิม ทําให้ส่วนราชการที่มีผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบใดเพียงองค์ประกอบหน่ึงตํ่ากว่าเป้าหมาย ถูกจัดอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แม้ว่าส่วน
ราชการน้ันจะมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่เป็นภารกิจหลักอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายก็ตาม ดังน้ัน ในคร้ังนี้  
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอกรอบการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน และรอบระยะเวลาในการประเมินส่วนราชการ
และจังหวัด  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้
ปรับปรุงจากประเมินรูปแบบเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้  เพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดจากการดําเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้ปรับปรุงใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
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1. กรอบการประเมิน   
   องค์ประกอบในการประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบไว้  ซึ่งประกอบด้วย (1) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (Functional base)             
(2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Adenda base)  
(3) การดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  (4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และ (5) ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(Potential base) แต่ได้มีการปรับปรุงประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 โดยได้เพิ่มเติมประเด็นการ
ประเมินด้านการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพ่ือให้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่า  ในปัจจุบันส่วน
ราชการหลายแห่งมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักโดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน  

2. เกณฑ์การประเมิน  
สืบเน่ืองจากเกณฑ์การประเมินรูปแบบเดิม ทําให้ส่วนราชการที่มีผลการดําเนินงานใน 

องค์ประกอบใดเพียงองค์ประกอบหน่ึงตํ่ากว่าเป้าหมาย ถูกจัดอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แม้ว่าส่วนราชการน้ันจะมีผล
การประเมินในองค์ประกอบที่เป็นภารกิจหลักอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ก็ตาม ดังน้ัน  จึงได้มีการปรับปรุงเกณฑ์
การประเมิน เป็นการคํานวณคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ  และยังคงแบ่งเป็น 3 ระดับเช่นเดียวกับ
รูปแบบเดิม  โดยส่วนราชการที่จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงจะต้องมีคะแนนผลการดําเนินงานในภาพรวมตํ่า
กว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะสะท้อนผลการดําเนินงานของส่วนราชการได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

3. รอบระยะเวลาในการประเมิน  
การประเมินส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมได้กําหนดให้ส่วนราชการต้องประเมิน            

ปีละ 2  รอบ (รอบที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน)              
แต่ข้อมูลในหลายตัวช้ีวัดไม่สามารถออกผลได้ทันภายในการประเมินรอบที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม) ดังน้ัน 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ปรับปรุงรอบระยะเวลาในการประเมิน โดยกําหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดต้องประเมิน              
ปีละ 1 รอบ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  
 
12. เรื่อง  การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สําหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ภายใต้การตรวจลงตราประเภทคน 
อยู่ช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)   

2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กระทรวง 
แรงงาน (รง.) และ สกท. แก้ไขประกาศ คําสั่ง และคําช้ีแจงที่เก่ียวกับ Smart Visa  เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ขอ Smart Visa  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ตามข้อ 1.)  

3. มอบหมายให้ สกท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหน้าที่รับรองและดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้อง  
Smart Visa เพ่ิมเติม ดังน้ี  

3.1 สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศ เช่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
(Thailand Arbitration Center : THAC) มีหน้าที่รับรองการปฏิบัติภารกิจในการบริการด้านการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกในราชอาณาจักรของผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวข้อง  
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3.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) และสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (DEPA) มีหน้าที่รับรองบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital 
Company)  ซึ่งได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือมีการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต
หรือการให้บริการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

3.3 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  มี 
หน้าที่รับรองแผนการจัดต้ังวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย  

3.4 หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เช่น สกท. และสนช. มีหน้าที่รับรองกิจกรรมหรือ 
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในลักษณะ Startup Camp* [Startup Camp คือ กิจกรรม หลักสูตร หรือโครงการ
ที่เป็นลักษะส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)]  

4. มอบหมายให้ ตม. อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือ Smart Visa สามารถใช้ช่องทางพิเศษ               
(Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีบริการช่องทางพิเศษ 

5. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร กรมสรรพากร   
สํานักงานประกันสังคม พิจารณายกเว้นการแสดงใบอนุญาตทํางานประกอบการทําธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การทําใบขับขี่
รถยนต์ส่วนบุคคล การขอยกเว้นภาษีอากรในการนําเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน  การขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน การขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี สําหรับคนต่างชาติซึ่งได้รับ Smart Visa ดังน้ี  

5.1 ผู้เช่ียวชาญทักษะสูง คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
5.2 นักลงทุน และคู่สมรส 
5.3 ผู้บริหารระดับสูง และคู่สมรส 
5.4 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และคู่สมรส  

  โดยให้เพ่ิมเติมอุตสาหกรรมเป้าหมาย จํานวน 3 สาขา คือ (1) การบริการด้านการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก  (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานทดแทน และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ซึ่งกําหนดให้คนต่างชาติ (ผู้ได้รับสิทธิหลัก) ต้องไม่ทํางานต้องห้ามตาม
การกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทําในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวทํา พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ทั้งน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สํานักงาน ก.พ.ร. และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. Smart Visa  คือ วีซ่าประเภทพิเศษท่ีกําหนดให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S – curve) เพ่ือดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่จะมีส่วนช่วยเร่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตอบสนองการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและนโยยายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่บุคลากรชาวไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป โดย
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดให้บริการ Smart Visa ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา 
  ทั้งน้ี  ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทน้ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ได้รับการยกเว้นการขอ
ใบอนุญาตทํางาน รายงานตัวทุก 1 ปี  (จากเดิมทุก 90 วัน) สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่
จํากัดจํานวนครั้ง (Re-entry permit) คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิในการพํานัก/การทํางานได้
โดยมีระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก  
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  2. ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2561 มีผลการดําเนินการเก่ียวกับ Smart 
Visa สรุปได้ดังนี้  
   2.1 มีผู้ติดต่อขอข้อมูล Smart Visa ด้วยช่องทางต่าง ๆ รวม 1,078 ครั้ง เช่น ทาง
โทรศัพท์ จํานวน 461 ครั้ง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 400 ครั้ง  
   2.2 มีผู้ย่ืนขอรับรองคุณสมบัติ Smart Visa รวม 37 ราย เช่น สาขาดิจิทัล จํานวน 14 
ราย สาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จํานวน 8 ราย  
   2.3 มีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับ Smart Visa  แล้ว รวม 28 ราย เช่น 
สาขาดิจิทัล จํานวน 11 ราย สาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จํานวน 8 ราย  
  3. เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการที่เก่ียวกับ Smart Visa  ให้สามารถตอบสนอง
นโยบายและเป้าประสงค์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน  และได้นํามาประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ภายใต้การ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)  โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้  
   3.1 เพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 สาขา นอกเหนือจาก  10 อุตสาหกรรม S – 
Curve ได้แก่ (1) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  
   3.2 เพิ่มสิทธิและประโยชน์ สําหรับผู้ถือ Smart Visa  ให้สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 
(Fast Track)  ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่งที่มีบริการช่องทางพิเศษได้  
   3.3 ปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสําหรับ Smart Visa เช่น (1) คุณสมบัติ
ของ SMART “T” สําหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง (Talent) จากเดิมที่กําหนดเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืน) ไม่น้อย
กว่า 200,000 บาท/เดือน เป็น เงินได้ [ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 
บาท/เดือน ในกรณีทั่วไป เพ่ือสะท้อนอัตราเงินได้จริงของพนักงานระดับผู้เช่ียวชาญในประเทศไทย และให้สามารถ 
แข่งขันในการดึงดูดผู้เช่ียวชาญทักษะสูงจากต่างประเทศได้ และ (2) ยกเลิกหลักเกณฑ์ซ่ึงกําหนดให้คนต่างชาติ  
(ผู้ได้รับสิทธิหลัก) ต้องไม่ทํางานต้องห้าม ตามการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทําในบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการตรวจลงตาม
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้คนต่างชาติข้างต้นสามารถทํางานทุกประเภทใน
ราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตทํางานต้ังแต่ต้นอยู่แล้ว  (คู่สมรสยังคงได้รับสิทธิทํางานได้ ทั้งน้ี ต้องไม่เป็น
การทํางานต้องห้ามตามกฎหมายสําหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง  ให้รวมถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย แต่จะต้องมีอายุ
ต้ังแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)  
 
  ทั้งน้ี การปรบัปรุงคณุสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสําหรับ Smart Visa มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. SMART “T” สําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent)  
หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ทีเ่สนอ เหตุผลที่ทบทวน 

1. เงินเดือน/รายได้ขั้นตํ่า  
เงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืน) 
ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/เดือน 

เงินได้ [ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลีย่        
ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/เดือน 

เพ่ือสะท้อนอัตราเงินได้จริงของพนักงาน
ระดับผู้เช่ียวชาญในประเทศไทย และให้
สามารถแข่งขนัในการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ
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ในกรณีทั่วไป    ทักษะสูงจากต่างประเทศได้ เน่ืองจาก
ประเทศคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์ มีการกําหนด
อัตราเงินได้หลายระดับสําหรับวีซ่าและ
ใบอนุญาตทํางานแบบต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่     
ตํ่ากว่า 200,000 บาท/เดือน 

เงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 
บาท/เดือน ในกรณผีู้เชีย่วชาญที่
ทํางานในวิสาหกิจเริ่มต้นและ
ผู้เชีย่วชาญเกษียณอายุ 

เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก      
ซึ่งจําเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการผลิตหรือให้บริการ 
สามารถใช้ประโยชน์จาก Smart Visa ได้ 

ไม่กําหนดเงินได้ขั้นตํ่า ในกรณี
ของผูเ้ชี่ยวชาญซ่ึงปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
สถาบนัอุดมศกึษา สถาบนั
ฝึกอบรมเฉพาะทาง และบุคลากร
ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบนัอุดมศึกษา สถาบันการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง และสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในประเทศที่มีการใช้
ผู้เช่ียวชาญต่างชาติในประเทศไทย  

2. ระยะเวลาขั้นตํ่าของสญัญาจ้าง 
สัญญาจ้างต้องมีระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี  

ไม่กําหนดระยะเวลาขัน้ตํ่าของ
สัญญาจ้าง ในกรณีผูเ้ชี่ยวชาญซ่ึง
ปฏิบัติงานเพือ่ประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ และบคุลากร
ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก  

ลักษณะการจ้างงานของผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ี
อาจมีระยะสั้นกว่า 1 ปี และการดําเนิน
ภารกิจของบุคลากรด้านการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกไม่สามารถกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดที่แน่นอนได้ล่วงหน้า  

3. การรับรองความเชี่ยวชาญและการทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
หน่วยงานในเครือข่ายศูนย์บุคลากร
ทักษะสูง (Strategic Talent 
Center: STC) เป็นผู้รับรอง  

ในกรณขีองผูเ้ชี่ยวชาญซึ่ง
ปฏิบัติงานเพือ่ประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ เปน็ผู้
รับรองความเชี่ยวชาญและการ
ทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ในกรณบีุคลากรด้านการระงับข้อ
พิพาททางเลือก กําหนดให้
สถาบนัอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศ เช่น สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC) เปน็ผู้
รับรองว่าเป็นบุคคลที่มคีวาม
เช่ียวชาญและเข้ามาเพ่ือให้บริการ
ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกใน
ประเทศไทย  
 
 

เพ่ือเป็นการลดภาระในการรับรองความ
เช่ียวชาญของหน่วยงานเครือข่าย เน่ืองจาก
หน่วยงานของรัฐที่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญมีข้อมูล
ที่เก่ียวกับคุณสมบัติความเช่ียวชาญและ
เหตุผลความจําเป็นในการร่วมมือกับ
ผู้เช่ียวชาญครบถ้วนอยู่แล้ว  
สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานที่มี
ความเช่ียวชาญและรับผิดชอบภารกิจด้าน
การระงับข้อพิพาททางเลือกโดยตรง จึงมี
ความเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานรับรอง  



 

 

 

17 

    2. SMART “I” สําหรับนักลงทุน (Investor)  
หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ทีเ่สนอ เหตุผลที่ทบทวน 

การลงทุนขัน้ตํ่า  
จะต้องลงทุนโดยตรงในนาม
บุคคลไม่น้อยกว่า 20 ล้าน
บาท ในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานในการผลิตหรือ
ให้บริการ  

จะต้องลงทุนขั้นตํ่าในกรณีใดกรณี
หน่ึงต่อไปน้ี  
1. ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทในนาม
บุคคลในกิจการที่ใชเ้ทคโนโลยีเป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรอืการ
ให้บริการ หรอืในกิจการเงนิร่วม
ลงทนุที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ  
2. โดยตรงในนามบคุคลไม่น้อยกว่า 
5 ล้านบาทในวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ
โครงการบ่มเพาะ (Incubation) 
หรือโครงการเร่งการเติบโต 
(Accelerator) ซ่ึงได้รับการรับรอง
โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

- เพ่ือให้ครอบคลุมรูปแบบการลงทุนมากขึน้  
- เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงินทุน
สําหรับวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกิจการเงินร่วมลงทุนใน
ประเทศ  
- ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศ (Startup 
ecosystem)  

    3. SMART “E” สําหรบัผูบ้ริหารระดับสูง (Executive)  
หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ทีเ่สนอ เหตุผลที่ทบทวน 

เงินเดือน/รายได้ขั้นตํ่า  
เงินเดือน (ไม่รวม
ค่าตอบแทนอ่ืน) ไม่น้อยกว่า 
200,000 บาท/เดือน  

เงินได้ [ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 40 (1) และ (2)] เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 200,000 บาท/เดือน  

เพ่ือให้ครอบคลุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ขนาดกลางถึงขนาดย่อม ซึ่งอาจได้รับเงินเดือนไม่
สูงมากนัก แต่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

   4. SMART “S” สําหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  
หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ทีเ่สนอ เหตุผลที่ทบทวน 

ระยะเวลาของวีซ่า  
ได้รับวีซ่าอายุ 1 ปี สําหรับ
การอนุมัติครั้งแรก และ
สามารถขยายได้คราวละ        
2 ปี หากได้จัดต้ังกิจการใน
ประเทศไทยภายใน 1 ปี  

กําหนดอายุของวีซ่าเปน็ 3 ระยะ
ได้แก่ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี โดยมี
หลักเกณฑ์ต่างกัน  

เพ่ือให้สามารถสนับสนุนทุกระยะของการพัฒนา
ของวิสาหกิจเริ่มต้น รวมทั้งสง่เสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นอย่างครบวงจร เช่น กิจกรรมใน
ลักษณะ Startup Camp 

ในกรณีทีค่นต่างชาติได้จัดต้ัง
วิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าหลักเกณฑ์
แล้ว โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่ม
เพาะ (Incubation) หรือโครงการ
เร่งการเติบโต (Accelerator) หรือ
โครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน       
ก็ให้ได้รับ Smart Visa ระยะเวลา 

เพ่ือลดภาระในการยื่นขยายระยะเวลาวีซ่าของ     
ผู้ถือ Smart “S” ซึ่งได้จัดต้ังวิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
แล้ว  
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2 ปีได้นับต้ังแต่คราวแรก  
หลักฐานทางการเงิน 
ในกรณีที่ต้องแสดงหลักฐาน
ทางการเงิน กําหนดให้ต้องมี
เงินฝากในบัญชีเงินฝาก
ประจําที่มีระยะเวลาเหลือไม่
น้อยกว่า 1 ปี  

ให้แสดงหลักฐานการถือครอง
จํานวนเงินฝากขั้นตํ่าที่กําหนด
มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน  

เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการพิจารณาหลักฐาน
ทางการเงินของผู้ขอ ซึ่งอาจนิยมฝากเงินใน
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละประเทศ  

 
13. เรื่อง การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสําหรับให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) 
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ เ ช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรี ย์และ                 
ข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรท่ีดี (GAP) ครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กษ.) เสนอ สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี  

1. ผลการดําเนินงานโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร  
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และ กษ. ได้ร่วมกันดําเนินงานโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ      
ข้าว GAP ครบวงจร ปี 2560/61 โดย พณ. ได้จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปให้กับโครงการจํานวน  
2,000 ตัน  (ร้อยละ 10 ของปริมาณโควตาทั้งหมด) สําหรับเป็นแรงจูงใจ (Incentive) ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่
เช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
  ผู้ประกอบการค้าข้าว จํานวน 28 ราย ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU)  และรับ 
ซื้อข้าวจากเกษตรกร ดังน้ี  
                               จํานวน 
ประเภทข้าว 

เกษตรกร 
(กลุ่ม) 

ปริมาณข้าวเปลือก 
(ตัน) 

ข้าวอินทรย์ 60 1,716.32
ข้าว GAP 14 4,975.15

รวม 74 6,691.47 
 
ทั้งน้ี มีผู้ประกอบการค้าข้าว จํานวน 9 ราย ได้รับการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ปริมาณ 2,000 
ตัน โดยส่งออกข้าวปริมาณ 1,962.36 ตัน (ร้อยละ 98) คงเหลือ 37.64 ตัน ซึ่งปริมาณคงเหลือจะนําไปรวมเป็น
โควตากองกลางสําหรับการจัดสรรต่อไป  

2. การพิจารณาการขยายปริมาณการจัดสรรโควตา  
กษ. ได้แบ่งชนิดของข้าวในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ออกเป็น 3 ชนิด  ซึ่งจะมี 

ปริมาณมากขึ้นเป็นลําดับ ดังน้ี  
หน่วย : ตันขา้วเปลือก 

ชนิดขา้ว ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม 
1. ข้าวที่ผ่านการเตรียมความ
พร้อม (T1) 

56,000 85,000 80,000 - - 221,000 

2. ข้าวที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยนแล้ว 
(T2) 

4,000 65,000 95,000 90,000 - 254,000 
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3. ข้าวที่ได้การรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ (T3) 

- 4,000 73,000 175,000 270,000 522,000 

รวม 60,000 154,000 248,000 265,000 270,000 997,000 
 

  จากตารางจะเห็นว่าข้าวเปลือกต้ังแต่ปี 2561 – 2564 จะมีปริมาณรวมสูงถึง  997,000 ตัน
ข้าวเปลือก ดังน้ัน เพ่ือให้ปริมาณข้าวอินทรีย์มีตลาดรองรับปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น กษ. จึงได้ขอขยายปริมาณการ
จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการ
เช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP  ครบวงจร  จากเดิมร้อยละ 10 (2,000 ตัน) ของปริมาณโควตาทั้งหมด  
เป็นร้อยละ 25 (5,000 ตัน) ของปริมาณโควตาทั้งหมด  ภายในปี 2564 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ทั้งน้ี 
ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในโควตาร้อยละ  10 แรก  สามารถส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ตามเง่ือนไข
ของสหภาพยุโรป ส่วนผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในโควตาท่ีเกินร้อยละ 10 จะต้องใช้โควตาเพ่ือ
การส่งออกข้าวอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน Organic Thailand หรือได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของประเทศ
ปลายทางเท่าน้ัน  
  ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติรับทราบผลการดําเนินงาน
โครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และเป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 
2560/61 และเห็นชอบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ พณ. ร่วมกับ กษ. พิจารณา
สัดส่วนโควตาที่เหมาะสมตามการประเมินผลผลิตข้าวในโครงการของ กษ. และสถิติการส่งออกข้าวที่ พณ. ประมวล
ได้เป็นรายปีต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
14. เรื่อง การจัดทําหนงัสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนนุทาง
การเงนิภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไขความตกลงให้
การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองใน
อาเซียน  
   ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของร่างเอกสารฯ ที่
คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน และให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งความเห็นชอบของประเทศไทยต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนต่อไป  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (15 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้าน
การเงินของโครงการความร่วมมืออาเซียน - สหภาพยุโรป ภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการพ้ืนที่ความคุ้มครองในอาเซียนและอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลง
ดังกล่าว ในครั้งน้ีเลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้
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จัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพ่ือแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้
โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ ใน 2 ประเด็น ดังน้ี  
  1. ขอเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินงานภายใต้ความตกลงฯ สาระสําคัญที่ปรับ เพ่ิมจาก 60 เดือน 
เป็น 66 เดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับสัญญาการให้ที่สหภาพยุโรปได้ทําไว้กับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   
   2. ขอเพ่ิมเชิงอรรถ 2 ข้อ สาระสําคัญที่ปรับ เพ่ิมในภาคผนวก 1 ข้อบทท่ี 2.2 ข้อกําหนดด้าน
เทคนิคและการบริหารจัดการของความตกลงฯ เพ่ือสร้างความชัดเจนให้กับการอ้างอิงกฎหมาย  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกลา่ว รวมทั้งขออนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในรา่งหนังสือตอบ
รับของฝ่ายอาเซียน  
 
15.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 
และการประชุมที่เก่ียวข้อง และร่างปฏิญญาชาร์ม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ 14  และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  2. เห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญาชาร์ม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยไม่มี
การลงนาม 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมให้การรับรองปฏิญญาชาร์ม เอล เชค  
  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของท่าที/ร่างปฏิญญาดังกล่าวที่
คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 
14 และการประชุมที่เก่ียวข้องมีกําหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ทส. จึงได้เสนอขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมดังกล่าว และเห็นชอบร่าง
ปฏิญญาชาร์ม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration) โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองปฏิญญาฯ (ไม่มีการลงนาม) ทั้งน้ี คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประธาน) ได้มีมติเห็นชอบร่างท่าทีของประเทศไทยสําหรับการประชุมดังกล่าว และเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาชาร์ม เอล 
เชค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงร่วมกันระหว่างผู้แทนรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการดําเนินการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ เน่ืองจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตและเป็นฐานการผลิตในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสําคัญ 
ประกอบด้วย 1) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 2) แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. 2011 – 2020 และ 3) การดําเนินการเพ่ือก้าวสู่ปี   ค.ศ. 2020  
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16. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วย 
การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยบริการเดินอากาศในจุด
ระหว่างและพ้นไปจากอาณาเขตของตน  ลงนามย่อเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  

ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ 
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทย – รัฐอิสราเอล  
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามร่าง 

พิธีสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยการแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยบริการเดินอากาศในจุดระหว่างและพ้นไปจากอาณาเขตของ
ตน และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดังกล่าวด้วย  

4. มอบให้ กต. ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความ 
เข้าใจและร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบ
กับสาระสําคัญ     
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  บันทึกความเข้าใจฯ และร่างพิธีสารฯ มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงข้อตกลงเดิมให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับคําแนะนําขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการบิน รวมท้ังปรับปรุงจํานวนความจุความถี่ในการรับขนทางอากาศระหว่างกัน จากเดิมที่ไม่จํากัด
จํานวนความจุความถี่ เป็นให้ทําการบินได้ไม่เกิน 28 เที่ยว/สัปดาห์ และปรับปรุงสิทธิการรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 
5 ดังน้ี  
 

เปรียบเทียบสทิธิการรบัขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 
เดิม ใหม่ 

ไทยมีสิทธิทําการบินช่วงเส้นทางระหว่างรัฐอิสราเอล
และหนึ่งจุดพ้นที่ฝ่ายไทยจะเลือกในภายหลังได้ 3 
เที่ยว/สัปดาห์ 

ไทยมีสิทธิทําการบินช่วงเส้นทางระหว่างรัฐอิสราเอลและ  
จุดพ้นใด ๆ ได้ 3 เที่ยว/สัปดห์ (กรณีผู้โดยสาร) และ 28 
เที่ยว/สัปดห์  
(กรณีสินค้า) 

รัฐอิสราเอลมีสิทธิทําการบินช่วงเส้นทางระหว่าง  
ไทยและสิงค์โปร์ได้ 3 เที่ยว/สัปดาห์ 

รัฐอิสราเอลมีสิทธิทําการบินช่วงเส้นทางระหว่างไทยและ 
จุดพ้นใด ๆ ได้ 3 เที่ยว/สัปดาห์  
(กรณีผู้โดยสาร) และ 28 เที่ยว/สัปดาห์ (กรณีสินค้า) 

  นอกจากน้ี  ได้มีการปรับปรุงข้อบทให้สามารถทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน (Code Share) 
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สายการบินทั้งสองฝ่ายสามารถขยายบริการและเครือข่ายการบินเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ปัจจุบันเส้นทางการบินระหว่าง ไทย – รัฐอิสราเอล มีเพียงสายการบิน  EL AL Israel Airlines ซึ่งเป็นสายการบิน
แห่งชาติของรัฐอิสราเอลที่ปฏิบัติการบินในเส้นทางดังกล่าว ดังน้ัน การปรับปรุงข้อตกลงให้สายการบินของรัฐ
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อิสราเอลสามารถรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 จากไทยไปยังจุดพ้นใด ๆ จะส่งผลให้สายการบิน  EL AL Israel 
Airlines สามารถรับขนผู้โดยสาร หรือทําการ Code Share กับสายการบินชาติอ่ืนเพ่ือรับขนผู้โดยสารจากประเทศ
ไทยต่อไปยังประเทศท่ีสามได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางอ้อมต่อรายได้ของสายการบินสัญชาติไทยที่ทําการบินใน
เส้นทางเดียวกัน   
 
17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อการเสนอให้ไทยเปน็ที่ต้ังศูนย์บริการด้านธรุการระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ 
(Global Shared Service Center) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการเสนอให้ไทยเป็นที่ต้ังศูนย์ Global Shared Service Center (GSSC) โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ หากได้รับเลือก 
  2. อนุมัติให้ กต. ดําเนินการส่งแบบแสดงเจตจํานงของไทยในการรับเป็นศูนย์ GSSC แก่สํานัก
เลขาธิการสหประชาชาติ โดยระบุรายละเอียดที่ไทยจะสนับสนุน ได้แก่ การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าบ้าน               
การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากประเทศท่ีสามทํางานได้ และการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์ GSSC จํานวน 25,200,000 บาท 
ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2563 – 2565 
  โดยให้ กต. จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับระยะเวลา
และวงเงินตามสัญญาต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือ ผู้แทน เป็น
ผู้ลงนามท้ายแบบแสดงเจตจํานงที่จะส่งให้สํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
  สาระสําคัญของรายละเอียดในแบบแสดงเจตจํานง 
  1. เอกสิทธ์ิ และความคุ้มกัน ได้แก่ (1) ความสมัครใจในการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าบ้านกับ
สหประชาชาติ (2) อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ GSSC จากประเทศท่ีสามทํางานได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ            
(3) อนุญาตให้คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ต่างชาติทํางานได้ 
  2. พ้ืนที่สํานักงาน (สําหรับบุคลากร 100-300 คน) อุปกรณ์สํานักงานระบบรักษาความปลอดภัย 
ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3. กําหนดให้ลงนามในส่วนท้ายของแบบแสดงเจตจํานง 
  ทั้งน้ี แบบแสดงเจตจํานงดังกล่าวเป็นเอกสารสอบถามความสมัครใจ และแนวทางการสนับสนุนจาก
รัฐสมาชิก โดยไม่มีถ้อยคําหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่
เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ  
 
18. เรื่อง  ขอความเห็นชอบและลงนามร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย              
ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน  และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่มิใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัด 
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ คค. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างพิธีสาร
ดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ก่อนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของเอกสารต่อไป 
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  3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สําหรับการลงนามในร่างพิธีสารดังกล่าว 
  4. ให้ กต. ดําเนินการแจ้งยืนยันการมีผลใช้บังคับของร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน  
(มีกําหนดการลงนามร่างพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 
2561 ณ กรุงเทพมหานคร) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการ
ขยายเส้นทางบิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความเช่ือมโยงทางอากาศภายในภูมิภาค IMT-GT เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของการให้บริการเดินอากาศระหว่าง 3 ประเทศ โดยให้มีการขยายเส้นทางบิน การให้สิทธิและการทําการบินโดยใช้
ช่ือเที่ยวบินร่วมกันกับเส้นทางภายในประเทศ และการอนุญาตการแต่งต้ังสายการบินที่กําหนดหลายสายการบิน 
 

แต่งต้ัง 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายมนตรี ศักด์ิเมือง ผู้อํานวยการ
สํานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมือง
ทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายชยันต์ เมืองสง 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล 
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายอิทธพิล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  



 

 

 

24 

   2. นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายปานเนตร ปางพฒิุพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายพิทักษ์พล บณุยมาลกิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง               
ที่ว่าง  
 
23. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีพิ่มเติมเก่ียวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดย  
 1. เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 6 คณะ 
ดังน้ี  

ชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบ 
เดิม ขอปรับปรุงใหม่ ขอแต่งต้ังเพิ่มเติม 

1. คณะกรรมการความร่วมมือไทย – 
สหภาพยุโรป  

ผู้อํานวยการกองยุโรป 1 
กต. เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้อํานวยการกอง
สหภาพยุโรป กต. เป็น
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
- 

2. คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย
กับประเทศต่าง ๆ  

ผู้อํานวยการกอง
วัฒนธรรมสัมพันธ์ กรม
สารนิเทศ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้อํานวยการกองการ
ทูตวัฒนธรรม กรม
สารนิเทศ เป็น
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
- 

3. คณะกรรมการฝ่ายไทยสาํหรับ
คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย 
– เยอรมนี - 

ผู้อํานวยการกองยุโรป 3 
กรมยุโรป เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ   

ผู้อํานวยการกองยุโรป
กลาง กรมยุโรป เป็น
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคม หรือผูแ้ทน
เป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย - รัสเซีย  

ผู้อํานวยการกองยุโรป 3 
กรมยุโรป เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก กรมยุโรป 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 
- 

5. คณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการไทย - ตุรกี  

ผู้อํานวยการสํานักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
เป็นกรรมการ 

อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นกรรมการ  

ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
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ผู้อํานวยการกองยุโรป 2 
เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้อํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก เป็น
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ย่อม เป็น
กรรมการ  
 

6. คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับ
คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความ
ร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับยูเครน  

ผู้อํานวยการสํานักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
กต. หรือผู้แทน เป็น
กรรมาธิการ

อธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กต. หรือ
ผู้แทน เป็น
กรรมาธิการ 

 
 
- 

ผู้อํานวยการกองยุโรป 3 
กรมยุโรป เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อํานวยการกองยุโรป
ตะวันออก กรมยุโรป 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 
- 

   2. อนุมัติองค์ประกอบของคณะกรรมการฝา่ยไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – 
อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2561 รวม 7 คน ดังน้ี  
   1) นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน    ประธานกรรมการ  
  2) อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผูแ้ทน        กรรมการ  
  3) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน      กรรมการ  
  4) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการ  
  5) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     กรรมการ  
  6) ผู้แทนบรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน)      กรรมการ  
  7) นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย       กรรมการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
  
 

………………….. 




