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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 พฤศจกิายน 2561  
 

http://www.thaigov.go.th 

 วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 

ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  

ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 

กฎหมาย 

 

 1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการ

ของศาลแขวง     ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท า

การศาลแขวงเชียงราย วันที่ 1 เมษายน 2562)  

 2.  เรื่อง  ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

 4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันลา  

         6.  เรื่อง มาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว  

         7.  เรื่อง  ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม

เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปีพุทธศักราช 2561 (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสาน

วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ าและสิ่งแวดล้อม) (วธ.)  

 8. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 

3/2561  

 

ตา่งประเทศ 

         9. เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี

แรงงาน     อาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 

ครั้งที่ 25 (The 25th ASEAN      Labour Minister Meeting 

: ALMM) 

 10. เรื่อง การขยายอายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความ

ร่วมมือด้าน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) 



 

 

 

2 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

 

 

   

        11.   เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 

 12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราช

อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  

 13.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองเพิ่มเติมในที่

ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 22 

 14.  เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

แตง่ตัง้ 

 

 15.   เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

 

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

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

 

กฎหมาย 

 

1. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวนัเปิดท าการของศาล

แขวง ในจงัหวัดเชยีงราย พ.ศ. .... (ก าหนดวนัเปดิท าการศาลแขวงเชยีงราย วันที่ 1 

เมษายน 2562)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ 

และวันเปิด 

ท าการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวง

เชียงราย วันที่ 1 เมษายน 2562) ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน็เรื่องด่วน   

แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎีกา  

 1. ก าหนดให้มีศาลแขวงในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นอีก 1 ศาล คือ ศาลแขวง

เชียงราย มีเขตอ านาจในท้องที่อ าเภอเมืองเชียงราย  อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง  

อ าเภอพาน อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
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อ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่สาย อ าเภอเวียงชัย และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  และให้เปิดท าการ

ศาลแขวงเชียงรายตั้งแต่ 

วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 2. ก าหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดท าการศาลแขวงเชียงราย  ให้ศาลจังหวัด

เชียงรายมีเขตอ านาจตลอดถึงเขตอ านาจของศาลแขวงเชียงรายด้วย  

 3. ก าหนดให้บรรดาคดีของท้องที่อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอ

ดอยหลวง   

อ าเภอพาน อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่สาย อ าเภอเวียงชัย 

และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   

ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดเชียงรายในวันเปิดท าการศาลแขวงเชียงราย ให้คง

พิจารณาพพิากษาต่อไปในศาลจังหวัดเชียงราย และบรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าว ซึ่ง

อยู่ระหว่างศาลจังหวัดเชียงรายมีค าสั่งให้ผัดฟ้องหรือให้ขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน 

แล้วแต่กรณีในวันเปิดท าการศาลแขวงเชียงราย ให้ศาลจังหวัดเชียงรายมีอ านาจ

พิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือขังระหว่างสอบสวนนั้นต่อไป 

 

2. เรือ่ง รา่งพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิพระราชบญัญัตเิรอืไทย พุทธศักราช 2481 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ที่ตรวจพิจารณา

แล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชก าหนด  

  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “เรือประมง” “เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” และ “เรือ

สนับสนุนการประมง”  

   2. ก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเรือ

สนับสนุนการประมงท่ีเจ้าของได้แจ้งจม สูญหาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดย

ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ และไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด ถูก

น ากลับมาจดทะเบียนหรือใช้เป็นเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือสนับสนุนการ

ประมง อีก  

   3. แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาในการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยกรณีที่ไม่ได้ต่อ

อายุใบอนุญาตใช้เรือ โดยขยายระยะเวลาจากสามสิบวันเป็นหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าท่า

แจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิน้อายุของใบอนุญาตใช้เรือนั้น  

  4. ก าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ที่น าเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือ

สนับสนุนการประมง          ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเนื่องจากมีการจ าหน่าย จ่าย หรือโอน

ให้แก่บุคคลอื่น และเจ้าของได้ให้การรับรองไว้ว่าจะไม่น าไปใช้ในการท าการประมง 

ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมงอีก ไปท าการประมง  ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือ

สนับสนุนการประมง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ  

   5. ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับเรือตามบัญชีรายชื่อเรือสูญหายถาวร ที่

อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนดก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นเรือที่มี

การแจ้งต่อนายทะเบียนตามมาตรา 22 และ                 มาตรา 22/1 แล้ว  
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3. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตยิา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  

    1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

   2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 

เครืองาม) ไปพิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการแก้ไข

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญัตยิา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. มีบทบัญญัติที่

สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา 

ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติที่ปรับแก้ไขจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในเรื่อง

ดังต่อไปนี้  

  1. แก้ไขนิยามศัพท์ค าว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” ให้ครอบคลุม

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

   2. เพิ่มเติมนิยามศัพท์ค าว่า “กระบวนการพิจารณาอนญุาต”  

  3. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการก าหนด  

   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการ

จัดเก็บค่าขึ้นบัญชี   

   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น

ค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต   

  4. แก้ไขเพิ่มเติมให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจหน้าที่ของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

  5. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการ

จัดเก็บค่าขึ้นบัญชี   

   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น

ค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต  

   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยา  

   - แก้ไขและยกเลิกมาตรฐานส าหรับการผลิต ขาย น าเข้า ยา โดย

ให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่เป็นเอกสาร

ภาษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจประกาศก าหนด  

  6. ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายไม่ต้องน าส่งค่าขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน

กระบวนการพิจารณาอนุญาตให้แก่คลัง และให้น ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้
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ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความรวดเร็ว การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร และการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์

สาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา                   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

  7. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญาตต้องยื่นเอกสารการได้มาซึ่งสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรประกอบค าขอ

ขึ้นทะเบียนต ารับยา  

  8. แก้ไขเพิ่มเติมให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยามีอายุห้าปีนับแต่วันที่

ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ และวิธีการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  

  9. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการยามีอ านาจ

สั่งทบทวนทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  

  10. แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ  

   - ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัย

ยา  

   - ผู้ที่ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเกินระยะเวลาที่

ก าหนด  

  11. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  

  12. ก าหนดให้บรรดาค าขออนุญาต ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ยื่นก่อน

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับใช้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเดิม  

  13. ก าหนดวันสิ้นอายุของใบส าคัญการขึน้ทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้น

ทะเบียนไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

 

4. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  

   1. คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้ส่งความเห็นของ

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติต่อไป และให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภายในก าหนดเวลา 

   2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปราม              ยาเสพติดไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอว่า   

    โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็น

เวลานานและมีบทบัญญัติ                   บางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ในปัจจุบัน ในส่วนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชามี

ประโยชน์ทางการแพทย์ หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชนใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือ

เพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันพืช

กระท่อมและกัญชายังคงเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 มีการก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็น
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จริงพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้

เองและผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้มีราคาแพง และ         อาจไม่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการแพทย์และต ารับยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวิจัยเพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุม

ของแพทย์ได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

  สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญัตยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้  

  1. เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 

5 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16)  

   2. เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา

เสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต และก าหนดให้การมียาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 5 ไว้ในครอบครองค านวณเป็นสารบริสทุธิ์ตามจ านวนที่ก าหนด ให้

สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17)  

  3. เพิ่มเติมบทบัญญัติ ในกรณีที่ยกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวนที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือส าหรับใช้

ประจ าในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะ

อื่นใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18)  

  4. เพิ่มเติมอ านาจของผู้อนุญาตที่จะอนุญาตให้จ าหน่าย หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท 5 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19)  

  5. เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจ

ก าหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 

5 ผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท 5 หรือก าหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยา

เสพติดประเภท 5 ในปริมาณที่ก าหนดได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมี

มาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย (เพิ่มมาตรา 19/1)  

  6. ตัดยาเสพติดประเภท 5 ออกจากบทบัญญัติห้ามผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง รวมถึงการก าหนดปริมาณยาเสพติดประเภท 5 ที่ให้

สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อครอบครองจ าหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปก าหนด

เพิ่มเติมในมาตราอื่น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26)  

  7. ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 จ าหนา่ยยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 5 นอกสถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27)  

  8. เพิ่มเติมหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ในการจัดเก็บรักษายาเสพติด และ

หน้าที่ที่ต้องกระท าเมื่อ                  ยาเสพติดถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย 

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)  

  9. ก าหนดเพิ่มเติมมิให้โฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่เป็นการ

โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต และหลักเกณฑ์ในการโฆษณาฉลากหรือ

เอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 48)  
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  10. ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดประเภท 5 เกินปริมาณที่ก าหนด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 60)  

  11. ก าหนดหน้าที่ของทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดก และ

อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 5 ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 

61)  

  12. ก าหนดโทษกรณีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อันฝ่าฝืน

พระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76 และมาตรา 76/1)  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

5. เรือ่ง ขอความเหน็ชอบให้ข้าราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐเข้ารว่มโครงการอปุสมบท

เพือ่ถวายพระราชกศุลอุทิศถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร และถวายพระพรชยัมงคล              สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ 9 และสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โดยไม่ถอืเปน็วนัลา  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันลา                     

ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ  

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

  สปน. รายงานว่า  

  1. สปน. ร่วมกับส านักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล 

ด าเนินโครงการอุปสมบท              เพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้

อุปสมบทได้แสดงความจงรักภักดีร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ศึกษาและเรียนรู้

หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา                ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้

เป็นหลักประพฤติในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน โดยจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทและ

จาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเนปาล  

   2. การด าเนินโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัย

มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีก าหนดการ

ด าเนินโครงการอุปสมบทฯ ดังนี้  

วนั เวลา รายละเอียด 

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 

ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.  

ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ ณ วัดสุวรรณภูมิ

พุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 14.00 น.  

พิธีปลงผมนาค ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีฯ 
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วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

09.00 น.  

พิธีมอบผ้าไตร ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ

รัฐบาล 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  พิธีอุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรฐั

อินเดีย 

วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2561  การปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ณ 

สาธารณรฐัอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยเนปาล  

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561  พิธีลาสิกขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย  

    

  3. โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล         อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 90 คน (เป็นข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงาน                

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 19 คน ส่วนราชการอื่น 59 คน และจากภาคเอกชน 12 คน) 

โดยใช้งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ผลผลิตการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ                   

งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ในวงเงิน                     12 ล้านบาท  

  4. สปน. แจ้งว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการฯ 

และรับเป็นประธานโครงการอุปสมบทด้วยแล้ว  

 

6. เรือ่ง  มาตรการกระตุน้ตลาดท่องเที่ยวไทยในชว่งตน้ฤดูกาลท่องเที่ยว  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว

ไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเท่ียว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 

  1. โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” 

ระหว่างวันที่                   15 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้ง การ

เปิดให้บริการพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมแก่นักท่องเท่ียวใน               การคืนภาษี (VAT 

Refund) ในพื้นที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือ ห้างสรรพสินค้า ส าหรับการซื้อสินค้าออก

นอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร เรื่อง การแต่งตั้ง

ตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว 

 2. การเพิ่มความถี่ของการเดินทาง ส าหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการ

ตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือ

สถานกงสลุไทย จากเดิมที่สามารถเดินทางได้ 1 ครั้ง เป็นสามารถเดินทางเข้าประเทศ

ไทยได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิดค่าธรรมเนียมอัตราเดิม 

คือคนละ 1,000 บาทโดยก าหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตราที่สถานทูตเป็น

ระยะเวลา 2 เดือน  

 3. การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) 

แบบอนุญาตครั้งเดียว               เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวี

ซ่าอยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถ

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทย สามารถกลับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ
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ไทยอีก โดยไม่ต้องขออนุญาตอีกครั้ง และสามารถรักษาสิทธิ์การอยู่ในประเทศไทยตาม

ระยะเวลาคงเหลือที่ก าหนดในวีซ่าเดิม 

 4. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็น

ระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางอนุญาตของ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก สามารถ

เข้ามาในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งต่อปีปฏิทิน  

 สาระส าคญั                            

 1. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ได้จัดท าโครงการเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมา รวมถึงการ

ทดแทนนักท่องเที่ยวที่ลดลงด้วยตลาดระยะใกล้ ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ 

และอาเซียน ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว 

พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอยในหมวดของการช้อปปิ้งและค่าอาหารและเครื่องดื่มสูง 

ดังนั้น จึงเห็นควรกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนและตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ด้วยโครงการ 

“Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ในช่วงต้นฤดูท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

   1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     1)  ฟื้นฟูภาพลักษณป์ระเทศไทย สร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่น

ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 

     2)  กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มตลาด

ระยะกลางและใกล้ 

     3) กระตุ้นการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับ

ผู้ประกอบการในประเทศ  

     4)  เพิ่มความถี่ และ ขยายวันพักในการท่องเท่ียวในช่วงฤดูการ

ท่องเที่ยว 

   1.2 เป้าหมาย 

     1) รักษารายได้ทางการท่องเที่ยว ไม่ให้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน

ปี 2562                โดยเป้าหมายปี 2562 : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 12 (ประมาณ 2.28               ล้านล้านบาท) 

     2) กลุ่มเป้าหมาย เน้นการด าเนินงานในตลาดระยะกลางและใกล้

ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อพักผ่อน (Leisure) และนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่มี

ก าลังการใช้จ่ายสูง 

   1.3  ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 

มกราคม 2562  

   1.4 วิธีด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ 

     1) ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า เจ้าของแบรนด์สินค้าชั้นน า

ยอดนิยม ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้ มอลล์ บัตรเครดิต จัดกิจกรรม 

Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privilege” พิเศษส าหรับนักท่องเที่ยว 

ได้แก่ ให้มีการเพิ่มส่วนลด On Top หรือให้สิทธิพิเศษจากปกติที่ศูนย์การค้าให้กับ

นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว (หากนักท่องเที่ยวแสดง Passport ในช่วงเวลา Campaign)

ส่งเสริมการจัด Sales Promotion ในหมวดสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยม เช่น เสื้อผ้า 
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เครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และแบรนด์ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมการจัด Shopping Event ในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าที่มีนักท่องเท่ียว

จ านวนมากและใช้ “Passport Privileges” ณ ร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า 

ห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

     2)  ส่งเสริมการตลาด โดยพาคณะ FAM Trip /Blogger, Travel/ 

Shopping Blogger ต่าง ๆ เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่ต่าง ๆ 

     3) รวบรวมโปรแกรม “Passport Privileges” ของพันธมิตร และ

จัดท า E-Book ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึง ณ ท่าอากาศยานฯ 

     4) ส่งเสริมการตลาดร่วมกับ Travel Agent , Online Travel Tech  

พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูล สินค้าบริการ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ พร้อมท้ังสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทาง เพื่อกระตุ้นการเดินทางช่วงไตรมาสสุดท้าย 

     5) ท าแคมเปญประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นภูมิภาค

และประเทศเป้าหมายส าหรับกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale “Passport 

Privilege” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ททท. และพันธมิตร 

     6) ขอความร่วมมือหน่วยงาน พันธมิตรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

เช่น สื่อภายในและภายนอกท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ดอนเมือง รวมท้ังสื่อ ณ จุดขาย ติดตั้งตามศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้าที่

นักท่องเที่ยวนิยม 

     7) จัดท า Mini Site ส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการ 

     8) จัดกิจกรรม Passport Privileges Mobile Booth เพื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวท่ีศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

    อนึ่ง ส าหรับสิทธิพิเศษในช่วง Amazing Thailand Grand Sale 

“Passport Privileges” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หารือร่วมกับ

กระทรวงการคลังในการให้สิทธิพิเศษกับนักท่องเที่ยว ในช่วงของการจัดแคมเปญ 

ได้แก่ การขอเปิดให้บริการพื้นท่ีพิเศษเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยว ในการคืนภาษี (VAT 

Refund) ในพื้นที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือ ห้างสรรพสินค้า ส าหรับการซื้อสินค้าออก

นอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร เรื่อง การแต่งตั้ง

ตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว และการเพิ่ม Fast Lane ณ สนามบิน

นานาชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้า จิวเวอรี่ และอัญมณี 

ได้คืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น  

 2. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมไทยธุรกิจ

การท่องเที่ยว (ATTA) ได้เสนอความเห็นว่าเพื่อเป็นการจูงใจและอ านวยความสะดวก

แก่นักท่องเท่ียวจีนยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูต และ                  สถานกงสุลไทย โดยเสีย

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ให้สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทย 1 ครั้ง แตส่ามารถ

เดินทางได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

 3. ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) นอกจากจะเดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

หลักแล้ว จะนิยมเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และ

มาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
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นักท่องเที่ยวที่ต้องท าการตรวจลงตรา (วซี่า) เข้ามาในไทยแล้ว เมื่อออกไปยังประเทศ

เพื่อนบ้านจ าเป็นต้องขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง หากมีการทบทวนมาตรการวีซ่านี้ โดยอนุญาต

ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว 

ในช่วงอายุที่เหลืออยู่ของวีซ่า ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มนี้ เป็นการกระตุ้นและสร้างความพึงพอใจให้

นักท่องเที่ยว อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

บ้าน ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนอีกด้วย  

 4. การเดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จากฐานข้อมูลกระทรวง              การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2560 มีจ านวน

เกือบ 5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ประกอบกับปัจจบุันมี

ชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากที่อาศัยและท างานในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยเพื่อการช้อปปิ้ง พักผ่อนหย่อนใจ การแข่งกีฬาหรือชมการแข่งขัน รวมทั้ง

การเดินทางเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ดี จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ออก

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการ

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยมีการเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อการ

ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทาง

อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก 

สามารถเข้ามาในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

ปฏิทิน ยกเว้นบุคคลสญัชาติมาเลเซีย โดยมี                ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลบังคับใชก้ับบุคคลสัญชาติที่ได้รับสิทธิ์  

ผ.30 เท่านั้น อาจจะเป็นการปิดโอกาสและสร้างความไม่สะดวกในการเดินทางของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและ                มกี าลังซื้อที่อาศัยและท างานอยู่ในประเทศ

เพื่อนบ้านของไทยได้   

 5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณาแล้ว เห็นว่า ประเทศไทยควรมี

การทบทวนมาตรการด้านการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

เดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกระตุ้นตลาด                 การท่องเที่ยวระยะสั้น

เป็นการเร่งด่วน โดยมาตรการด้านวีซ่าจะเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมร่วมกับ

โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” รวมทั้งมาตรการ

อื่น ๆ ที่ประเทศไทยด าเนินการ เช่น มาตรการความปลอดภยั มาตรการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา VoA เป็นระยะเวลา 2 เดือน เป็นต้น เพื่อให้สามารถ

กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมนักท่องเที่ยว

ทุกกลุ่ม โดยเห็นควรให้มีการทบทวนมาตรการด้านการตรวจลงตรา (วีซ่า) ดังนี้ 

   5.1 การเพิม่ความถี่ของการเดินทาง ส าหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับ

การตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูต

หรือสถานกงสุลไทย จากเดิมที่สามารถเดินทางได้ 1 ครั้ง เป็นสามารถเดินทางเข้า

ประเทศไทยได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิดค่าธรรมเนียม

อัตราเดิม คือคนละ 1,000 บาท โดยก าหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตราที่

สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเป็นระยะเวลา 2 เดือน  
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   5.2 การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry 

Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวีซ่า

อยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน

ของไทย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยอนุญาตให้

นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ลาว 

มาเลเซีย เป็นต้น และสามารถกลับเข้ามาประเทศไทยอีกโดยไม่ต้องขออนุญาตอีกครั้ง 

และสามารถรักษาสิทธิ์การอยู่ในประเทศไทยตามระยะเวลาคงเหลือที่ก าหนดในวีซ่า

เดิม 

   5.3 แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการ

ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทาง

อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก 

สามารถเข้ามาในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี

ปฏิทิน ยกเว้นบุคคลสญัชาติมาเลเซีย เป็นไม่จ ากัดจ านวนครั้งต่อปีปฏิทิน 

  

7. เรือ่ง ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพือ่สบืสานคณุคา่ทางวฒันธรรมเนือ่งใน

ประเพณลีอยกระทง ประจ าปพีทุธศกัราช 2561 (ลอยกระทงปลอดภัย สบืสาน

วัฒนธรรมไทย ใสใ่จสายน้ าและสิง่แวดลอ้ม) (วธ.)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสาน

คุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ใน

ระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้แนวคิด  “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสาน

วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ าและสิ่งแวดล้อม” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ 

สรุปได้ ดังนี้  

1. แนวทางและมาตรการรณรงคใ์นประเพณลีอยกระทง พ.ศ. 2561 

 

ประเดน็ รายละเอียด 

ลอยกระทงปลอดภัย - ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด

มาตรการรักษาความ 

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่เล่นพลุและดอกไม้ไฟในที่

ชมุชน ไม่แต่งกายด้วยชุดล่อแหลม   

- ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 

- ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร 

ตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชน 

สืบสานวัฒนธรรมไทย  - ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของ

ประเพณีที่เหมาะสม  

เช่น ประดิษฐ์กระทงร่วมกันในครอบครัวและในชุมชน 

- ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม  เช่น 

การละเล่นและ                 

การแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่น  เพื่อเป็นการ
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ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

ใส่ใจสายน้ าและ

สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมให้การใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่าย

มาประดิษฐ์กระทง  

และรณรงค์แนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 

หน่วยงาน 1 กระทง”  

 

2. แนวทางการด าเนนิงานของสว่นราชการที่เขา้รว่มประชมุบรูณาการ

ประเพณลีอยกระทง  

พ.ศ. 2561 

 

หนว่ยงาน แนวทางการด าเนนิงาน 

กระทรวงมหาดไทย  

(กรมการปกครอง)  

- ให้ทุกจังหวัดด าเนินการตามแผนดูแลความปลอดภัย

ของประชาชน 

- พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย 

หรือวัตถุอื่น 

ใดท่ีคล้ายคลึง  

- จัดท าแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

ประเพณีลอยกระทง  

ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

- เข้มงวดในการรักษาความสงบในแต่ละพื้นที่ และพร้อม

ใช้แผนเผชิญเหตุ 

โดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก 

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ภาคเอกชนในการป้องกัน

อาชญากรรม เช่น  

สถานบันเทิงต่าง ๆ  

กระทรวงคมนาคม  

(กรมเจ้าท่า)  

- ก าหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ าเจ้าพระยา ห้าม

เรือเดินทะเล  

เรือล าเลียง เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือน้ ามัน และเรือลาก

จูง ผ่านเขตควบคุมการเดินเรือในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 16.00 – 24.00 น. 

- ตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางน้ าและศูนย์อ านวย

ความสะดวกพร้อม 

ดูแลความปลอดภัยทางน้ า  บริเวณท่าเทียบเรือที่มีการใช้

บริการหนาแน่น  

- เปิดสายด่วน 1584 รบัแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง 

วธ. (ส านักงานปลัด 

วธ.) 

- สนับสนุนการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 25 พ.ย. 2561 

โดยจัดกิจกรรม  

เช่น การเผาเทียนเล่นไฟ  การแสดงทางวัฒนธรรม และการ

แสดงพื้นบ้าน เป็นต้น  

- จัดกิจกรรมประเพณีลอยพระทงอาเซียน เวียดนาม ลาว 

และไทย  

โดยเน้นสืบสานและรักษาคุณคา่ของประเพณีและวัฒนธรรม
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ระหว่างประเทศ  

กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา (กรมการ

ท่องเที่ยว)  

- ประชาสัมพันธ์และบริการให้ข้อมูลประชาชนในการ

ส่งเสริมการใช้วัสดุจาก 

ธรรมชาติมาผลิตกระทง และรณรงค์ให้ใช้กระทงร่วมกันเพื่อ

ลดปริมาณขยะ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้า

ร่วมกิจกรรมตาม 

สถานที่ต่าง ๆ ของทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน   เพื่อเป็น

การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมฯ และพร้อมด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) ส านัก

นายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)  กรุงเทพมหานคร (ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ

ท่องเที่ยว) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม)  

 

 

 

8. เรือ่ง สรปุมติการประชมุคณะกรรมการนโยบายปาลม์น้ ามนัแห่งชาต ิครัง้ที่ 3/2561  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม

น้ ามันแห่งชาติ                  ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามที่

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) เสนอ                     สรุป

สาระส าคัญดังนี้  

  1 .โครงการเร่งรัดสง่ออกน้ ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรบัสมดุล

น้ ามันปาลม์ในประเทศ 

   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงมีข้อเสนอให้มีการน าน้ ามันปาล์มดิบ

มาผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ เพื่อลดปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มใน

ประเทศ จ านวน 160,000 ตัน และขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินงบกลางใน

โครงการเร่งรัดส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ภายในวงเงิน 525 ล้านบาท ตามมติ กนป.                  

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส่วนเพิ่มให้กับกระทรวง

พลังงาน  

    1.1 เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานน าน้ ามันปาล์มดิบไปใช้ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า                    ในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ จ านวน 160,000 ตัน เพื่อลด

ปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มภายในประเทศ 

    1.2 เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินงบ

กลางส าหรับโครงการเร่งรัดส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มให้กับโรงไฟฟ้าตามข้อ 1.1 และปรับเปลี่ยน

ชื่อ จาก โครงการเรง่รัดส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ ามัน

ปาล์มในประเทศ เปน็ มาตรการปรับสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ 

     1.3 เห็นชอบให้ปรับกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขราคาของกิจกรรม

การผลักดันการส่งออกตามมาตรการปรบัสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ ตามที่

คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาดเสนอ 
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ส าหรับการบริหารและก ากับดูแลการผลักดันการส่งออกให้เป็นหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการบริหารและก ากับดูแลมาตรการปรบัสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ 

(เฉพาะกิจ) ที่ กนป. แต่งตั้งต่อไป 

    1.4 มอบหมายคณะกรรมการจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

(กจร.) พจิารณา                   ความเหมาะสมของราคาขั้นต่ าในการรับซื้อผลปาล์มดิบจาก

เกษตรกร เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

ต่อไป 

   2. มาตรการเพิ่มปริมาณการใชน้้ ามันปาล์มดิบเปน็เชื้อเพลิงในเครือ่งยนต์ 

(ด้านพลงังาน) 

   เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 

ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และมาตรการจูงใจให้มีการส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลหมุน

เร็ว บี 20 ในรถยนต์ขนาดเล็ก  

    2.1 เห็นชอบให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (บี 7) จากอัตรา

ส่วนผสมร้อยละ                 6.5 - 7.0 เป็นร้อยละ 6.8 - 7.0 ซึ่งสง่ผลให้มีการใช้น้ ามัน

ปาล์มดิบเพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ตัน 

    2.2 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางส่งเสรมิและมาตรการ

จูงใจให้มีการใช้น้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถบรรทุกและรถยนต์ขนาดเล็ก  

   3. มาตรการก ากบัดแูลให้เปน็ไปตาม ขอ้ 1) และ ขอ้ 2) 

   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและก ากับดูแลมาตรการปรับสมดุล

น้ ามันปาล์มในประเทศ (เฉพาะกิจ) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในข้อ 1) 

และข้อ 2) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ ตามร่างองค์ประกอบที่

น าเสนอ กนป.               รวม 13 คน โดยให้เพิ่มองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการฯ 

จ านวน 4 ท่าน ตามความเห็นของประธาน กนป.และกรรมการ กนป. คือ ผู้แทน กอ.

รมน. จ านวน 1 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. จ านวน 3 ท่าน                     

รวม 17 ท่าน  

 

 

 

 

ตา่งประเทศ 

 

9.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบคณะรฐัมนตรตีอ่เอกสารผลลพัธก์ารประชมุรัฐมนตรแีรงงาน

อาเซยีนในการประชุมรฐัมนตรแีรงงานอาเซียน ครัง้ที่ 25 (The 25th ASEAN Labour 

Minister Meeting : ALMM) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 

ดังนี้ 

  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จ านวน 2 

ฉบับ ได้แก่                          1) ร่างแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
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ต่างด้าว (2561 - 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน และ 2) ร่างแนวคิดริเริ่ม

เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational 

Safety and Health Network : ASEAN - OSHNET) เพื่อขับเคลื่อนแถลงการณ์ของ

รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ข้างต้น 

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างเอกสารผลลัพธ์

ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จ านวน 2 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ

หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้                ให้กระทรวงแรงงานสามารถ

ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ

ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  รง. รายงานว่าการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้น

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย และที่ประชุมฯ จะมีการรับรองร่าง

เอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

  1. รา่งแผนปฏิบตักิารคณะกรรมการอาเซยีนวา่ดว้ยการปฏิบตัใิห้เป็นไป

ตามปฏิญญาอาเซยีนวา่ด้วยการคุ้มครองและสง่เสรมิสิทธิของแรงงานตา่งด้าว (2561 - 

2568) เพือ่ขบัเคลือ่นฉันทามติอาเซยีน                     มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน

ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่มีการลง

นามรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบผลการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน 5 

ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษา/ข้อมูลข่าวสาร 2) การคุ้มครอง            3) การบังคับใช้

กฎหมาย 4) การขอความช่วยเหลือ และ 5) การคืนสู่สงัคม โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้

ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนระบุโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์

ดังกล่าวอย่างน้อย 1 โครงการ ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ เช่น 

การศึกษาเรื่องความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้าย                         สิทธิ

ประกันสังคมส าหรับแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

  2. รา่งแนวคิดรเิริ่ม ASEAN-OSHNET เพือ่ขบัเคลือ่นแถลงการณข์อง

รฐัมนตรแีรงงานอาเซยีนในการปรบัปรงุความปลอดภัยและอาชวีอนามยัเพือ่การเติบโต

ทางเศรษฐกจิที่ยั่งยนื เป็นเอกสารแนวคิด                 เพื่อขับเคลื่อนแถลงการณ์

รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ความ

เห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนฯ โดย รง. ได้ร่วมลงนามรับรองในที่

ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาระพิเศษด้านความปลอดภัยและ                  อาชวีอ

นามัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

  ส าหรับร่างแนวคิดริเริ่มฯ ประกอบด้วยมาตรการที่ประเทศสมาชิกอาเซียน

จะต้องด าเนินการ โดยได้ก าหนดประเทศผู้ประสานงานและระยะเวลาด าเนินการ เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการ
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ด าเนินการภายใต้แถลงการณ์รฐัมนตรีแรงงานอาเซียนฯ (เช่น มาตรการยกระดับ

มาตรฐาน 

 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยพัฒนาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

สม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

เป็นต้น) รวมถึงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ASEAN – OSHNET ค.ศ. 2016 – 

2020 (เช่น การรวบรวมข้อมูลประจ าปีโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ 

ประเทศอาเซียน ทั้งนี้ ให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต้องส่งสรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าปี เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ASEAN – OSHNET โดยมี ASEAN – OSHNET 

Secretariat เป็นผู้ประสานงาน ระยะด าเนินการ ค.ศ. 2016 – 2020 เป็นต้น)   

 

10. เรือ่ง  การขยายอายบุนัทึกความเขา้ใจระหว่างอาเซียนและจนีวา่ด้วยความรว่มมือ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และบนัทึกความเขา้ใจระหว่างอาเซียนและ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศวา่ด้วย                  ความรว่มมอืดา้นการพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(ดศ.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบการขยายอายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่า

ด้วยความร่วมมือ                    

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยการท าหนังสือแลกเปลี่ยน 

2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายอายุบันทึกความเข้าใจตาม

ข้อ 1. 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยน

เพื่อขยายอายุบันทึก 

ความเข้าใจเพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หาก

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 

ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ

ปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

3. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลง

นามในหนังสือ 

แลกเปลี่ยนฯ ตามข้อ 1. 

  สาระส าคญัของเรือ่ง  

  1. ที่ผ่านมาประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงบทบาท

ในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระดับพหุภาคีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา คือ จีนและสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ  โดยอาเซียนเคยจัดท าบันทึกความเข้าใจด้าน

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับจีนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
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มาแล้วฝ่ายละ 1 ฉบับ ซึ่งต่อมาบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าวได้หมดอายุลง 

(ภายหลังจากที่ได้มีการต่ออายุไป 1 ครั้ง) และทั้งสองฝ่าย (อาเซียน – จีน และอาเซียน 

– สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) ก็ได้จัดท าบันทึกความเข้าใจ ฉบับที่ 2 ขึ้น 

ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทส

และการสื่อสาร เพื่อน ามาใช้แทนฉบับเดิม  ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ มี

สาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการเข้าถึงและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

นวัตกรรมเทคโนโลยีและแอพลิเคชั่นด้านไอซีที  การสื่อสารในกรณีฉุกเฉินให้มี

ประสิทธิภาพในด้านการรับมือและจัดการภัยพิบัติ   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ

ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายรัฐบาลตาม

พันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่

ดิจิทัลไทยแลนด์อันจะเป็นการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ  

   

 

 

  2. เนื่องจากบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะหมดอายุลงในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

และบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะหมดอายุลง 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ท้ังสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ขอต่ออายุบันทึกความ

เข้าใจทั้งสองฉบับเพื่อสนับสนุนการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันตามขอบเขตความ

ร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

11.  เรือ่ง การประชมุรฐัภาคอีนสุัญญามินามาตะวา่ด้วยปรอท สมัยที ่2 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้ 

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญามินามาตะว่าด้วย 

ปรอท สมัยที่ 2 

2. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามิ

นามาตะฯ สมัยที่ 2 

3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยฯ ที่มิใช่สาระส าคัญ 

หรือไม่ขัดต่อ 

ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้

พิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง   

สาระส าคญั  

1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามิ

นามาตะฯ สมัยที่ 2      
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รวมทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย (1) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะ

ผู้แทนไทยฯ (2) ประธานอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามิ

นามาตะฯ (3) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) ผู้แทนกระทรวง

อุตสาหกรรม (5) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (7) 

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (8) ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ (9) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบ

คณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว 

2. ท่าทีของไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ 

สมัยที่ 2 จะสนับสนุน         

การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการ

คุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและ

การปล่อยสู่ดินหรือน้ าของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยค านึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ  และความต้องการจ าเพาะ

ของประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถใน

ระดับประเทศและภูมิภาคด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอด

วงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนความ

ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการด าเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพและ

ขีดความสามารถของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2 จะพิจารณา 6 

ประเด็นหลัก ดังนี้  

(1) ประเด็นด้านเทคนิควิชาการและวิทยาศาสตร์  อาทิ การปล่อยปรอท

สู่ดินและน้ า 

การกักเก็บชั่วคราวของปรอทอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ของเสียปรอท  ของ

เสียปรอทโดยเฉพาะ                       การพิจารณาหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางของ

การจัดการพื้นที่ปนเปื้อน การปลดปล่อยปรอทจากการเผาในที่โล่งของของเสีย   

(2) ประเด็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาทิ ความร่วมมือกับ

องค์การอนามัยโลกและ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

 

 

(3) ประเด็นกลไกการเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีของ

อนุสัญญาฯ อาทิ   

การด าเนินการของกลไกทางการเงิน โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และ Specific 

International Programme  

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิค  
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(4) ประเด็นเสริมสร้างขีดความสามารถ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

(5) ประเด็นสนับสนุนการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ อาทิ  

คณะกรรมการอนุวัติการและ 

ปฏิบัติตาม การประเมินประสิทธิผล ส านักเลขาธิการ  

(6) ประเด็นอื่น ๆ อาทิ กฎระเบียบส าหรับการประชุม กฎทางการเงิน 

โปรแกรมการท างาน 

และงบประมาณของส านักเลขาธิการฯ และสถานที่และวันจัดประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ 3  

 

12. เรือ่ง รา่งบนัทึกความเขา้ใจวา่ด้วยความรว่มมอืด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม  ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสหราชอาณาจกัรบ

ริเตนใหญแ่ละไอร์แลนดเ์หนอื  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบรเิตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนือ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายเป็น         

ผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง

ถ้อยค าของร่างบันทึกความ              เข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ เพื่อให้

สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ

พิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม 

(Full Powers) ให้แก่ 

ผู้ลงนามในข้อ 2  

  สาระส าคญั 

  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี

และนวัตกรรม  ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราช

อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้  

  1. สาขาความร่วมมือ ครอบคลุมความร่วมมือ 8 สาขา ได้แก่ 1) อาหาร

และการเกษตร              2) วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยาศาสตร์  3) การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม                   4) เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูล 5) สิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่  6) นโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 7) การส ารวจพื้นผิวโลก วิทยาศาสตร์อวกาศ  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอวกาศ และ 8) สาขาอื่น ๆ ของความร่วมมือซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกันในอนาคต 

รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในภาคที่เกี่ยวข้องกับ
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วิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจเริ่มต้นและการเป็น

ผู้ประกอบการ 

  2. ขอบเขตความร่วมมือ ครอบคลุม 9 รูปแบบ  ได้แก่ 1) การก าหนดสาขา

โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน 2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) โครงการการวิจัยและ

พัฒนาร่วม 4) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ผู้ชานาญการ และนักวิจัย 5) การจัดและ

การร่วมการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  นิทรรศการ ฯลฯ 6) การจัดและการร่วมภารกิจการค้า 7) การ

อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามแผนงานและโครงการร่วม 8) การ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการตรวจสอบข้อเสนอ 

 

ส าหรับการพัฒนาต่อไป และ 9) รูปแบบอืน่ ๆ  ของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน 

 

13.  เรือ่ง  การขอความเหน็ชอบตอ่รา่งเอกสารที่จะมีการรบัรองเพิม่เติมในที่ประชมุ

คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน ครัง้ที่ 22 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ (1) รา่งขอบเขต

อ านาจหน้าที่ของคณะผู้แทนเสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในการ

เยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง พร้อมร่างชุดค าถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการเข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต และ (2) ร่างเอกสาร

แนวคิดเรื่องเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามที่กระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่

สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ

ต่อไป  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน

ไทยในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วม

รับรองเอกสารดังกล่าว 

  สาระส าคญัของรา่งเอกสาร 2 ฉบบั 

  1. รา่งขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะผูแ้ทนเสาประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซยีนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพือ่คน้หาขอ้เทจ็จรงิ (Fact-Finding 

Mission to Timor-Leste: Draft Terms of Reference for the ASEAN Political-

Security Community (APSC) Pillar) พรอ้มรา่งชุดค าถามเพือ่คน้หาขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกบัการเข้าเปน็ประเทศสมาชกิอาเซยีนของติมอร์-เลสเต (Accession of Timor-

Leste to ASEAN: Fact-Finding Questionnaire) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

   1) รา่งขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะผูแ้ทนเสาประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซยีนในการเยอืนตมิอร์-เลสเต เพื่อคน้หาขอ้เท็จจรงิ จัดท าขึ้นเพื่อ

ก าหนดการด าเนินการของ FFM ของเสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

สรุปสาระส าคัญ ได้แก่ (1) FFM มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ

นโยบาย กฎหมาย และความพร้อมของติมอร์ฯ ในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และ

ส่งเสริมความเข้าใจของติมอร์ฯ เกี่ยวกับค่านิยม ความรับผิดชอบ และพันธกรณีต่าง ๆ 

ของอาเซียน (2) การจัดตั้ง FFM จะต้องได้รับอาณัติจากคณะมนตรีประสานงาน
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อาเซียน โดย FFM จะประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ               

ส านักเลขาธิการอาเซียน (3) FFM จะใช้ประโยชน์จากชุดค าถามท่ีอาเซียนจัดท าขึ้น

ในการหารือกับฝ่ายติมอร์ฯ              (4) ผลการเยือนติมอร์ฯ ของ FFM จะเป็นส่วน

หนึ่งของการประเมินความพร้อมของติมอร์ฯ โดยจะมุ่งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เกณฑ์ (Criteria) การเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 

   2) รา่งชุดค าถามเพือ่คน้หาขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการเข้าเป็นประเทศ

สมาชกิอาเซยีนของตมิอร์-เลสเต จัดท าขึ้นเพื่อช่วยให้คณะ FFM จากเสาประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนใช้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของติมอร์ฯ ซึ่งชุด

ค าถามประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความร่วมมือด้านการเมือง                      (2) 

ความร่วมมือด้านความมั่นคง (3) ความสัมพันธ์กับภายนอก (4) สิทธิมนุษยชน และ (5) 

ความร่วมมือ                     ด้านกฎหมาย 

  2. รา่งเอกสารแนวคดิเรือ่งเครอืขา่ยสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชกิ

อาเซยีน (Concept Note – Proposed Network of ASEAN Associations of 

ASEAN Member States) สาระส าคัญ  คือ น าเสนอภูมิหลังและเหตุผลของการจัดตั้ง

เครือข่ายฯ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ กลไก การประชุมประจ าปี และแหล่งเงินทุนของ

เครือข่ายฯ ตลอดจนกรอบเวลาในการด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายฯ โดยเครือข่ายฯ มี

วัตถุประสงค์     เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างสมาคมอาเซียนหรือองค์กรที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน    

 

 

ซึ่งเป็นการเสริมการด าเนินการดังกล่าวในระดับชาติ และเพื่อส่งเสริมโครงการความ

ร่วมมือในระดับภูมิภาคและ               ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน 

  ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงาน

อาเซียน ครั้งที่ 22               ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561   

 

14. เรือ่ง  รา่งถอ้ยแถลงรว่มวา่ด้วยความรว่มมอืดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรมอาเซยีน – สาธารณรฐัประชาชนจนี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมว่า

ด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน – สาธารณรฐั

ประชาชนจีน ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ทั้งนี้ หากมีความ

จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือ

ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาด าเนินการ

ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

  สาระส าคญั 

  1. รา่งถอ้ยแถลงรว่มวา่ด้วยความรว่มมอืด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรมอาเซยีน – สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการใช้

นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเติบโต และเน้นย้ าการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน การ
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สนับสนุนการเติบโตในระดับภูมิภาคโดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ผ่าน

กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน รวมท้ังยังคงสนับสนุน

ความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน – สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

  2. ร่างถอ้ยแถลงรว่มดังกลา่วเปน็การแสดงเจตนารมณร์ว่มกนัในการ

สง่เสรมิความรว่มมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียนและ

สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยมิได้ใช้ถ้อยค าหรือมีบริบทที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะ

ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นร่างแถลงการณ์ร่วม

ดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญา

ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

  ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวในช่วงการประชุมสุดยอด

ผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 33 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์  

 

แตง่ตัง้ 

 

15.  เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับ

ทรงคณุวฒุิ  

(กระทรวงสาธารณสขุ) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายทวี

ศลิป ์วษิณโุยธนิ ผู้อ านวยการสถาบัน (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) สถาบันจิต

เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต  ให้ด ารงต าแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ 

(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข                  

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า    โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

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


