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1. ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่  ...) พ.ศ. .... และ

ร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลร ัษฎากร ว่ าด ้วยการยกเว ้นภาษีมูล ค่า เพิ่ม ( ฉบับที่   . . . )  

พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้ อขายทองค าแท่งตามสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าในศูนยซ์ื้ อขายสญัญาซื้ อขาย

ล่วงหนา้ที่มีการรบัมอบสง่มอบทองค าแท่ง)  

สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา  

1. ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ… 

      ก ำหนดให ้ผูม้เีงนิไดส้่วนเกนิจำกกำรลงทนุขำยทองค ำแท่ง และผูม้เีงนิไดจ้ำกเงนิชดเชย กรณีเลือ่นกำรรบัมอบ 

ส่งมอบ ทองค ำบริสุทธิ์ รอ้ยละ 99.99 ตำมสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้ ที่ท  ำกำรซื้อขำยในศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำย

ล่วงหนำ้ ท ัง้น้ี สำมำรถหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ไดร้อ้ยละ 15 ของเงนิไดด้งักล่ำว และไม่ตอ้งน ำเงนิไดด้งักล่ำวมำรวม

ค ำนวณเพือ่เสยีภำษเีงนิไดใ้นกรณีทีผู่ม้เีงนิไมข่อรบัเงนิภำษทีีถ่กูหกัไวค้ืน หรอืไมข่อเครดติเงนิภำษทีีถ่กูหกัไว ้  

2. ร่ า งพระ ร า ชกฤษฎี ก า อ อ กตา มค ว า ม ในป ระม วล ร ัษ ฎ า ก ร  ว่ า ด ้ว ยก า ร ยก เ ว ้น ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม  

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

        ก ำหนดใหย้กเวน้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรบักำรขำยทองค ำแท่งตำมสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้ ท ำกำรซื้อขำยใน 

ศูนยซ์ื้อ -ขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้ เฉพำะทองค ำแท่งที่มีควำมบริสุทธิ์รอ้ยละ 99.99 ที่ยงัมไิดป้ระกอบขึ้นเป็น

ทองรูปพรรณหรอืของรูปพรรณ   

                     ท ัง้น้ีใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

2   เรื่อง การแกไ้ขระเบียบกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการบริหารกองทุนส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2541  

   (ร่างระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบรหิารกองทนุสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  

 คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิในหลกักำรร่ำงระเบยีบกระทรวงพำณิชยว์่ำดว้ยกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรคำ้ระหว่ำง

ประเทศ พ.ศ. .... ตำมทีก่ระทรวงพำณิชยเ์สนอ โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี    

 1 .  ใหย้ก เลิกระ เบียบกระทรวงพำณิชย์ว่ ำด ว้ยกำรบริหำรกองทุนส่ ง เสริมกำรคำ้ระหว่ ำงประเทศ  

พ.ศ. 2541  

 2. ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “กองทนุ” “คณะกรรมกำร” “ส่วนรำชกำร” “ภำคเอกชน” และ “สนิคำ้”  

 3. ก ำหนดใชช้ื่อว่ำ “คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุส่งเสรมิกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ” 

 4 .  ให ้มีส  ำ นัก ง ำนกองทุนขึ้ น ในกรมส่ ง เ ส ริ มก ำ รค ้ำ ร ะหว่ ำ งประ เทศ  กระทรว งพำ ณิชย์ โดยมี 

อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิรำชกำรของส ำนกังำน  

 

กฏหมาย 
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           5. ก ำหนดใหร้ำยรบัของกองทุน ประกอบดว้ยเงินค่ำธรรมเนียมพิเศษตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบญัญตัิกำร

ส่งออกไปนอกและกำรน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรซึ่งสินคำ้ พ.ศ. 2522 เงินและทรพัยส์ินอย่ำงอื่นที่ไดร้บัจำกรฐับำล 

หรอืจำกแหลง่ต่ำง ๆ 

 6. ก ำหนดใหก้ำรรบัเงินกองทุนเป็นไปตำมขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรือวิธีกำรว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนกำรเงินที่

คณะกรรมกำรก ำหนด  

 7. ก ำหนดใหส้  ำนกังำนกองทุนจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบภำยในเพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกองทนุ 

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรนโยบำยกำรบรหิำรทนุหมนุเวยีนประกำศก ำหนด  

 

 

------------------------------------------- 
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  วนัน้ี (14 พฤศจกิายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประวติร  วงษสุ์วรรณ  รองนายกรฐัมนตร ี เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พนัเอก อธิสิทธิ์  ไชยนุวตัิ ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านักนายกรฐัมนตรี              

ไดแ้ถลงผลการประชมุคณะรฐัมนตร ีซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

    

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการขายทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของมหาวทิยาลยั 

    มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ....  

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้  

             รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน 

    ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

             (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

    ในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ทีม่กีารรบัมอบส่งมอบทองค าแท่ง)  

  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  

  4.  เรื่อง  ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ. ....  

  5.  เรื่อง  การแกไ้ขระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบรหิารกองทนุส่งเสรมิการคา้  

             ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2541 (ร่างระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบรหิาร  

             กองทนุส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  

 

ต่างประเทศ 

 

  6.  เรื่อง  การขอความเหน็ชอบต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซยีน-แคนาดา ในการ  

             ประชมุสุดยอดอาเซยีน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสมัพนัธอ์าเซยีน- 

             แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders’Statement on the Occasion of  

             the Commemorative Summit to Mark the 40th Anniversary of ASEAN- 

             Canada Dialogue Relations) 

  7.  เรื่อง  การขอความเหน็ชอบต่อเอกสารผลการประชมุ (ASEAN-EU Dialogue on  

    Sustainable Development 

  8.  เรื่อง  การขอความเหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศ 

             เอเชยี – ยุโรป คร ัง้ที ่13 

  9.   เรื่อง   ขอความเหน็ชอบต่อร่างปฏญิญาโซล (Seoul Declaration) 

  10.  เรื่อง     บนัทกึความเขา้ใจดา้นการปกป้องสุขอนามยัและระบาดวทิยาสุขภาวะของ  

             ประชาชนระหว่างส านกังานคุม้ครองสทิธผูิบ้รโิภคและสวสัดิภาพของมนุษยแ์ห่ง 

             สหพนัธรฐัเซยีและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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  11.  เรื่อง  การร่วมรบัรองร่างปฏญิญาบวัโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึง่เป็น 

             เอกสารผลลพัธข์องการประชมุ Global Conference on the Sustained   

             Eradication of Child Labor ครัง้ที ่4 

 

แต่งตัง้ 

 

  12.  เรื่อง  การขอเลือ่นฐานะกงสุลกติตมิศกัดิ์ ณ กรุงบากู สาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน   

             (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  13.  เรื่อง  การแต่งต ัง้โฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  

 

 

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

    

1. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของ

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาตต่ิอไป  

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยัที่ไดม้าโดยการอุทศิให ้โฉนดที่ดินเลขที่ 5748 เล่มที่ 58 หนา้ที่ 48 อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มเีน้ือที่  

2 ไร่ และเมือ่ไดจ้ดัการขายแลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา  

 

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพื่อสนับสนุนการซื้ อขายทองค าแท่งตามสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าในศูนยซ์ื้ อขายสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีการรบัมอบส่ง

มอบทองค าแท่ง)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ ยกเวน้

ภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ในศูนยซ์ื้อ

ขายสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีการรบัมอบส่งมอบทองค าแท่ง) รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่ง

ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้  

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา  

  1. ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ… 

   1.1 ก าหนดใหผู้มี้เงนิไดซ้ึ่งไดร้บัเงนิไดส้่วนที่เกนิกว่าที่ลงทนุจากการขายทองค าแท่งที่มีความ

บริสุทธ์ิรอ้ยละ 99.99 ตามสญัญาซื้ อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ซึ่งกระท าในศูนยซ์ื้อขาย

สญัญาซื้อขายลว่งหนา้ และยอมใหผู้จ้า่ยเงนิไดห้กัภาษี ณ ที่จา่ย ในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงนิไดด้งักล่าว เม่ือถงึก าหนดยื่น

รายการเพือ่เสยีภาษีเงนิได ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิไดด้งักล่าวมารวมค านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิได ้ท ัง้น้ี เฉพาะกรณีที่

ผูมี้เงนิไดไ้ม่ขอรบัเงนิภาษีที่ถกูหกัไวน้ั้นคนื หรอืไม่ขอเครดิตเงนิภาษีที่ถกูหกัไวน้ั้น ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน  

   1.2 ก าหนดใหผู้มี้เงินไดซ้ึ่งไดร้บัเงินไดจ้ากเงินชดเชยที่ไดร้บัจากกรณีเลื่อนการรบัมอบส่ง

มอบทองค าแท่งที่มีความบริสุทธ์ิรอ้ยละ 99.99 ตามสญัญาซื้ อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ซึ่ง

กระท าในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ และยอมใหผู้จ้่ายเงินไดห้กัภาษี ณ ที่จ่าย ในอตัรา รอ้ยละ 15 ของเงินได้

ดงักล่าวเม่ือถงึก าหนดยื่นรายการเพื่อเสยีภาษีเงนิไดใ้หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิไดด้งักล่าว มารวมค านวณเพื่อเสยีภาษี

เงินได ้ท ัง้น้ี เฉพาะกรณีที่ผูมี้เงินไดไ้ม่ขอรบัเงินภาษีที่ถูกหกัไวน้ั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหกัไวน้ั้น ไม่ว่า

ท ัง้หมดหรอืบางส่วน  

   1.3 ก าหนดใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
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  2. ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. ....  

   2.1 ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรบัการขายทองค าแท่งตามสญัญาซื้ อขายล่วงหน้า 

ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ซึง่กระท าในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ ท ัง้น้ี เฉพาะทองค าแท่งที่มีความ

บรสิุทธ์ิรอ้ยละ 99.99 ที่ยงัมิไดป้ระกอบข้ึนเป็นทองรูปพรรณหรอืของรูปพรรณ 

   2.2 ก าหนดใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

  

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

.... ที่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และใหส้  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดงักลา่ว

ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขพจิารณาลงนาม และประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ปรบัปรุงการแบง่ส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรม

สุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดงัน้ี  

 

การแบ่งสว่นราชการเดิม การแบ่งสว่นราชการที่ขอปรบัปรุง 

1. ส านกังานเลขานุการกรม 

2. กองการเจา้หนา้ที ่

3. กองคลงั 

4. กองแผนงาน 

5. กองสุขภาพจติสงัคม 

6. โรงพยาบาลศรธีญัญา 

7. – 18. ศูนยสุ์ขภาพจติที ่1-12  

19. สถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร ์

20. สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา 

21. สถาบนัราชานุกูล 

22. ส  านกัพฒันาสุขภาพจติ 

23. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

24. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

1. ส านกังานเลขานุการกรม 

2. กองบรหิารการคลงั 

3. กองบรหิารทรพัยากรบคุคล 

4. กองบรหิารระบบบรกิารสุขภาพจติ 

5. กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

6. กองสง่เสรมิและพฒันาสุขภาพจติ 

7. โรงพยาบาลศรธีญัญา 

8. – 19. ศูนยสุ์ขภาพจติที ่1-12  

20. สถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร ์ 

21. สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา 

22. สถาบนัราชานุกูล 

23. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

24. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร  

 

4. เรื่อง ร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการส่งเสริมเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์พ.ศ. .... ตามทีส่  านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) (สบร.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของส านกังานปลดัส านกั

นายกรฐัมนตรี ส  านกังาน ก.พ.ร. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และขอ้สงัเกตของส านกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตรีไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
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  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ  

  1. ก าหนดนิยามค าว่า “เศรษฐกิจสรา้งสรรค์” “ธุรกิจสรา้งสรรค”์ “คณะกรรมการ” “ประธานกรรมการ” 

และ “กรรมการ”  

  2. ก าหนดใหม้ี “คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์” เรียกโดยย่อว่า “กสศ.” 

ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิ 3 คน เป็น

กรรมการ และรองผูอ้  านวยการส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้และผูอ้  านวยการศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ เป็น

กรรมการและเลขานุการ  

  3. ก าหนดใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท ัง้หมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เมื่อครบก าหนดตามวาระ หากยงัมิไดม้ีการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ใหก้รรมกา ร

ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่ง เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งไดร้บัการ

แต่งต ัง้ใหมเ่ขา้รบัหนา้ที ่ 

  4. ก าหนดให ้กสศ. มอี  านาจหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

ของประเทศ แผนพฒันาธุรกจิสรา้งสรรคร์ายสาขา และแผนพฒันาย่านเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อ

พิจารณาอนุมตัิ เสนอแนะ และใหค้ าปรึกษาแก่คณะรฐัมนตรีในการสนบัสนุนและเร่งรดั การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานที่ก  าหนด และมีอ านาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวช าญใหเ้ป็นที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์และมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงตามทีม่อบหมาย  

  5. ก าหนดให ้ศสบ. สบร. ท าหนา้ที่เป็นส านกังานเลขานุการของ กสศ. ท ัง้น้ี ค่าใชจ่้ายส าหรบัเบี้ยประชมุ 

ค่าตอบแทนและประโยชนอ์ื่นของ กสศ. ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ รวมท ัง้ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้ง  ใหเ้บกิจ่ายจากเงนิ

งบประมาณของ ศสบ. สบร.  

 

5. เรื่อง การแกไ้ขระเบียบกระทรวงพาณิชยว่์าดว้ยการบริหารกองทุนส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2541  

(ร่างระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบรหิารกองทนุสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิในหลกัการร่างระเบียบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบริหารกองทุนส่งเสริม

การคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเ์สนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ  

ร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของกระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา และส านกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงพาณิชย์

รบัความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ  

  1. ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบริหารกองทุนส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  

พ.ศ. 2541  

  2. ก าหนดนิยามค าว่า “กองทนุ” “คณะกรรมการ” “ส่วนราชการ” “ภาคเอกชน” และ “สนิคา้”  

  3. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ” ซึ่งมรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธานกรรมการ และมอีธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เป็น

กรรมการและเลขานุการ มอี  านาจและหนา้ที่ เช่น ก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลการบริหารจดัการ และติดตามการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกองทุน ก าหนดขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรือวธิีการว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล การรบัและใช ้
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จ่ายเงนิ การเบกิจ่าย การเกบ็รกัษาเงนิ การพสัดุ ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน สทิธปิระโยชนห์รือสวสัดิการต่าง ๆ ของ

ผูบ้ริหารกองทุน พนกังานและลูกจา้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

ก าหนด  

  4. ก าหนดใหม้สี  านกังานกองทนุขึ้นในกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์โดยมอีธิบดี

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการของส านกังาน  

  5. ก าหนดใหร้ายรบัของกองทุน ประกอบดว้ยเงนิค่าธรรมเนียมพเิศษตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัิ

การส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ่งสนิคา้ พ.ศ. 2522 เงนิและทรพัยส์นิอย่างอื่นที่ไดร้บัจากรฐับาลหรือ

จากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่น และดอกผลของ

เงนิกองทนุ  

  6. ก าหนดใหก้ารรบัเงนิกองทนุเป็นไปตามขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารว่าดว้ยการบริหารงานการเงนิ

ทีค่ณะกรรมการก าหนด  

  7. ก าหนดใหส้  านกังานกองทนุจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ของกองทนุ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการนโยบายการบรหิารทนุหมนุเวยีนประกาศก าหนด  

 

 

ต่างประเทศ 

 

6. เรื่อง การขอความเหน็ชอบต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา ใน

โอกาสครบรอบ 40 ปี ความสมัพนัธอ์าเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders’ Statement on the 

Occasion of the Commemorative Summit to Mark the 40th Anniversary of ASEAN-Canada Dialogue 

Relations) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบต่อร่างถอ้ยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซียน -แคนาดาฯ โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข             

ร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพือ่คณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 

  2. ใหน้ายกรฐัมนตรีหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายร่วมรบัรองถอ้ยแถลงร่วมของผูน้ า  อาเซยีน-แคนาดาฯ 

ดงักลา่ว 

  สาระส าคญัของร่างถอ้ยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซียน-แคนาดาฯ เนน้ย า้ถึงการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างอาเซยีนกบัแคนาดาในช่วง 40 ปีทีผ่่านมา ในดา้นการเมอืงและความม ัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม รวมท ัง้

ดา้นประชาชนในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิกมาโดยตลอด โดยใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัความเป็นหุน้ส่วนเพื่อผลประโยชน์

ร่วมกนั และสนบัสนุนสนัตภิาพ เสถยีรภาพ  ความเจรญิรุ่งเรอืง และการพฒันาอย่างย ัง่ยนืในประชาคมโลก 

 

7. เรื่อง การขอความเหน็ชอบต่อเอกสารผลการประชมุ (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบต่อร่างถอ้ยแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมฯ โดยหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขร่าง

ถอ้ยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพือ่คณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 
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  2. ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้วามเหน็ชอบต่อ 

ถอ้ยแถลงขา่วของประธานร่วมฯ ดงักลา่ว 

  สาระส าคญัของร่างถอ้ยแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชมุฯ มดีงัน้ี (1) การเนน้ย า้ถงึความส าคญั

ของการด าเนินการตามวาระการพฒันาที่ย ัง่ยืน ค.ศ. 2030 ในกระบวนการบูรณาการระดบัภูมภิาค (2) การส่งเสริมความ

ร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัสหภาพยุโรปดา้นการพฒันาที่ย ัง่ยนื (3) การเปิดตวัโครงการความร่วมมอืใหม่ระหว่างอาเซียนกบั

สหภาพยุโรป (4) การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ริเริ่มและโครงการต่าง ๆ ของอาเซียนในการส่งเสริมการพฒันาที่ย ัง่ยืน (5) การ

ขบัเคลือ่นประเด็นคาบเกี่ยวที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืไดห้ลายเป้าหมาย (6) การใหค้วามส าคญักบับทบาท

ของภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาควชิาการในการส่งเสริมการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และ (7) การตดิตามผลจากการประชุม

ฯ โดยแสวงหาขอ้รเิริ่มความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการพฒันาแผนงานความร่วมมอืดา้นการพฒันาที่

ย ัง่ยนืระหว่างอาเซยีนกบัสหภาพยุโรป และการจดัตัง้ศูนยอ์าเซยีนเพือ่ส่งเสริมการศึกษาและการหารอืดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

8. เรื่อง การขอความเหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป คร ัง้ที่ 13 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป  

ครัง้ที ่13 (13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM13) ซึง่จะจดัขึ้นระหว่างวนัที ่20 – 21 พฤศจกิายน 

2560 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่

สาระส าคญัหรอืไมข่ดัต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา

อกี 

  2. ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายร่วมใหค้วามเห็นชอบร่าง

แถลงการณด์งักลา่ว 

  สาระส าคญัของร่างแถลงการณ์ดงักล่าวจะเป็นเอกสารผลลพัธก์ารประชุมฯ  ที่แสดงความมุ่งม ัน่และ

เจตนารมณท์างการเมอืงของที่ประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศเอเชยี – ยุโรป เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืในสาขาต่าง ๆ ทีป่ระเทศ

สมาชิกASEM ใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ 1) ความเป็นหุน้ส่วนที่เท่าเทียมกนั การเคารพซึ่งกนัและกนั และการมผีลประโยชน์

ร่วมกนัเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน โดยครอบคลุมดา้นต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การคมนาคม การ

ท่องเทีย่ว วฒันธรรม การศึกษา 2) การสง่เสรมิสนัตภิาพ ซึง่ทีป่ระชมุไดใ้หค้ าม ัน่ต่อการต่อตา้นการก่อการรา้ย การใชค้วาม

รุนแรงอย่างสุดโต่ง และการนิยมความรุนแรงท ัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและระดบัพหุภาคี 3) การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

โดยจะเร่งรดัในการอนุวตัิเป้าหมายของวาระการพฒันาที่ย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 (เช่น การขจดัความ

ยากจน การส่งเสรมิความร่วมมอืเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก) และ 4) อนาคตของการประชมุเอเชีย – ยุโรป เช่น การ

ประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศเอเชีย – ยุโรป คร ัง้ที ่14 คาดว่าจะจดัขึ้นทีร่าชอาณาจกัรสเปน 

 

9.  เรื่อง ขอความเหน็ชอบต่อร่างปฏญิญาโซล (Seoul Declaration) 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบ/รบัรอง 

   1.1 (ร่าง) ปฏญิญาโซล (Seoul Declaration) 

   1.2 (ร่าง) ประเด็นน าเสนอใหห้วัขอ้ “Collaboration for the Next Decade-Improving 

Youth Employability” 

  2.หากจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงถอ้ยค าในเอกสารตามขอ้ 1.1 ในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญั ไมข่ดัต่อ 
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ผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้ให ้ศธ. หารือกบักรมสนธิสญัญาและ

กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพจิารณาด าเนินการในเรื่องนัน้ได  ้ โดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพจิารณา

อีกคร ัง้ [ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการจะรบัรอง (ร่าง) ปฏญิญาโซลและน าเสนอในหวัขอ้ “Collaboration for 

the Next Decade – Improving Youth Employability” ในการประชุมรฐัมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซม   ครัง้ที่ 6 

ระหว่างวนัที ่21-22 พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล]ี 

                    สาระส าค ัญของ (ร่าง) ปฏิญญาโซล และ (ร่าง)  ประเด็นน า เสนอในการประชุมฯ ในห ัวขอ้ 

“Collaboration for the Next Decade-Improving Youth Employability” จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการ

พฒันาความร่วมมอืดา้นการศึกษาร่วมกบัแต่ละประเทศสมาชิกอาเซม ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะเพิ่มโอกาสและคุณภาพ

ทางการศึกษา รวมท ัง้ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาดา้นอาชีวศึกษา  

โดยมสีาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 

                    1. (ร่าง) ปฏิญญาโซล  จะแสดงถึงวิสยัทศันส์  าหรบัทศวรรษหนา้ โดยการส่งเสริมการเคลื่อนยา้ยและ

สมรรถนะเพื่อการว่าจา้งส าหรบัคนรุ่นใหม่ในอนาคตระหว่างเอเชียและยุโรป การเสริมสรา้งสมรรถนะการจา้งงานผ่านการ

ปรบัปรุงคุณภาพทางการศึกษา  มุง่ไปสู่การปรบัวธิกีารสอนตามหลกั STEM  และการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีหเ้กิดการ

พฒันาทกัษะร่วมกนัมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษา  รวมท ัง้การปรบัปรุงเครื่องมอืส าคญัเพื่อบรรลุวสิยัทศัน์

ร่วมผ่านขอ้ปฏบิตัใินดา้นความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรม 

                   2. ประเด็นการน าเสนอเอกสารในหวัขอ้  “Collaboration for the Next Decade-Improving Youth 

Employability” เป็นการกลา่วถงึความมุง่ม ัน่ของประเทศไทยในการส่งเสรมิการปฏรูิปการศึกษาโดยเฉพาะเพือ่ส่งเสริมการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ  การก าหนดเป้าหมายเพือ่ผลติบณัฑติที่สามารถปรบัตวัและพฒันาทกัษะใหม่และคิดอย่างเป็นระบบ  การ

ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนเพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบัประเทศไทย  4.0 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การหางานท าของเยาวชนผ่านการเรียนรูต้ลอดชีวติ  โดยเฉพาะการศึกษาและฝึกอบรมดา้นอาชวีศึกษาและเทคนิคในสถาบนั

อาชีวศึกษาตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการจา้งงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาบคุลากรของภาคเอกชน  

 

10. เรื่อง บนัทึกความเขา้ใจดา้นการปกป้องสุขอนามยัและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่างส านักงานคุม้ครอง

สทิธิผูบ้รโิภคและสวสัดิภาพของมนุษยแ์ห่งสหพนัธรฐัเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบต่อบนัทึกความเขา้ใจดา้นการปกป้องสุขอนามยัและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชน

ระหว่างส านกังานคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคและสวสัดิภาพของมนุษยแ์ห่งสหพนัธรฐัเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าว ท ัง้น้ี หากมี

การแกไ้ขถอ้ยค าที่มใิช่สาระส าคญัที่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม ใหค้ณะรฐัมนตรีมอบใหผู้ล้งนามเป็นผูใ้ชดุ้ลยพนิิจในเรื่องนัน้ 

ๆ โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอีก 

  สาระส าคญับนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการปกป้องสุขอนามยัและ

ระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนของประเทศไทยและรสัเซีย โดยจะร่วมมอืกนัในสาขางานวิจยัทางวิทยาศาสตร ์การ

เตรียมการป้องกนัโรค การใหค้วามช่วยเหลอืทางวิธีการและการปฏิบตัิ การเขา้ร่วมประชุมและการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ซึ่ง



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2560  9 

กระทรวงสาธารณสุขไทยและส านกังานคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคและสวสัดิภาพของมนุษยแ์ห่งสหพนัธร์ฐัรสัเซีย ไดร่้วมกนั

จดัท าร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ และทา้ยทีสุ่ด ท ัง้สองฝ่ายไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อบนัทกึความเขา้ใจฯ 

 

11. เรื่อง การร่วมรบัรองร่างปฏญิญาบวัโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชมุ 

Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labor ครัง้ที่ 4 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาบวัโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) โดยหากจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง

ร่างเอกสารดงักล่าวก่อนการรบัรองในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนป์ระเทศไทย ใหเ้ป็นดุลยพินิจของ

หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเป็นผูพ้จิารณา โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิาณาอกี 

  2. เห็นชอบที่ไทยจะรบัรองร่างปฏิญญาขา้งตน้ในที่ประชุม Global Conference on the Sustained 

Eradication of Child Labor ครัง้ที ่4 ระหว่างวนัที ่14 - 16 พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงบวัโนสไอเรส ประเทศอารเ์จนตินา 

โดยมเีอกอคัรราชทูต ณ กรุงบวัโนสไอเรส เป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมการประชุมและเป็นผูร้บัรองร่างปฏิญญา

ดงักลา่ว 

  สาระส าคญัของร่างปฏญิญาดงักล่าว เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผูแ้ทนรฐับาล องคก์รนายจา้งและ

ลูกจา้ง องคก์รระหว่างประเทศและระดบัภูมภิาค และองคก์รภาคประชาสงัคมที่เขา้ร่วมการประชุมฯ มเีน้ือหาแสดงความ

มุ่งม ัน่ในการขจดัปญัหาแรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิและการด าเนินการไว ้การรบัรอ งร่าง

ปฏิญญาฯ จะเป็นการย า้ถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของไทยในการขจดัปญัหาแรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั อีกท ัง้ การ

ด าเนินการดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรา้ย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 - 2563 ซึง่มกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั 

 

 

แต่งตัง้ 

 

12. เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกติตมิศกัด์ิ ณ กรุงบาก ูสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเลื่อนฐานะนายซูอดั ฟาตาลีเยฟ  

(Mr.  Suad Fataliyev)  กงสุลกิตติมศักดิ์  ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เ ป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ                         

ณ กรุงบาก ูสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยมเีขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน ท ัง้น้ี โดยคงสถานะของสถานที่

ท  าการกงสุล เป็นสถานกงสุลกติตมิศกัดิ์ ไวเ้ช่นเดมิ  

 

13. เรื่อง การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตัง้โฆษกกระทรวงและรองโฆษก

กระทรวงใหม ่ดงัน้ี  

  1. นายนิสติ จนัทรส์มวงศ ์รองปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทย  

  2. นายสมคดิ จนัทมฤก ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  

  3. นายสยาม ศิรมิงคล ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  

 

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


