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1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสนิคา้ที่ตอ้งมีหนังสอื

รบัรองและตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและ

ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งมีหนงัสือรบัรองและตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการจดัระเบียบในการน าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. .... โดยใหย้กเลกิประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั

เป็นสนิคา้ที่ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัิตามมาตรการจดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 และ 

ใหป้ระกาศน้ีใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

  ส าหรบัมนัส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งมหีนงัสือรบัรองแสดงต่อกรมศุลกากร

ประกอบการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสุขอนามยัพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ,หนงัสือ

รบัรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ (Certificate of Origin : C/O) และตอ้งมหีนงัสอืรบัรองมาตรฐานสนิคา้ ที่ออกโดยหน่วยงานของ

รฐัหรือหน่วยงานอื่นที่มอี  านาจออกหนงัสือรบัรองของประเทศผูส้่งออก ซึ่งคุณภาพสินคา้ที่รบัรองตอ้งไ ม่ต า่กว่ามาตรฐาน

สนิคา้ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานสนิคา้ขาออก 

  นอกจากน้ีมนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งน าเขา้ทางด่านตรวจพืชตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด และตอ้งปฏบิตัิตามมาตรการจดัระเบยีบในการน า เขา้มาในราชอาณาจกัร  ท ัง้การแจง้

การน าเขา้ต่อกรมการคา้ต่างประเทศ มีการจดัเก็บไวใ้นสถานที่เฉพาะแยกและรายงานการน าเขา้ต่ออธิบดีกรมการคา้

ต่างประเทศ และที่ส  าคญัตอ้งพรอ้มใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่เขา้ไปในสถานที่เก็บหรือยานพาหนะที่บรรทุกมนัส าปะหลงัหรือ

ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั เพื่อตรวจสอบปริมาณที่น าเขา้ ปริมาณที่จ  าหน่ายจ่ายโอน รายชื่อ และที่อยู่ของผูร้บัปลายทาง 

รวมท ัง้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสนิคา้โดยการชกัตวัอย่างในปรมิาณทีส่มควร  

 

2. เรื่อง ขอความเหน็ชอบการจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูมี้รายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที่ 2 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิการจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที ่2 จ านวน   

โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 248.748 ลา้นบาท โดยแหล่งที่มาของเงนิลงทุนเป็นเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

197.054 ลา้นบาท เงนิกูภ้ายในประเทศ จ านวน 51.694 ลา้นบาท  

  ส าหรบัโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที่ 2 มวีตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อ

แกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้น ดา้นที่อยู่อาศยัใหแ้ก่ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยท ัว่ไปที่ยงัไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง

และไม่สามารถเขา้ถงึที่อยู่อาศยัประเภทเช่าที่ไดม้าตรฐานในตลาดได ้โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผูม้รีายไดน้อ้ย (กลุ่ม ก 

เช่า) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท างานรบัจา้งท ัว่ไป พนกังานบริษทั ผูค้า้หาบเร่/แผงลอย และอื่น ๆ ในส่วนของรูปแบบ

โครงการ รูปแบบอาคารในโครงการเป็นอาคารสูง  -5 ช ัน้ เป็นหอ้ง 1 หอ้งนอน ขนาดประมาณ 28 ตารางเมตร  

 

กฏหมาย-เศรษฐกจิ 
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และคิดอตัราค่าเช่า ประมาณ 1,700-2,800 บาทต่อเดือน  ซึ่งมรีะยะเวลาด าเนินการ ระหว่างปี 2560-256  โดยม ีแผนการ

เริ่มก่อสรา้ง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,182 หน่วย และปีงบประมาณ 2561 จ านวน 196 หน่วย 

 

3. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการการปรบัเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพชืใหเ้หมาะสมภายใตแ้ผนการผลิต

และการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) 

                    คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ คือเห็นชอบให ้

กษ. ด าเนินโครงการปรบัเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชใหเ้หมาะสม ภายใตแ้ผนการผลิตและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 

2560/61  (ดา้นการผลติ) จ านวน 2 โครงการ และอนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 กรอบวงเงนิ 488.15 ลา้น

บาท ไดแ้ก่ (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ  00 ลา้นบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

และ (2) โครงการปลูกพชืปุ๋ยสด ฤดูนาปรงั ปี 2561 (กรมพฒันาทีด่นิ) วงเงนิ 188.15 ลา้นบาท 

 

4. เรื่อง  การยกระดบัจุดผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดิน อ าเภอคลองหาด  จงัหวดัสระแกว้ เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามที่ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ ใหด้ าเนินการยกระดบั

จุดผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดิน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยใหก้ระทรวงมหาดไทย (มท.) 

ออกประกาศ มท. ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป และในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งก่อสรา้งหรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดนให ้

ประสานกรมแผนที่ทหาร กองบญัชาการกองทพัไทยและกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 

(กต.)  ตรวจสอบขอ้มลูใหช้ดัเจนก่อนการด าเนินการ  

 ทัง้น้ี  ให ้สมช.  มท. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาก าหนดมาตรการรองรบัปญัหา

ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น ปญัหาการบุกรุกการใชพ้ื้นที่ ปญัหาการลกัลอบ การขนส่งสินคา้ผิดกฎหมาย ปญัหาการ

ลกัลอบการเขา้เมอืงผดิกฎหมาย  ปญัหาแรงงานต่างดา้ว รวมท ัง้ใหพ้จิารณาก าหนดมาตรการบริหารจดัการพื้นที่โดยรอบ

เพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชนดว้ย 

 

 

 

------------------------------------------- 
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  วนัน้ี (21 พฤศจกิายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชมุ พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ีและ 

พนัเอกหญงิ ทกัษดา สงัขจนัทร ์ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี ไดร่้วมแถลงผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี  

ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

  

  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ พ.ศ. .... 

  2.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..)  

    พ.ศ. .... 

  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตักิารบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และ 

    ร่างพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัหลกัประกนั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิ์ต่อจติและ  

             ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบบั  

  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ 

             สถานพยาบาลผูป้ระกอบวชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายา 

             และเวชภณัฑ ์ค่าบรกิารทางการแพทย ์ค่าบรกิารอื่นและสทิธขิองผูป่้วย พ.ศ. ....  

  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัสมัปทาน สญัญาแบง่ปนัผลผลติ และ 

             สญัญาจา้งบรกิาร พ.ศ. ....  

  9.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอืลดเงนิเดอืน  

             พ.ศ. ....  

  10.  เรื่อง  ร่างระเบยีบว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ 

             ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

             พ.ศ. ....  

  11.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลติภณัฑ ์

    มนัส าปะหลงัเป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนงัสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัิตามมาตรการจดั 

    ระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ....  

  12.  เรื่อง  ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
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เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  13.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบการจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย ปี 2559  

    ระยะที ่2 

  14.  เรื่อง  ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินโครงการการปรบัเปลีย่นพื้นทีก่ารปลูกพชื 

             ใหเ้หมาะสมภายใตแ้ผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61  

    (ดา้นการผลติ) 

  15.   เรื่อง  วาระแห่งชาต ิ: สทิธมินุษยชนร่วมขบัเคลือ่น Thailand 4.0  เพือ่การพฒันา 

    ทีย่ ัง่ยนื 

  16.  เรื่อง   การยกระดบัจดุผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 

    เป็นจดุผ่านแดนถาวร 

 

ต่างประเทศ 

 

  17.  เรื่อง  การจดัท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัสภารฐัมนตรี 

    แห่งบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีาว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัผูถ้อื 

    หนงัสอืเดนิทางทูตหรอืราชการ/หนงัสอืเดนิทางพเิศษ 

  18.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างถอ้ยแถลงระดบัรฐัมนตรีส  าหรบัการประชมุรฐัมนตรี 

    ขนส่งเอเปค คร ัง้ที ่10  

  19.  เรื่อง  ร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่ง  

              สาธารณรฐัประชาชนจนีว่าดว้ยความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามการคา้ 

              มนุษย ์

  20.  เรื่อง  เอกสารทีจ่ะมกีารรบัรองในระหว่างการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นโทรคมนาคม 

             และเทคโนโลยสีารสนเทศ คร ัง้ที ่17 

  21.  เรื่อง  แผนปฏบิตักิารงาชา้งแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  22.  เรื่อง   ขออนุมตักิรอบการหารอืส าหรบัการประชมุคณะมนตร ีคณะกรรมาธกิารแมน่ า้โขง  

             คร ัง้ที ่24 

 23.  เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมอืเชงิกลยุทธร์ะหว่างไทยกบัองคก์ารพฒันาอตุสาหกรรมแห่ง 

            สหประชาชาต ิ(UNIDO)   

  24.  เรื่อง  การจดัท าความตกลงระหว่างไทยกบัสหประชาชาตสิ  าหรบัการฝึกอบรมเชงิ  

             ปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนุนกระบวนการรายงานและประเมนิผลส าหรบัสิง่แวดลอ้ม 

             ทางทะเลท ัว่โลกรวมท ัง้ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิสงัคม (Regional Workshop to  

             Support the Regular Process for the Global Reporting and   

    Assessment of the Marine Environment, Including Socioeconomic  

             Aspects) 
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แต่งตัง้ 

  25.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

             ทรงคุณวุฒ ิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

  26.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

             ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข) 

  27.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกัขา่วกรองแห่งชาต ิ 

             (นกับรหิารสูง) (ส  านกันายกรฐัมนตร)ี 

  28.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (ส  านกันายกรฐัมนตร)ี 

  29.  เรื่อง  ใหก้รรมการผูช่้วยรฐัมนตรคีงอยู่ปฏบิตัิหนา้ทีอ่กีหน่ึงวาระ 

  30.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ 

  31.  เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

    (ดา้นจติวทิยาองคก์าร) 

  32.  เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการในคณะกรรมการการบนิพลเรอืน  

  33.  เรื่อง  แต่งต ัง้ผูแ้ทนจากกองทพัอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากบัส านกังาน 

    การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 21 พฤศจกิายน 2560  4 

กฎหมาย 

  

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ พ.ศ. 

.... ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของกระทรวงพาณิชย ์ส านกังานศาลยุติธรรม และส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ไป

ประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาตต่ิอไป 

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

 ร่างพระราชบญัญตัิความรบัผดิต่อความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ พ.ศ. .... มที ัง้หมด 16 มาตรา สรุป ได ้

ดงัน้ี ก าหนดบทบญัญตัิใหใ้ชก้บัสนิคา้ทุกประเภท ก าหนดบทบญัญตัิเฉพาะส าหรบัสญัญาเช่าซื้อ เพื่อใหผู้บ้ริโภคในสญัญา

เช่าซื้อสามารถเรียกใหผู้ข้ายด าเนินการจดัการกบัสนิคา้ที่ช  ารุดบกพร่องไดโ้ดยตรง ก าหนดนิยามของความช ารุดบกพร่องให ้

ชดัเจน ก าหนดสิทธิของผูบ้ริโภคเมื่อสินคา้ช ารุดบกพร่อง โดยผูบ้ริโภคมีสิทธิเรียกใหผู้ข้ายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินคา้ 

ก าหนดบทยกเวน้ความรบัผิดของผูป้ระกอบธุรกิจในกรณีที่ผูบ้ริโภคไดรู้อ้ยู่แลว้ ต ัง้แต่ตน้ว่าสินคา้มคีวามช ารุดบกพร่อง 

ก าหนดบทสนันิษฐานความช ารุดบกพร่อง โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเป็นผูพ้สูิจนว์่าสนิคา้ไมไ่ดช้ ารุดบกพร่อง รวมท ัง้ก าหนดให ้

การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไม่กระทบต่อการใหส้ทิธติามกฎหมายอื่น  

 

2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) ที่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจ

พจิารณาแลว้ และใหเ้สนอสภานิตบิญัญตัิแห่งชาตต่ิอไป 

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ

  1. ก าหนดใหร้ฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติมีอ  านาจประกาศ

ก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรฐัหรือที่รฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ

หรือการด าเนินการที่มผีลกระทบสิ่งแวดลอ้มหรือที่อาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ 

อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนไดเ้สยีส าคญัอื่นใดของประชาชนหรอืชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มอย่างรุนแรง ซึง่ตอ้งจดัท ารายงาน

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

  2. ก าหนดใหค้ณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแต่งต ัง้คณะกรรมการผูช้  านาญการ เพื่อท าหนา้ที่

พจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

  3. ก าหนดใหผู้ด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตที่ไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รวมท ัง้

กรณีที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการแลว้ จดัท า

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการที่ก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หรือมาตรการที่ไดแ้สดงความ

ยินยอมน าไปปฏิบตัิแลว้แต่กรณี เพื่อเสนอต่อเจา้หนา้ที่ซึ่งมอี  านาจอนุญาตอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ เพื่อประโยชนใ์นการ

ตดิตามตรวจสอบและพฒันาระบบการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

  4. ก าหนดใหร้ฐัมนตรีมอี  านาจแต่งตัง้คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วน

ภมูภิาคไดต้ามความเหมาะสม และก าหนดใหบ้รรดาความผดิตามพระราชบญัญตัิน้ีที่มโีทษปรบัสถานเดียวหรอืเป็นความผดิ

ทีม่โีทษปรบัหรอืจ าคุกไมเ่กนิสองปีใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบมีอ านาจเปรยีบเทยีบได ้
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  5. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 

  6. ก าหนดใหร้ายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มส าหรบัโครงการหรอืกจิการ และบรรดาค าขอรบั

ใบอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิท  ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมแล ะรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ไดย้ื่นไวก่้อนวนัที่พระราชบญัญตัิน้ีใชบ้งัคบั และยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณา ใหถ้อืว่า

เป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และค าขอรบัใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญตัน้ีิ  

 

3. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัิกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ  และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยใหร้บัขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตรีและความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีไป

ประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาตต่ิอไป 

                    สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  1. ก าหนดใหม้ ี“กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการช่วยเหลอืผูข้าด

แคลนทุนทรพัย ์เพื่อลดความเหลื่อมล  า้ในการศึกษา เพื่อเสริมสรา้งและพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย ์

และเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยข์องชาตใิหม้คีวามรู ้ความสามารถ และคุณธรรม รวมท ัง้มศีกัยภาพที่จะด ารงชวีติโดยพึ่งพา

ตนเองไดอ้ย่างม ัน่คง 

  2. ก าหนดใหก้องทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ เงนิที่รฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นทุนประเดิมจ านวน

หน่ึงพนัลา้นบาท เงนิอุดหนุนที่รฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของเงนิงบประมาณแผ่นดนิในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา และเงนิรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้  ทัง้น้ี ตาม

อตัราทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด เป็นตน้ โดยเงนิและทรพัยส์นิของกองทนุไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

  3. ผูเ้สยีภาษเีงนิไดม้สีทิธิแสดงเจตนาใหร้ฐัน าเงนิที่ตนไดเ้สยีภาษไีวไ้ปอุดหนุนกองทุนไดปี้ละไม่เกินหา้

พนับาท และผูบ้ริจาคเงนิใหแ้ก่กองทุนมสีทิธิน าจ านวนเงนิที่บริจาคไปหกัเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่

ก  าหนดในประมวลรษัฎากรไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงนิบริจาค  ในอตัราไม่เกินรอ้ยละสิบของเงนิไดพ้ึงประเมิน

เฉพาะส่วนทีไ่มเ่กนิหา้แสนบาทส าหรบับคุคลธรรมดาและไมเ่กนิรอ้ยละสองของก าไรสุทธสิ  าหรบันิติบคุคล 

  4. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการบริหารกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบดว้ย 

ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งต ัง้ จ านวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งต ัง้ จ านวน

หกคน เป็นกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงัปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ ปลดักระทรวง

มหาดไทย ปลดักระทรวงศึกษาธกิารและผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เป็นกรรมการ  

โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
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4. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิเงนิคงคลงั (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่าง

พระราชบญัญตัิเงินคงคลงั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ของกระทรวงการคลงั (กค.) ที่ส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณา ก่อน เสนอสภานิติ

บญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ 

  1. ร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารหน้ีสาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

   1.1 เพิ่มเติมใหอ้  านาจ กค. ในการกูเ้งนิเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั โดยการกูเ้งิน

ดงักลา่วจะตอ้งน าส่งคลงั  

   1.2 ก าหนดใหก้ารกูเ้งินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลงัใหกู้เ้ป็นเงินบาท อายุไม่เกิน  

120 วนั โดยแยกออกจากตัว๋เงนิคงคลงัทีกู่เ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น และก าหนดให ้กค. ออกตัว๋เงนิคงคลงัไดเ้ป็นคร ัง้คราวเมือ่

มคีวามจ าเป็นตอ้งรกัษาสภาพคลอ่งของเงนิคงคลงัใหเ้พยีงพอต่อการเบกิจ่ายของหน่วยงาน  

   1.3 ก าหนดกรอบวงเงินกูเ้พื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลงั โดย กค. จะมีหน้ีคงคา้ง  

เพือ่บรหิารสภาพคลอ่ง ณ ขณะใดขณะหน่ึงไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้และ

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  

   1.4 ก าหนดเมือ่สิ้นปีงบประมาณให ้กค. รายงานยอดตัว๋เงนิคงคลงัต่อรฐัสภาดว้ย โดยรายงาน

รวมไปกบัรายงานผลการกูเ้งนิและการค า้ประกนั 

   1.5 ก าหนดใหก้ารกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได ้

ส าหรบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให ้กค. กูเ้ป็นเงนิบาทไดไ้ม่เกนิวงเงนิรอ้ยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และรอ้ยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ต ัง้ไวส้  าหรบั

ช าระคืนเงนิตน้ โดยใหก้ระท าไดภ้ายในปีงบประมาณนัน้ เวน้แต่ในกรณีที่มกีารอนุมตัิใหเ้บิกเงนิงบประมาณรายจ่ายได ้

ภายหลงัวนัสิ้นปีงบประมาณ ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัขยายเวลาการกูเ้งนิเพือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรอื

เมือ่มรีายจ่ายสูงกว่ารายได ้ 

  2. ร่างพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ก าหนดใหอ้ านาจ กค. ในการส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชี

เงนิคงคลงับญัชีที่ 2 เพื่อช าระคืนตน้เงนิกูท้ี่ กค. กูเ้พื่อบริหารสภาพคล่องของเงนิคงคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหาร  

หน้ีสาธารณะ  

 

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดใหบ้คุคลอืน่เป็นผูร้บัหลกัประกนั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัหลกัประกนั  

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให ้

รบัความเหน็ของกระทรวงพาณิชยไ์ปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  กค. เสนอว่า ตามที่ไดม้กีฎกระทรวงก าหนดใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัหลกัประกนั พ.ศ. 2559 ก าหนดให ้

นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยท์รสัตีในนามทรสัตต์ามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กองทนุรวม หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ บรษิทับริหารสนิทรพัย์

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง เป็นผูร้บัหลกัประกนั นัน้ กค. พิจารณาแลว้ 
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เหน็ว่า ยงัมบีุคคลอื่นที่อาจมกีารด าเนินการซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการรบัหลกัประกนัทางธุรกิจ และมศีกัยภาพที่สามารถเป็นผูร้บั

หลกัประกนัตามพระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกจิฯ ได ้เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมในการประกอบการใหส้นิเชื่อ และเพิม่

แหล่งเงนิทุนส าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจใหม้ากขึ้นอนัจะเป็นประโยชนแ์ก่การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ สมควร

ก าหนดใหส้  านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารฐั ธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมีว ัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใหเ้ ช่าซื้ อ และใหเ้ช่าแบบลีซซิ่ง และนิติบุคคล  

ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกจิใหส้ินเชื่อเป็นทางการคา้ปกต ิเป็นผูร้บัหลกัประกนั  

  การด าเนินการในเรื่องน้ีคาดว่าจะมีผลต่อผูป้ระกอบธุรกิจโดยผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถเขา้ถึงแหล่ง

เงนิทนุไดม้ากข้ึน และสามารถน าทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิมาวางเป็นหลกัประกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิ

ดงักล่าว อนัจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการขยายสนิเชื่อการลงทนุ และช่วยเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกจิของประเทศ  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ก าหนดใหส้  านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารฐั 

ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซื้อและใหเ้ช่าแบบลซีซิ่ง และนิติบุคคล

ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการใหส้นิเชื่อเป็นทางการคา้ปกต ิเป็นผูร้บัหลกัประกนั               

  

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถทุี่ออกฤทธ์ิต่อจติและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบบั  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิวตัถุที่ออกฤทธิ์ต่อ 

จติและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบบั ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขรบัความเห็นของกระทรวงพาณิชยไ์ปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่วกบัการผลิตซึ่งวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 3 

หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัก าหนดคุณสมบตัิของผูข้ออนุญาตผลติวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาตและค าขอใบแทนใบอนุญาต วิธีการและสถานที่ในการยื่นค าขอ 

หนา้ที่ของผูร้บัอนุญาต การขอรบัใบแทนใบอนุญาต และการยื่นค าขอกรณีการยา้ย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลติ  

วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรอืประเภท 4  

  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่วกบัการขายซึ่งวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 3 

หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัก าหนดคุณสมบตัิของผูข้ออนุญาตขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาตและค าขอใบแทนใบอนุญาต วิธีการและสถ านที่ในการยื่นค าขอ 

หนา้ที่ของผูร้บัอนุญาต การขอรบัใบแทนใบอนุญาต การยื่นค าขอกรณีการยา้ย เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขายวตัถุออก

ฤทธิ์ในประเภท 3 หรอืประเภท 4 และก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตขายซึง่วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรอืประเภท 4 ไดเ้ฉพาะใน

สถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาต เวน้แต่ขายนอกสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตไดเ้ฉพาะกรณีตามทีก่  าหนด  

  3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่วกบัการน าเขา้หรอืสง่ออกซึ่งวตัถอุอกฤทธ์ิ

ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... มสีาระส าคญัก าหนดคุณสมบตัิของผูข้ออนุญาตน าเขา้หรือส่งออกวตัถอุอกฤทธิ์ใน

ประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาตและค าขอใบแทนใบอนุญาต วธิีการและ

สถานที่ในการยื่นค าขอ หนา้ที่ของผูร้บัอนุญาต การขอรบัใบแทนใบอนุญาต การยื่นค าขอกรณีการยา้ย เปลีย่นแปลงหรือ

เพิม่สถานที่น าเขา้วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรอืประเภท 4 และผูร้บัอนุญาตน าเขา้หรือส่งออกซึง่วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 

3 หรอืประเภท 4 ในแต่ละคร ัง้ ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเฉพาะคราวทกุคร ัง้ทีน่ าเขา้หรอืส่งออก  
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  4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดปริมาณวตัถอุอกฤทธ์ิซึ่งสนันิษฐานว่าผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรือมีไว ้

ในครอบครองเพือ่ขาย พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัคือ การผลติ น าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุอกฤทธิ์ 

ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณดงัต่อไปน้ี ใหส้นันิษฐานว่าผลติ น าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรือมไีวใ้นครอบครองเพื่อขาย 

เช่น  

 - วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 1 คาทโินน (cathinone) 0.500 กรมั ดีอีท ี(DET) 0.500 กรมั ดีเอ็มเอชพ ี(DMHP) 

0.500 กรมั ฯลฯ  

 - วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 2 อลัปราโซแลม (alprazolam) 0.120 กรมั อีเฟดรีน (ephedrine) 5.000 กรมั คีตา

มนี (ketamine) 0.500 กรมั ฯลฯ  

 -วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 4 โคลนาซแีพม (clonazepam) 1.800 กรมั ไดอาซแีพม (diazepam) 5.400 กรมั  

 

7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือสถานพยาบาลผูป้ระกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการอื่นและสิทธิของผูป่้วย 

พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาลผูป้ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทาง

การแพทย ์ค่าบริการอื่นและสิทธิของผูป่้วย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ปรบัปรุงกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล  

ผูป้ระกอบวชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิารและสทิธิของผูป่้วย พ.ศ. 2558 ดงัน้ี  

 

กฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาลและการแสดง

รายละเอยีดฯ พ.ศ. 2558 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาลแฺละการแสดง

รายละเอยีดฯ พ.ศ. …. 

ชื่อร่าง “กฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาลและการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล ผูป้ระกอบ

วิชาชีพในสถานพยาบาล อ ัตราค่าร ักษาพยาบาล 

ค่าบรกิารและสทิธขิองผูป่้วย พ.ศ. 2558”  

ช่ือร่าง “ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาลและการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล ผูป้ระกอบ

วชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทยค่์าบริการอื่น และสทิธิ

ของผูป่้วย พ.ศ. ....”  

ขอ้ 3 (1) ชื่อสถานพยาบาลตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะของ

สถานพยาบาลและลกัษณะของการใหบ้ริการ  

ขอ้ 3 (1) ชื่อสถานพยาบาลตอ้งประกอบดว้ย .... โดยไม่

ตอ้งระบขุนาดหรอืจ านวนเตยีงหรอือืน่ ๆ เพิม่เตมิ 

ขอ้ 6 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผูป่้วยไว ้

คา้งคืนใหใ้ชพ้ื้นแผ่นป้ายสีขาวและตวัอกัษรในแผ่นป้าย

แสดงชื่อใหใ้ชส้ตีามทีก่  าหนด  

ขอ้ 6 (7) คลินิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์หใ้ชอ้กัษร

สทีอง  

(9) คลนิิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม... 

     คลนิิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรม... 

     คลนิิกเฉพาะทางดา้นการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

ใหใ้ชต้วัอกัษรสฟ้ีา 
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ขอ้ 7 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภทที่รบัผูป่้วยไวค้า้ง

คืนใหใ้ชพ้ื้นแผ่นป้ายสขีาวและตวัอกัษรในแผ่นป้ายแสดง

ชื่อใหใ้ชส้ตีามทีก่  าหนด  

ขอ้ 7 (6) โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

ใหใ้ชต้วัอกัษรสทีอง 

ขอ้ 8 ก าหนดใหก้ารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัผูป้ระกอบ

วิชาชีพ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลโดยใหใ้ช ้

ตวัอกัษรในแผ่นป้ายสขีาว 

ขอ้ 8 ก าหนดใหก้ารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัผูป้ระกอบ

วิชาชีพ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล โดยใหใ้ช ้

ตวัอกัษรในแผ่นป้ายสดี าบนแถบขาว 

ขอ้ 9 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั

อตัราค่ารกัษาพยาบาลและค่าบริการที่สถานพยาบาลในที่

เปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย  

ขอ้ 9 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั

อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทาง

การแพทย ์และค่าบรกิารอืน่ในทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย  

ขอ้ 11 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผูป่้วยไว ้

คา้งคืน ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ชีื่อสถานพยาบาล และการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาลผูป้ระกอบ

วิชาชีพในสถานพยาบาล อ ัตราค่าร ักษาพยาบาล 

ค่าบริการและสิทธิของผูป่้วยตามกฎกระทรวงน้ี ภายใน

เกา้สบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงน้ีมผีลใชบ้งัคบั  

ขอ้ 11 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผูป่้วยไว ้

คา้งคืน ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ชีื่อสถานพยาบาลและการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล ผูป้ระกอบ

วชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการอื่นและสทิธิ

ของผูป่้วยตามกฎกระทรวงน้ีภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่

กฎกระทรวงน้ีมผีลใชบ้งัคบั  

ขอ้ 12 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป่้วยไวค้า้ง

คืน ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีชื่อสถานพยาบาล และการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล ผูป้ระกอบ

วิชาชีพในสถานพยาบาล อ ัตราค่าร ักษาพยาบาล 

ค่าบริการและสิทธิของผูป่้วยตามกฎกระทรวงน้ีภายใน

หน่ึงรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช ้

บงัคบั  

ขอ้ 12 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภทที่รบัผูป่้วยไวค้า้ง

คืน ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ชีื่อสถานพยาบาลและการแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและ

เวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการอื่นและสทิธิ

ของผูป่้วยตามกฎกระทรวงน้ีภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนั

นบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงน้ีมผีลใชบ้งัคบั  

 

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัสมัปทาน สญัญาแบ่งปนัผลผลติ และสญัญาจา้งบรกิาร พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัสมัปทาน สญัญาแบ่งปนั

ผลผลติ และสญัญาจา้งบรกิาร พ.ศ. .... ตามทีส่  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ก าหนดใหย้กเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที่ 14 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 

พ.ศ. 2514  

  2. ก าหนดค่าธรรมเนียม ดงัน้ี  

 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 14 (พ.ศ. 2532) ฯ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ. .... 

ค าขอสมัปทาน 10,000 บาท 1. ค าขอสมัปทาน 50,000 บาท 

2. ค าขอสทิธเิป็นผูร้บัสญัญาแบง่ปนัผลผลติ 50,000 บาท  

3. ค าขอเป็นผูร้บัสญัญาจา้งบรกิาร  50,000 บาท 

ค่าสงวนพื้นทีแ่ต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท                               ค่าสงวนพื้นทีแ่ต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท  
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ค่ารงัวดั กม.ละ 250 บาท  ค่ารงัวดั กม.ละ 250 บาท 

ค่าหลกัเขตบนทีด่นิ หลกัละ   750 บาท ค่าหลกัเขตบนทีด่นิ หลกัละ   750 บาท  

 

9. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดือน หรอืลดเงนิเดือน พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดือน หรือ

ลดเงนิเดือน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้

ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎ ก.ค.ศ.  

  1. ก าหนดใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูก้ระท าผดิวนิยัไม่รา้ยแรง มอี  านาจส ัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์หรือตดั

เงนิเดอืนไดค้ร ัง้หน่ึงในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนทีผู่น้ ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี  าส ัง่ลงโทษเป็นเวลาหน่ึงเดอืน สอง

เดอืน หรอืสามเดอืน  

  2. ก าหนดใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า 

หรอืศึกษาธกิารจงัหวดัหรอืต าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาผูก้ระท าผดิวนิยัไม่รา้ยแรง มอี  านาจส ัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์หรือตดัเงนิเดือนไดค้ร ัง้หน่ึงในอตัรารอ้ยละ 2 หรือ

รอ้ยละ 4 ของเงนิเดือนที่ผูน้ ัน้ไดร้บัในวนัที่มคี าส ัง่ลงโทษเป็นเวลาหน่ึงเดือน สองเดือน หรือสามเดือน หรือลดเงนิเดือนได ้

คร ัง้หน่ึงในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนทีผู่น้ ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี  าส ัง่ลงโทษ  

  3. ก าหนดใหน้ายกรฐัมนตรีในฐานะหวัหนา้รฐับาล รฐัมนตรีเจา้สงักดั ปลดักระทรวง เลขาธิการ อธิบดี

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า หรือ

ศึกษาธกิารภาคหรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาผูก้ระท าผดิวนิยัไม่รา้ยแรง มอี  านาจส ัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์หรอืตดัเงนิเดอืนไดค้ร ัง้หน่ึงในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 

ของเงนิเดอืนทีผู่น้ ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี  าส ัง่ลงโทษเป็นเวลาหน่ึงเดือน สองเดอืน หรอืสามเดือน หรอืลดเงนิเดือนไดค้ร ัง้หน่ึงใน

อตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนทีผู่น้ ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี  าส ัง่ลงโทษ  

 

10. เรื่อง ร่างระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ

บรหิารส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสงัคมเสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจ

พจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและส านกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดว้ย 

แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  2. มอบหมายใหส้  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีารบัความเห็นของส านกังาน ก.พ.ร. เกี่ยวกบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจ

พจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปพจิารณาต่อไป  
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  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ  

  1. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสแ์ต่งต ัง้คณะอนุกรรมการ

สรรหา จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย (1) ประธานอนุกรรมการสรรหา (2) อนุกรรมการสรรหาโดยต าแหน่ง 1 คน ไดแ้ก่ 

ผูแ้ทนส านกังาน ก.พ.ร. และ (3) อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน  

  2. ก าหนดอ านาจหนา้ทีค่ณะอนุกรรมการสรรหา ดงัน้ี  

   2.1 ด าเนินการก าหนดข ัน้ตอนและวธิีการสรรหาโดยใชว้ธิกีารทาบทาม เพือ่ใหก้ารสรรหาเป็นไป

โดยเปิดเผย โปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ในการทาบทามใหค้ณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อผูท้ี่จะเป็นประธานกรรมการ

และกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

   2.2 คดัเลือกบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว เพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรา 13 

และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2554  

   2.3 เสนอรายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าว 

พรอ้มประวตัแิละผลงาน เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก  

  3. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสค์ดัเลือกบุคคลที่

คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อ และเสนอรายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

พรอ้มประวตัแิละผลงาน เพือ่ใหร้ฐัมนตรพีจิารณาเสนอชื่อใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้  

  4. ก าหนดใหค้ณะอนุกรรมการสรรหาไดร้ ับเบี้ ยประชุม ในอ ัตรา เดียวก ับเบี้ ยประชุมของ

คณะอนุกรรมการตามขอ้บงัคบัของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.)  

 

11. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งมี

หนังสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและ

ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งมีหนงัสือรบัรองและตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการจดัระเบียบในการน าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. .... และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่า งอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจ

พิจารณาโดยด่วน โดยใหร้บัความเห็นของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้ด าเนินการ

ต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงพาณิชยร์บัความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาและส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างประกาศ  

  1. ใหย้กเลกิประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็น

สนิคา้ทีต่อ้งมหีนงัสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัิตามมาตรการจดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555  

  2. ใหป้ระกาศน้ีใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

  3. ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งมีหนงัสือรบัรองแสดงต่อกรม

ศุลกากรประกอบการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ดงัน้ี  

   3.1 หนงัสือรบัรองสุขอนามยัพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ที่ออกโดยหน่วยงาน

ของรฐัหรือหน่วยงานอื่นที่มอี  านาจออกหนงัสอืรบัรองของประเทศผูผ้ลติหรือผูส้่งออก โดยผูน้ าเขา้ตอ้งแสดงหนงัสอืรบัรอง

ต่อด่านตรวจพชืเพือ่ตรวจสอบก่อนน ามาแสดงต่อกรมศุลกากร  
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   3.2 หนงัสือรบัรองถิ่นก าเนิดสินคา้ (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานของ

รฐัหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี  านาจออกหนงัสอืรบัรองของประเทศผูผ้ลติ 

   3.3 ส าหรบัผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัตอ้งมหีนงัสอืรบัรองมาตรฐานสินคา้ ที่ออกโดยหน่วยงาน

ของรฐัหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี  านาจออกหนงัสอืรบัรองของประเทศผูส้่งออก ซึง่คุณภาพสนิคา้ทีร่บัรองตอ้งไมต่ า่กว่ามาตรฐาน

สนิคา้ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานสนิคา้ขาออก 

  4. ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสินคา้ที่ตอ้งน าเขา้ทางด่านตรวจพืชตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด และตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ดงัน้ี  

   4.1 ตอ้งไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเขา้มนัส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั และตอ้ง

แจง้การน าเขา้ต่อกรมการคา้ต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการคา้ต่างประเทศมอบหมาย ก่อนน าสินคา้เขา้มาใน

ราชอาณาจกัร ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่อธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศก าหนด โดยน าใบแจง้การน าเขา้ดงักล่าว

แสดงต่อกรมศลุกากรประกอบการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 

   4.2 ตอ้งเก็บมนัส าปะหลงัหรือผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัที่น าเขา้ไวใ้นสถานที่เฉพาะแยกจาก

สถานทีเ่กบ็มนัส าปะหลงัหรอืผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัทีร่บัซื้อภายในประเทศ  

   4.3 ตอ้งรายงานการน าเขา้ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขที่อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ

ก าหนด  

   4.4 ตอ้งพรอ้มใหพ้นักงานเจา้หน้าที่เขา้ไปในสถานที่เก็บหรือยานพาหนะที่บรรทุกมนั

ส าปะหลงัหรือผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั เพื่อตรวจสอบปริมาณที่น าเขา้ ปริมาณที่จ  าหน่ายจ่ายโอน รายชื่อ และที่อยู่ของผูร้บั

ปลายทาง รวมท ัง้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสนิคา้โดยการชกัตวัอย่างในปริมาณที่สมควร ท ัง้น้ี ตามมาตรา 17 (1) แห่ง

พระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้ พ.ศ. 2522 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

การส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558  

 

12. เรื่อง ร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบส านักนายกร ัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ               

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส  านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี (สปน.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบ             

ร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหส้  านกังาน

ปลดัส านกันายกรฐัมนตรรีบัความเหน็ของส านกังาน ก.พ.ร. ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป  

  สปน. เสนอว่า โดยที่ปจัจุบนัไดม้กีารปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประเภท และระดบัของขา้ราชการพล

เรือนตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยยกเลกิการก าหนดต าแหน่ง ระดบัของขา้ราชการพล

เรอืนตัง้แต่ระดบั 1-ระดบั 11 และใหใ้ชก้ารก าหนดประเภทและระดบัของขา้ราชการพลเรอืนใหม ่อกีท ัง้ไดม้กีารปรบัปรุงการ

จดัต าแหน่งของขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถิ่นตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

เขา้สู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ใหม่ ดงันัน้ จึงเหน็ควรปรบัปรุงระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีว่าด ว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 13 วรรคสอง และขอ้ 67 วรรคหน่ึง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดต าแหน่ง ประเภทและ

ระดบัของขา้ราชการพลเรือนตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การจดัต าแหน่งของขา้ราชการและ

พนกังานส่วนทอ้งถิ่นตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และครอบคลุมพนกังานราชการ

ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 จงึไดเ้สนอร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงาน

สารบรรณ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

มาเพือ่ด าเนินการ  
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  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ  

  แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดงัน้ี  

ประเด็นแกไ้ข ระเบยีบปจัจุบนั ร่างระเบยีบที่เสนอ 

การรบัรองส าเนา - ก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ต ัง้แต่ระดบั 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผูร้บัรอง

ส าเนา  

 

 

 

 

- ลงลายมอืชื่อรบัรอง พรอ้มท ัง้ลง

ชื่อตวับรรจง และต าแหน่งที่ขอบ

ลา่งของหนงัสอื  

1. ก าหนดใหเ้จา้ของเรื่องที่ท  าส  าเนาเป็นผูร้บัรองส าเนา 

ดงัน้ี  

   - ขา้ราชการตัง้แต่ระดบัปฏิบตัิการ ช านาญงาน หรือ

เทยีบเท่าขึ้นไป  

   - พนกังานส่วนทอ้งถิ่นต ัง้แต่ระดบัปฏิบตัิการ ช านาญ

งาน หรอืเทยีบเท่าขึ้นไป  

   - พนกังานราชการ 

2. ลงลายมอืชื่อรบัรอง พรอ้มท ัง้ลงชื่อตวับรรจง ต าแหน่ง 

และวนั เดือน ปีที่รบัรอง ไวท้ีข่อบลา่งของหนงัสอื  

การท าลายหนงัสอื - ก าหนดให ้คกก. ท าลายหนงัสือ 

ประกอบดว้ย ปธ. กก. และ กก. 

อย่างนอ้ย 2 คน โดยใหแ้ต่งต ัง้จาก

ข า้ราชการตั้งแ ต่ระด ับ 3 หรือ

เทยีบเท่าขึ้นไป  

- ก าหนดให ้คกก. ท าลายหนงัสือประกอบดว้ย ปธ. กก. 

และ กก. อย่างนอ้ย 2 คน โดยใหแ้ต่งต ัง้จากขา้ราชการ

ตัง้แต่ระดบัปฏิบตัิการ ช านาญงาน หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่นต ัง้แต่ระดบัปฏิบตัิการ ช านาญ

งาน หรอืเทยีบเท่าข้ึนไป แลว้แต่กรณี 

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

13. เรื่อง ขอความเหน็ชอบการจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูมี้รายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที่ 2 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตักิารจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที ่2 ดงัน้ี  

  1. อนุมตัใินหลกัการโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที่ 2  

จ านวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงนิลงทนุรวม 248.748 ลา้นบาท แหลง่ทีม่าของเงนิลงทนุเป็นเงนิอดุหนุนจากรฐับาล 

197.054 ลา้นบาท เงนิกูภ้ายในประเทศ จ านวน 51.694 ลา้นบาท ท ัง้น้ี ใหก้ารเคหะแห่งชาติเริ่มด าเนินโครงการดงักล่าวได ้

เมือ่รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิลว้ 

  2. ในการด าเนินโครงการใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ (พม.) และ                 

การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) ด าเนินการ ดงัน้ี 

   2.1 ในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัิของผูเ้ช่า ให ้กคช. น าฐานขอ้มูลผูม้รีายไดน้อ้ย

ตามโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดิการแห่งรฐัของกระทรวงการคลงัที่เป็นปจัจุบนัมาพจิารณาประกอบการด าเนินการ โดยให ้

ความส าคญักบัผูม้รีายไดน้อ้ยตามโครงการดงักลา่วเป็นล  าดบัแรก และในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเช่า การบรหิารโครงการ

และการท าสญัญาเช่า ให ้กคช. ด าเนินการดว้ยความรอบคอบเพื่อใหผู้ม้รีายไดน้อ้ยไดม้ทีี่อยู่อาศยัเป็นของตนเองไดอ้ย่าง

แทจ้รงิและป้องกนัการขายสทิธิ์ต่อหรอืการเกง็ก าไรของผูท้ี่ตอ้งการแสวงประโยชน ์
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   2.2 ให ้กคช. ค านึงถึงความตอ้งการที่อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้ริงและเหมาะสม 

เช่น ขนาด รูปแบบที่อยู่อาศยั สภาพแวดลอ้ม และเสน้ทางการคมนาคม รวมท ัง้ความคุม้ค่าใน การด าเนินการและการ

พฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีไ่ดม้าตรฐาน 

   2.3 ให ้พม. ก ากบัดูแลให ้กคช. ด าเนินโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะ

ที่ 2 ใหเ้ป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ก  าหนด โดยให ้กคช. จดัล  าดบัความส าคญัและด าเนินโครงการในส่วนที่มี

ความพรอ้มก่อน และใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานดว้ย 

  3. ให ้พม. และ กคช. ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(หนงัสอื

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร 1101/264 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2560) 

และรบัความเห็นของกระทรวงการคลงั (หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0818.2/1633 ลงวนัที่ 25 มกราคม 

2560) และส านกังบประมาณ (หนงัสอืส านกังบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0723/889 ลงวนัที ่31 ตลุาคม 2559) ไปพจิารณา

ด าเนินการต่อไป 

  โครงการอาคารเช่าส าหรบัผูมี้รายไดน้อ้ย ปี 2559 ระยะที่ 2 มดีงัน้ี 

  วตัถปุระสงคข์องโครงการ เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ดา้นทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

ท ัว่ไปทีย่งัไมส่ามารถซื้อทีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเองและไมส่ามารถเขา้ถงึทีอ่ยู่อาศยัประเภทเช่าทีไ่ดม้าตรฐานในตลาดได ้

  กลุ่มเป้าหมาย กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย (กลุม่ ก เช่า) ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท างานรบัจา้งท ัว่ไป พนกังาน

บรษิทั ผูค้า้หาบเร่/แผงลอย และอื่น ๆ  

  รูปแบบโครงการ รูปแบบอาคารในโครงการเป็นอาคารสูง 3-5 ช ัน้ เป็นหอ้ง 1 หอ้งนอน ขนาดประมาณ 

28 ตารางเมตร ท ัง้น้ี หอ้งพกัอาศยัรอ้ยละ 10 ของอาคาร (ช ัน้ล่าง) จะจดัสรรใหเ้ป็นหอ้งพกัอาศยัเพื่อรองรบัการอยู่อาศยั

ของครวัเรือนที่มีผู สู้งอายุและพิการ โดยออกแบบตามแนวทาง Universal Design และคิดอตัราค่าเช่า ประมาณ  

1,700-2,800 บาทต่อเดอืน 

  ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างปี 2560-2563 โดยม ีแผนการเริ่มก่อสรา้ง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 

1,182 หน่วย และปีงบประมาณ 2561 จ านวน 196 หน่วย 

 

14. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการการปรบัเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชใหเ้หมาะสมภายใตแ้ผนการ

ผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบให ้กษ. ด าเนินโครงการปรบัเปลีย่นพื้นที่การปลูกพชืใหเ้หมาะสม ภายใตแ้ผน 

การผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61  (ดา้นการผลติ) จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการส่งเสริมการปลูก

พชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 (กรมส่งเสรมิการเกษตร) และ (2) โครงการปลูปพชืปุ๋ยสด ฤดูนาปรงั  

ปี 2561 (กรมพฒันาทีด่นิ) 

  2. อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลงั (กค.) ไดอ้นุมตัิใหก้นัเงนิเบกิเหลือ่มปีแลว้ กรอบวงเงนิ 488.15 ลา้นบาท แยกเป็น 

(1) โครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 300 ลา้นบาท และ (2) โครงการปลูกฟืชปุ๋ยสด ฤดู

นาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 188.15 ลา้นบาท 
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15.  เรื่อง วาระแห่งชาต ิ: สทิธิมนุษยชนร่วมขบัเคลื่อน Thailand 4.0  เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

                    คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใชว้าระแห่งชาติ  : สิทธิมนุษยชนร่วมขบัเคลื่อน Thailand 

4.0  เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื (วาระแห่งชาติฯ) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งน า

วาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบตัิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนใหม้ีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  พรอ้มท ัง้ใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามวาระแห่งชาติฯ ตามที่ ยธ. ก าหนดภายในเดือน

พฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2561 และปี 2562  และให ้ยธ. รบัความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม 

ส านกังาน ก.พ. ส านกังาน ก.พ.ร. และส านกังบประมาณไปประกอบการพจิารณาด าเนินการต่อไป และให ้ยธ. น าประเด็นที่

ยงัไมส่ามารถด าเนินการใหบ้รรลุไดต้ามแผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2557-2561) และขอ้เสนอแนะดา้นสทิธิ

มนุษยชนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ในและต่างประเทศมาก าหนดเป็นตวัชี้วดัดว้ย  โดย ยธ. ควรชี้แจงท าความ

เขา้ใจกบัหน่วยงานต่าง ๆ ถงึแนวทางการด าเนินงานและการจดัท ารายงานตาม 

ตวัขี้วดัดงักลา่วดว้ย 

                    สาระส าคญัของวาระแห่งชาติ มเีป้าหมายใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่า

เทยีมกนั โดยค านึงถงึศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษยเ์พือ่น าไปสู่สงัคมสนัตสุิข  โดยมกีลยุทธท์ีส่  าคญัภายใตร้หสัชื่อว่า  

“4 สรา้ง + 3 ปรบัปรุง + 2 ขบัเคลือ่น + 1 ลด = Goal” ดงัน้ี   

                    1) 4 สรา้ง ไดแ้ก่ การสรา้งจิตส านึกในการเคารพสิทธิผูอ้ื่น สรา้งระบบการติดตามการละเมดิสิทธิ สรา้ง

วฒันธรรมการเคารพสทิธมินุษยชน และสรา้งเสรมิการพฒันาเครอืขา่ยทกุภาคส่วน 

                    2) 3 ปรบัปรุง ไดแ้ก่ การปรบัปรุงฐานขอ้มูลและสถานการณ์การละเมิดสิทธิ การปรบัทศันคติของ

เจา้หนา้ทีร่ฐั และการปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย 

                    3) 2 ขบัเคลื่อน ไดแ้ก่ การขบัเคลื่อนองคก์รหรือจงัหวดัตน้แบบดา้นสิทธิมนุษยชนการขบัเคลื่อนแผน

สทิธมินุษยชนแห่งชาตสู่ิการปฏบิตัิ 

                    4) 1 ลด คือ การลดปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนในแต่ละปีอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม 

  

16. เรื่อง  การยกระดบัจุดผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดิน อ าเภอคลองหาด  จงัหวดัสระแกว้ เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ ดงัน้ี 

1.เหน็ชอบด าเนินการยกระดบัจุดผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดิน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ เป็นจุด

ผ่านแดนถาวร โดยใหก้ระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกประกาษ มท. ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

 2. กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งก่อสรา้งหรอืด าเนินกิจกรรมใด ๆ บรเิวณชายแดนใหป้ระสานกรมแผนที่ทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทยและกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ตรวจสอบขอ้มลูใหช้ดัเจน

ก่อนการด าเนินการ  

 ทัง้น้ี  ให ้สมช.  มท. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาก าหนดมาตรการรองรบัปญัหา

ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น ปญัหาการบุกรุกการใชพ้ื้นที่ ปญัหาการลกัลอบ การขนส่งสินคา้ผิดกฎหมาย ปญัหาการ

ลกัลอบการเขา้เมอืงผดิกฎหมาย  ปญัหาแรงงานต่างดา้ว รวมท ัง้ใหพ้จิารณาก าหนดมาตรการบริหารจดัการพื้นที่โดยรอบ

เพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชนดว้ย  
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ต่างประเทศ 

 

17. เรื่อง การจดัท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัสภารฐัมนตรแีห่งบอสเนียและเฮอร ์

เซโกวนีาว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดินทางทูตหรอืราชการ/หนังสอืเดินทางพเิศษ 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัสภารฐัมนตรแีห่งบอสเนียและเฮอรเ์ซ

โกวีนาว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัผูถ้ือหนงัสือทางทูตหรือราชการ/หนงัสือเดินทางพิเศษและหากมีความ

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย ให ้กต. สามารถ

ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอีกคร ัง้ 

  2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามความตกลงฯ 

  3. อนุมตัใิห ้กต. ท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ในกรณีทีผู่ล้งนามเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายตาม

ขอ้ 2 

  สาระส าคญัร่างความตกลงฯ ประกอบดว้ย 

  1. ผูท้ี่ไดร้บัสทิธิประโยชน์ (1) บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดินทางทูตหรอืราชการ/หนงัสอืเดินทางพเิศษในแต่ละ

รฐัคู่ภาคีไดร้บัยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัการเดินทางเขา้ ออก แวะผ่าน และพ านกัในดินแดนของรฐัคู่ภาคี อีกฝ่ายหน่ึง 

เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนั ต ัง้แต่วนัทีเ่ดินทางเขา้ (2) บคุคลทีเ่ป็นสมาชิกในคณะผูแ้ทนทางการทูต สถานท าการทางกงสุล 

หรอืตวัแทนประจ าองคก์ารระหว่างประเทศ ซึง่ต ัง้อยู่ในรฐัคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงรวมถงึสมาชิกในครอบครวัของบคุคลดงักล่าวที่

ถอืหนงัสอืเดินทางทูตหรือราชการ/หนงัสอืเดินทางพเิศษไดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัสามารถเดินทางเขา้ พ านกั 

และออกจากดินแดนของรฐัภาคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั และจะไดร้บัการขยายออกไปจนสิ้นสุด

วาระการปฏบิตัิหนา้ที่ของบุคคลดงักล่าวตามค าขอของ กต. หรือสถานเอกอคัรราชทูตที่มเีขตอาณาครอบคลุมรฐัคู่ภาคีอีก

ฝ่ายหน่ึง 

  2. เงื่อนไข ตอ้งไม่ท างานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจการของตนเอง หรือกิจกรรมส่วนตวัอื่นใน

ดนิแดนของคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐัคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึง รฐัคู่ภาคีแต่ละฝ่ายมี

สิทธิที่จะปฏิเสธการเขา้เมืองหรือลดระยะเวลาการพ านกัหากบุคคลนัน้ไดร้บัการพิจารณาว่า เป็นบุคคลที่ไม่พึงปราถนา 

รวมถงึมสีทิธิที่ระงบัหรือยกเลกิการระงบัการใชบ้งัคบัความตกลงฯ เฉพาะส่วนหรือท ัง้หมดเป็นการช ัว่คราวได ้ดว้ยเหตุผล

ทางดา้นความม ัน่คงแห่งชาติ ความสงบเรียบรอ้ยของสาธารณะ หรือการสาธารณสุข กรณีท าหนงัสอืเดินทางหายในดินแดน

ของรฐัคู่ภาคีอกีฝ่ายหน่ึง ใหบ้คุคลนัน้แจง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของรฐัคู่ภาคีเพือ่การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และคณะ

ผูแ้ทนทางการทูตหรือสถานท าการกงสุลที่เกี่ยวขอ้งจะออกหนงัสอืเดินทางใหม่ให ้และแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของคู่ภาคี

อีกฝ่ายหน่ึงทราบ รฐัคู่ภาคีจะแลกเปลีย่นตวัอย่างหนงัสือเดินทาง รวมท ัง้รายละเอียดของหนงัสอืเดินทางผ่านช่องทางการ

ทูตภายใน 30 วนั หลกัจากการลงนามความตกลงน้ี แต่หากมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัจากการน าไปใชแ้ลว้ ใหแ้จง้รฐัคู่ภาคี

อกีฝ่ายหน่ึงทราบพรอ้มกบัส่งตวัอย่างหนงัสอืเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนการน ามาใชอ้ย่างเป็นทางการ 

  3. การบงัคบัใช ้ความตกลงฯ จะเริ่มมผีลใชบ้งัคบั 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

คร ัง้สุดทา้ยผ่านช่องทางการทูต เพือ่ยนืยนัว่าคู่ภาคีท ัง้สองฝ่ายไดด้ าเนินการตามกระบวนกฎหมายภายในทีจ่  าเป็นส าหรบัการ

มผีลใชบ้งัคบัเสร็จสิ้นแลว้ จะสิ้นสุดการมผีลใชบ้งัคบั 90 วนั นบัจากวนัที่รฐัคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงไดร้บัแจง้การยกเลกิเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรผ่านช่องทางการทูต 

  4. การระงบัขอ้พพิาท ด าเนินการดว้ยการปรกึษาหารอืหรือการเจรจาระหว่างคู่ภาคีท ัง้สองฝ่าย 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 21 พฤศจกิายน 2560  17 

  5. การแกไ้ข/เพิ่มเติม กรณีที่คู่ภาคีตกลงกนัจะใหม้ีผลใชบ้งัคบันัน้ ตอ้งผ่านความเห็นชอบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรจากทัง้สองฝ่าย 

   

18. เรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างถอ้ยแถลงระดบัรฐัมนตรสี าหรบัการประชุมรฐัมนตรีขนสง่เอเปค คร ัง้ที่ 10  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบร่างถอ้ยแถลงระดบัรฐัมนตรีส  าหรบัการประชุมรฐัมนตรีขนส่งเอเปค คร ัง้ที่ 

10 ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ก่อน คค. แจง้ส  านกัเลขาธกิารเอเปค ทราบต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  คค. รายงานว่า 

  1. การประชมุรฐัมนตรีขนสง่เอเปค คร ัง้ที่ 10 จดัข้ึนระหว่างวนัที่ 6-8 ตลุาคม 2560 ณ กรุงพอรต์มอรส์

บ ีปาปวันิวกินี โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไดม้อบหมายรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพชิิต อคัรา

ทติย)์ ท าหนา้ทีห่วัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมการประชมุดงักลา่ว 

  2. ทีป่ระชมุดงักลา่ว ไดมี้การพจิารณารบัรองถอ้ยแถลงระดบัรฐัมนตรสี าหรบัการประชุมรฐัมนตรีขนส่ง

เอเปค คร ัง้ที่ 10 โดยไมม่กีารลงนาม ซึง่ถอ้ยแถลงดงักล่าวมหีวัขอ้ดงัน้ี 1) การสนบัสนุนการเชื่อมโยงโดยโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่มคุีณภาพ 2) การส่งเสริมการเขา้ถงึความปลอดภยั ความม ัน่คง และความย ัง่ยืนของการขนส่ง 3) การปรบัปรุงระหว่าง

สาขาทางสงัคมและเศรษฐกจิ และ 4) โครงสรา้งใหมข่องคณะท างานดา้นการขนส่งเอเปค 

 

19. เรื่อง ร่างบนัทึกความเขา้ใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ว่าดว้ยความ

ร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชน

จนีว่าดว้ยความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

  2. เห็นชอบใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Power) ให ้

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยเ์ป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจฯ 

  3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือขดัต่อผลประโยชน์

ของไทย และไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้พม. ด าเนินการได ้โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรี

ทราบภายหลงั ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 2558 (เรื่อง การจดัท าหนงัสือสญัญาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ) 

  สาระส าคญัของร่างบนัทึกความเขา้ใจฯ ประกอบดว้ยมาตรการ ดงัน้ี 

  1. การป้องกนัการคา้มนุษย(์ขอ้ 3) เพิ่มความตระหนกัรูข้องสาธารณชนเกี่ยวกบัการเคลือ่นยา้ยถิ่นฐาน

อย่างปลอดภยัและการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะเด็กและสตรีผ่านการเผยแพร่ปจัจยัเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการเคลือ่นยา้ยถิ่นฐานและ

ความเสยีหายของการคา้มนุษยแ์ละกระชบัการจดัใหม้กีารป้องกนัชมุชนที่มคีวามเสี่ยงกบัการคา้มนุษย ์

  2. การสบืสวนสอบสวนและการด าเนินคดีคา้มนุษย(์ขอ้ 4) สนบัสนุนใหม้กีารประสานงานในการสืบสวน

สอบสวนคดีการคา้มนุษยข์า้มประเทศเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งพยานหลกัฐาน การช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค ้ามนุษยแ์ละการช่วย

ในการจบักุมผูต้อ้งสงสยั ด าเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการสืบสวนสอบสวนคดีการคา้มนุษยข์า้มประเทศและการคุม้ครอง

ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์แลกเปลี่ยนขอ้สนเทศเกี่ยวกบัคดีการคา้มนุษยข์า้มประเทศ ใหคู่้ภาคีรกัษาความลบัอย่าง

เขม้งวด 
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  3. การคุม้ครองและช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์(ขอ้ 5) ไม่ด าเนินกระบวนการทางอาญา

และลงโทษผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยร์บัรองความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์น

กระบวนการ และใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

  4. การส่งและรบักลบั(ขอ้ 6) ร่วมมอืกนัเพื่อรบัรองความปลอดภยัและการส่งและรบักลบัผูเ้สียหายจาก

การคา้มนุษยใ์นเวลาทีเ่หมาะสม  

 

20. เรื่อง เอกสารที่จะมีการรบัรองในระหว่างการประชุมรฐัมนตรอีาเซียนดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร ัง้

ที่ 17 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาเสียมราฐ และร่างกรอบการด าเนินงานของอาเซียนว่าดว้ยเรื่องบริการ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีข่า้มแดนอตัโนมตั ิทีจ่ะมกีารรบัรองในระหว่างการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คร ัง้ที ่17 ระหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน - 1 ธนัวาคม 2560 ณ เมอืงเสยีมราฐ ประเทศกมัพชูา ท ัง้น้ี หากมคีวาม

จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงถอ้ยค า ในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย ให ้ดศ. สามารถด าเนินการ

ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกี 

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายร่วม

รบัรองเอกสาร 

  ทัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นร่างปฏญิญาเสียมราฐและร่างกรอบการด าเนินงานของอาเซียนฯ 

ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้ดศ.ด าเนินการไดโ้ดยใหน้ าเสนอ

คณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ใหช้ี้แจงเหตุผลและประโยชนท์ี่ประเทศไทยไดร้บัจากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวตาม

หลกัเกณฑข์องมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 30 มถินุายน 2558 (เรื่อง การจดัท าหนงัสอืสญัญาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ) ดว้ย 

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  1. ร่างปฏญิญาเสยีมราฐว่าดว้ยการเช่ือมโยงและความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

เป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

นวตักรรม และทกัษะทางดจิทิลั เพือ่น าไปสู่การเป็นเศรษฐกจิดจิิทลัยุคใหมแ่ละการเปลีย่นผ่านไป 

สู่การรวมตวัของประชาคมดจิทิลั  

  2. ร่างกรอบการด าเนินงานของอาเซียนว่าดว้ยเรื่องบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ขา้มแดนอตัโนมตั ิเป็นการ

ส่งเสรมิบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่า้มแดนอตัโนมตัิส  าหรบับริการประเภทขอ้มลูในภมูภิาคอาเซยีนใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสและ

เขา้ถงึได ้โดยมกีารด าเนินการ ดงัน้ี 1) การใหข้อ้มลูดา้นราคาของบริการโทรศพัทเ์คลือ่นที่ขา้มแดนอตัโนมตัิ และการแจง้

ผูใ้ชบ้ริการทราบเมือ่ราคาของบริการโทรศพัทเ์คลือ่นที่ขา้มแดนอตัโนมตัิส  าหรบับริการประเภทขอ้มลูไปถงึราคาที่ก  าหนดไว ้

แลว้ และ 2) การเสนอใหผู้ใ้ชบ้ริการเลอืกรบับริการไดอ้ย่างนอ้ย 1 ทางเลอืก ส าหรบับริการประเภทขอ้มลูในราคาแบบเหมา

จ่ายรายวนั (Daily Flat Rate) 
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21. เรื่อง แผนปฏบิตักิารงาชา้งแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบร่างแผนปฏิบตัิการงาชา้งแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง

แผนปฏิบตัิการฯ) ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ  ท ัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง

แกไ้ขแผนปฏบิตัิการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือ ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย ให ้ทส. ด าเนินการไดโ้ดยไม่

ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอีกคร ัง้หน่ึง และใหจ้ดัส่งแผนปฏบิตัิการฯ และรายงานผลความคืบหนา้การด าเนินการ

ตามแผนปฏิบตัิการฯ ใหส้  านกัเลขาธิการไซเตส (The CITES Secretariat International Environment House) ทราบ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด (ภายในวนัที ่27 พฤศจกิายน 2560) รวมท ัง้ ให ้ทส. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมกนัพจิารณาแนว

ทางการประเมนิผลตามเกณฑต์วัชี้วดัโดยก าหนดเป็นช่วง ๆ ท ัง้ระยะส ัน้ (3 เดอืน) ระยะกลาง (6 เดอืน) และระยะยาว (12 

เดอืน) เพือ่ใหท้กุหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถปรบัทศิทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เกดิจรงิได ้ตลอดจน

พิจารณาก าหนดใหต้วัชี้วดัของแผนปฏิบตัิการฯ เป็นส่วนหน่ึงของตวัชี้วดัในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

  สาระส าคญัของ ร่างแผนปฏิบตัิการฯ ปีงบประมาน พ.ศ. 2561 ไดป้รบัแกจ้ากแผนปฏิบตัิการฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมภาคีอนุสญัญา CITES ที่ 10.10 ก าหนด ประกอบดว้ย 5 

หมวด ไดแ้ก่ 1) การออกระเบยีบและกฎหมาย 2) การบงัคบัใชก้ฎหมายและความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 

3) ความร่วมมอืดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายระหว่างประเทศและภมูภิาค 4) การประชาสมัพนัธแ์ละการสรา้งความตระหนกัแก่

สาธารณชน และ 5) การรายงาน 

 

22. เรื่อง  ขออนุมตักิรอบการหารอืส าหรบัการประชมุคณะมนตร ีคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง คร ัง้ที่ 24 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิและเหน็ชอบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 

ดงัน้ี  

1. อนุมตักิรอบการหารอืส าหรบัการประชมุคณะมนตร ีคณะกรรมาธกิารแมน่ า้โขง คร ัง้ที ่24  

2. เหน็ชอบใหค้ณะผูแ้ทนไทยหารือกบัประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงตามประเด็นในกรอบ

การหารือส าหรบัการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น า้โขง คร ัง้ที่ 24 เพื่อสนบัสนุนใหก้าร

ด าเนินงานและความร่วมมอืเป็นไปตามพนัธกรณีของความตกลงฯ   

สาระส าคญัของกรอบการหารือดงักล่าว เกี่ยวกบัการด าเนินงานและความร่วมมอืของคณะกรรมาธิการ

แมน่ า้โขง ภายใตพ้นัธกรณีของความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพื่อการพฒันาลุ่มน า้โขงอย่างย ัง่ยนื พ.ศ. 

2538 ในประเดน็ทีส่  าคญัไดแ้ก่  

1) แผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 

2) แผนยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในลุ่มแมน่ า้โขงและแผนปฏบิตัิการ 

(Mekong Adaptation Strategy and Action Plan : MASAP)  

3) แผนกลยุทธก์ารบริหารจดัการและการพฒันาการประมงในระดบัลุ่มน า้ (Draft Proposal on Basin 

wide Fisheries Management and Development Strategy : BFMS)  

4) ค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และอ านาจหนา้ที่ (Term of Reference)  ของหวัหนา้

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร ส านกังานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแมน่ า้โขง 

5) การเพิ่มพูนความร่วมมอืกบัประเทศคู่เจรจา (จีน-เมยีนมา) หุน้ส่วนการพฒันาและความร่วมมือใน

ภมูภิาค 

6) ประเดน็อื่น ๆ ตามทีป่ระเทศสมาชกิเหน็ชอบใหม้กีารหารอืร่วมกนั (หากม)ี  
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23. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธร์ะหว่างไทยกบัองคก์ารพฒันาอตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNIDO)   

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงัน้ี  

1. เหน็ชอบร่างกรอบความร่วมมอืเชงิยุทธศาสตรร์ะหว่างไทยกบัองคก์ารพฒันา 

อตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNIDO) ท ัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงถอ้ยค าของร่างกรอบความร่วมมอืฯ ใน

ส่วนที่มใิช่สาระส าคญั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนแ์ละนโยบายของไทย ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมสามารถพจิารณา

ด าเนินการได ้โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกีคร ัง้ 

2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงอตุสาหกรรม หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามใน 

ร่างกรอบความร่วมมอืฯ ดงักลา่ว(ท ัง้น้ี  จะมกีารลงนามในกรอบความร่วมมอืฯ ดงักลา่ว ในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2560 ใน

การประชุมใหญ่สามญั (General Conference : GC)  สมยัที่ 17 ซึ่งจะจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 

2560 ณ กรุงเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี)  

 สาระส าคญัของร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตรร์ะหว่างไทยกบัองคก์ารพฒันาอุตสาหกรรมแห่ง

สหประชาชาต ิ(UNIDO)  มีวตัถปุระสงค ์เพือ่เป็นกรอบความร่วมมอืในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ดา้นอตุสาหกรรม

ระหว่างไทยกบั UNIDO  โดยมเีจตนารมณ์ร่วมกนัในการพฒันาอุตสาหกรรมตามแนวทางของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมที่

ย ัง่ยนืและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs)  

 การด าเนินการ   

  ด าเนินความร่วมมือในสาขาที่ด านินการอยู่ในปจัจุบนั อาท ิ 

1) การด าเนินการของความตกลงพหุภาคีดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศก าลงัพฒันา โดยเฉพาะกัม พูชา  ลาว               

เมยีนมา เวยีนนาม 

3) การจดัการสารเคมอีย่างเหมาะสม 

4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดปริมาณคารบ์อนและส่งเสริมเทคโนโลยกีารใชพ้ลงังาน

สะอาด เป็นตน้  

  สรา้งความร่วมมือเพิ่มเติม โดยใชก้ลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการใหค้ าปรึกษาจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญของ UNIDO  ในสาขาทีจ่ะรเิริ่มด าเนินการร่วมกนั ดงัน้ี  

1) ความร่วมมอืกบั สกรศ. 

2) เทคโนโลยแีกนหลกัใหม ่และ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

3) โรงงาน 4.0  

4) การเสรมิสรา้งขดีความสามารถของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

5) ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ 

6) การแสวงหาโอกาสในการจดัตัง้ส  านกังานส่งเสริมเทคโนโลยแีละการลงทุน (Investment 

and Technology Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย  

 ประโยชน์ที่จะไดร้บั  

  1. ไทยและ UNIDO จะร่วมมอืกนัในการยกระดบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายของไทย 

  2. ไทยและ UNIDO จะเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบาย

อตุสาหกรรม 4.0 ภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0 ของรฐับาล รวมท ัง้จะพฒันาความร่วมมอืต่อไปกบั UNIDO  ในการจดัตัง้ 

ITPO เพือ่สนบัสนุนการลงทนุภายในพื้นที่ระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC   
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24. เรื่อง การจดัท าความตกลงระหว่างไทยกบัสหประชาชาติส าหรบัการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

รายงานและประเมินผลส าหรบัสิง่แวดลอ้มทางทะเลทัว่โลกรวมทัง้ประเด็นดา้นเศรษฐกจิสงัคม (Regional Workshop to 

Support the Regular Process for the Global Reporting and Assessment of the Marine Environment, 

Including Socioeconomic Aspects) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. อนุมตัิใหจ้ดัท าความตกลงระหว่างไทยกบัสหประชาชาติในรูปแบบของหนงัสอืแลกเปลีย่นส าหรบัการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการเพือ่สนบัสนุนกระบวนการรายงานและประเมนิผลส าหรบัสิง่แวดลอ้มทางทะเลท ัว่โลกรวมท ัง้ประเด็น

ด ้า น เ ศ รษ ฐ กิ จ ส ัง คม  ( Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global Reporting and 

Assessment of the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects) 

  2. อนุมตัใิหน้ายวรีชยั พลาศรยั เอกอคัรราชทูต ผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ  

นครนิวยอรก์ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายลงนามในหนงัสอืแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พรอ้มท ัง้อนุมตัิให ้กต. จดัท าหนงัสือ

มอบอ านาจเตม็ (Full Powers)ใหแ้ก่ผูล้งนาม 

  3. หากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัก่อนการลงนาม 

ให ้กต. สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีคร ัง้ 

  ทัง้น้ี จะมกีารลงนามในหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และการฝึกอบรมดงักล่าว 

จะจดัขึ้นระหว่างวนัที ่29-30 พฤศจกิายน 2560 ทีส่  านกังาน UNESCO กรุงเทพมหานคร 

  สาระส าคญัของการร่วมมอืกบัสหประชาชาติในการจดัการฝึกอบรมดงักล่าวจะเป็นประโยชนต่์อเจา้หนา้ที่

ในสายงานดา้นกฎหมายระหว่างประเทศและสิ่งแวดลอ้มทางทะเลของไทยที่จะไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และสรา้งเครือข่ายกบัผูเ้ชี่ยวชาญ ระหว่างประเทศจากประเทศต่ าง ๆ ในภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจน

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความร่วมมอือนัดีระหว่างไทยกบัสหประชาชาติอนัจะเชิดชูบทบาทและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของไทยในเวที

ระหว่างประเทศ 

  ทัง้น้ี ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นส าหรบัการฝึกอบรมฯ มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีผ่่านมา 

ของไทยในการจดัการฝึกอบรมและการประชมุระหว่างประเทศ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

  1. ก าหนดการด าเนินงาน : การฝึกอบรมฯ จะจดัข้ึนระหว่างวนัที่ 29-30 พฤศจกิายน 2560  

ที่ส านักงาน UNESCO กรุงเทพมหานครโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูแ้ทนจากประเทศ    ต่าง 

ๆ ในการจดัท ารายงานการประเมนิสภาพมหาสมุทรท ัว่โลกอย่างบูรณาการ (Global Integrated Marine Assessment) 

ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมฯ ไดเ้สนอความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต่์อการ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกระบวนการประเมนิสถานะของสิ่งแวดลอ้มทางทะเลท ัว่โลก รอบที่ 2 ซึ่งมกี าหนดจดัท า

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี ค.ศ. 2020 

  2. ความรบัผิดชอบ : สหประชาชาติจะรบัผิดชอบในการเตรียมหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ และเชิญ

ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมจ านวนไม่เกิน 40 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากประเทศไทยจ านวน 5 คน (เสนอชื่อโดยกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ จากประเทศอื่น ๆ ในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี ญี่ปุ่น สาธารณรฐั

เกาหลปีระเทศสมาชิกอาเซยีนและองคก์ารระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง เช่น องคก์ารทางทะเลระดบัภูมภิาคองคก์ารดา้นการ

บรหิารและจดัการดา้นการประมงระดบัภมูภิาค องคก์ารระหว่างรฐับาลดา้นวทิยาศาสตรท์างทะเลในระดบัภมูภิาค รวมทัง้จะ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการฝึกอบรมฯ ทัง้หมด 

  3. เงื่อนไข : รฐับาลไทยจะใหเ้อกสิทธิ์และความคุม้กนัแก่ผูแ้ทนจากประเทศและองค์การ ต่าง ๆ 

ผูบ้รรยายทีไ่ดร้บัเชิญจากสหประชาชาต ิและพนกังานของสหประชาชนที่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการฝึกอบรมฯ โดยจะให ้
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เอกสิทธิ์และความคุม้กนั เท่าที่ก  าหนดไวใ้นอนุสญัญาว่าดว้ยเอกสิทธิ์และความคุม้กนัของสหประชาชาติที่ไดร้บัรองโดย

สหประชาชาติเมือ่วนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1946 ซึ่งไทยมพีระราชบญัญตัิคุม้ครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและ

ทบวงการช านาญพเิศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายรองรบัอยู่แลว้ 

 

 

แต่งตัง้ 

 

25. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายประพนธ์ อางตระกูล              

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิดา้นความ

ปลอดภยัและประสิทธิผลของผลิตภณัฑแ์ละการใชผ้ลิตภณัฑด์า้นสาธารณสุข (นกัวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) 

ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มีคุณสมบตัิ

ครบถว้นสมบูรณ ์ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

26. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายอรรถพล ชีพสตัยากร 

ผูอ้  านวยการส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัราชบุรี (ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์ ระดบัสูง) กรมควบคุมโรค 

ใหด้ ารงต าแหน่ง นายแพทยท์รงคุณวุฒิ (ดา้นเวชกรรมป้องกนั สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม) ส านกัโรค

จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2560 ซึง่เป็นวนัที่

มคุีณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ ์ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้ เป็นตน้ไป  

 

27. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (ส านัก

นายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่ส  านกัข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตัง้ นายเกียรติศกัด์ิ วรจิตรานนท ์ 

ที่ปรึกษาดา้นการพฒันาระบบงานการข่าว (นกัการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ใหด้ ารง

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกัขา่วกรองแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ีต ัง้แต่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2560 ซึง่เป็นวนัทีม่คี  าส ัง่

ใหร้กัษาราชการแทนในต าแหน่งดงักล่าว เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป  

 

28. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (ส านักนายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุม ัติตามที่ส  านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง  นางสาวสุนทรี สุภาสงวน                 

ผูช่้วยเลขาธิการ ก.พ.ร. ส านกังาน ก.พ.ร. ใหด้ ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกันายกรฐัมนตรี 

ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง 

 

29. เรื่อง ใหก้รรมการผูช่้วยรฐัมนตรีคงอยู่ปฏบิตัหินา้ที่อกีหน่ึงวาระ 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอใหก้รรมการผูช่้วยรฐัมนตรี                 

ซึง่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 คงอยู่ปฏบิตัหินา้ทีอ่กีหน่ึงวาระ จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 21 พฤศจกิายน 2560  23 

  1. นายธีระพงษ ์รอดประเสรฐิ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงคมนาคม วนัทีค่รบวาระ 10 พฤศจกิายน 2560  

  2. นายเกยีรตชิยั โสภาเสถยีรพงศ ์ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงการคลงั วนัทีค่รบวาระ 13 พฤศจกิายน 2560   

 

 

30. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอแต่งตัง้กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิจ านวน 8 คน แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเดิมทีด่  ารงต าแหน่งครบวาระ

สามปี เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560 ดงัน้ี  

  1. นายชชัชม อรรฆภญิญ ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้ม  

  2. นายสุรศกัดิ์ ฐานีพานิชสกลุ   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นสาธารณสุขและสุขภาพ  

  3. นายอนรรฆ พฒันวบูิลย ์            กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(ภาคเอกชน) ดา้นทรพัยากร 

       ป่าไมแ้ละนิเวศนว์ทิยา  

  4. นายอดศิร ์อศิรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(ภาคเอกชน) ดา้นเศรษฐศาสตร ์

                สิง่แวดลอ้ม  

  5. นางบรรณโศภษิฐ ์เมฆวชิยั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(ภาคเอกชน) ดา้นอนุรกัษ ์

       ศิลปกรรม/ภมูสิถาปตัยแ์ละสิง่แวดลอ้มเมอืง 

  6. นายปานเทพ รตันากร   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(ภาคเอกชน) ดา้นบรหิารจดัการ 

                ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

  7. นายธเรศ ศรสีถติย ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม  

  8. นายเตมิศกัดิ์ สุขวบูิลย ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นสงัคมและการมสี่วนร่วม   

    

ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป  

 

31. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ดา้นจติวทิยาองคก์าร) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่ส  านกังาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ นายรุ่งโรจน์ รงัสโิยภาส เป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ดา้นจติวทิยาองคก์าร) แทนนายปิต ิตณัฑเกษม ทีไ่ดล้าออก  

 

32. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการบนิพลเรอืน  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการบิน              

พลเรือน จ านวน 7 คน แทนกรรมการเดิ มที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระสี่ ปี  เมื่อว ันที่  16 ก ันยายน 2560 ด ัง น้ี                          

1. นายธนาวฒัน ์สงัขท์อง 2. นายกงกฤช หิรญักิจ 3. นายชยัศกัดิ์ องัคสุ์วรรณ 4. นายรุธิร ์พนมยงค ์5. นายชาญวิทย ์

อมตะมาทชุาต ิ6. นายชูศกัดิ์ ชื่นประโยชน ์7. นายอนุสรณ ์แสงน่ิมนวล  

 

 

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวม โดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                          วนัที ่ 21 พฤศจกิายน 2560  24 

33. เรื่อง แต่งต ัง้ผูแ้ทนจากกองทพัอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากบัส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ พลอากาศเอก ยรรยง คนัธสร ผูแ้ทน

กองทพัอากาศ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการก ากบัส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศ

เอก ทวเิดนศ องัศุสงิห ์กรรมการเดิมที่ลาออกจากต าแหน่ง เมือ่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 เน่ืองจากเกษยีณอายุราชการ ท ัง้น้ี 

ต ัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป  

 

 

 

 

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

 


