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เศรษฐกิจ- สังคม 

1. เรื่อง  มาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้น
ฤดูกาลท่องเที่ยว ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 

  1. โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ระหว่างวันที่                    
15 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้ง การเปิดให้บริการพ้ืนที่พิเศษเพ่ิมเติมแก่นักท่องเที่ยว
ในการคืนภาษี (VAT Refund) ในพ้ืนที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือ ห้างสรรพสินค้า ส าหรับการซื้อสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้กับนักท่องเที่ยว 

 2. การเพ่ิมความถี่ของการเดินทาง ส าหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบ
สามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จากเดิมที่สามารถเดินทาง
ได้ 1 ครั้ง เป็นสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิด
ค่าธรรมเนียมอัตราเดิม คือคนละ 1,000 บาทโดยก าหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตราที่สถานทูตเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน  

 3. การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว               
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวีซ่าอยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) โดยอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเพ่ือนบ้านของไทย สามารถกลับเข้ามาท่องเที่ยว
ประเทศไทยอีก โดยไม่ต้องขออนุญาตอีกครั้ง และสามารถรักษาสิทธิการอยู่ในประเทศไทยตามระยะเวลา
คงเหลือท่ีก าหนดในวีซ่าเดิม 

 4. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซึ่งจะเดิน
ทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับ
พรมแดนทางบก สามารถเข้ามาในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งต่อปี
ปฏิทิน  

 สาระส าคัญ                            

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดท า
โครงการเพ่ือกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมา รวมถึงการทดแทนนักท่องเที่ยวที่ลดลงด้วยตลาด
ระยะใกล้ ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอาเซียน ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวเลขการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอยในหมวดของการช้อปปิ้งและค่าอาหารและเครื่องดื่มสูง 
ดังนั้น จึงเห็นควรกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนและตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ด้วยโครงการ “Amazing Thailand 
Grand Sale “Passport Privileges” ในช่วงต้นฤดูท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 
มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
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   1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     1)  ฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย สร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวประเทศไทย 

     2)  กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มตลาดระยะกลางและ
ใกล้ 

     3) กระตุ้นการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการใน
ประเทศ  

     4)  เพ่ิมความถ่ี และ ขยายวันพักในการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว 

   1.2 เป้าหมาย 

     1) รักษารายได้ทางการท่องเที่ยว ไม่ให้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2562                
โดยเป้าหมายปี 2562 : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 12 (ประมาณ 2.28               
ล้านล้านบาท) 

     2) กลุ่มเป้าหมาย เน้นการด าเนินงานในตลาดระยะกลางและใกล้ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเดินทางเพ่ือพักผ่อน (Leisure) และนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่มีก าลังการใช้จ่ายสูง 

   1.3  ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562  

   1.4 วิธีด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ 

     1) ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า เจ้าของแบรนด์สินค้าชั้นน ายอดนิยม 
ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้ มอลล์ บัตรเครดิต จัดกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 
“Passport Privilege” พิเศษส าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ให้มีการเพ่ิมส่วนลด On Top หรือให้สิทธิพิเศษจาก
ปกติที่ศูนย์การค้าให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว (หากนักท่องเที่ยวแสดง Passport ในช่วงเวลา Campaign)
ส่งเสริมการจัด Sales Promotion ในหมวดสินค้าท่ีนักท่องเที่ยวนิยม เช่น เสื้อผ้า เครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และแบรนด์ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัด Shopping Event ในศูนย์การค้า
ห้างสรรพสินค้าที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากและใช้ “Passport Privileges” ณ ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

     2)  ส่งเสริมการตลาด โดยพาคณะ FAM Trip /Blogger, Travel/ Shopping 
Blogger ต่าง ๆ เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

     3) รวบรวมโปรแกรม “Passport Privileges” ของพันธมิตร และจัดท า E-Book 
ประชาสัมพันธ์ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึง ณ ท่าอากาศยานฯ 

     4) ส่งเสริมการตลาดร่วมกับ Travel Agent , Online Travel Tech  พร้อมทั้ง
สนับสนุนข้อมูล สินค้าบริการ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทาง เพ่ือ
กระตุ้นการเดินทางช่วงไตรมาสสุดท้าย 
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     5) ท าแคมเปญประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นภูมิภาคและประเทศ
เป้าหมายส าหรับกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privilege” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ 
ททท. และพันธมิตร 

     6) ขอความร่วมมือหน่วยงาน พันธมิตรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อภายในและ
ภายนอกท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง รวมทั้งสื่อ ณ จุดขาย ติดตั้ง
ตามศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยม 

     7) จัดท า Mini Site ส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

     8) จัดกิจกรรม Passport Privileges Mobile Booth เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าวที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

    อนึ่ ง  ส าหรั บสิ ทธิ พิ เ ศษในช่ ว ง  Amazing Thailand Grand Sale “Passport 
Privileges” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังในการให้สิทธิพิเศษกับ
นักท่องเที่ยว ในช่วงของการจัดแคมเปญ ได้แก่ การขอเปิดให้บริการพ้ืนที่พิเศษเพ่ิมเติมแก่นักท่องเที่ยว ในการ
คืนภาษี (VAT Refund) ในพ้ืนที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือ ห้างสรรพสินค้า ส าหรับการซื้อสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้กับนักท่องเที่ยว และการเพิ่ม Fast Lane ณ สนามบินนานาชาติ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ นักท่องเที่ยว
ที่ซื้อสินค้า จิวเวอรี่ และอัญมณี ได้คืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น  

 2. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 
(ATTA) ได้เสนอความเห็นว่าเพ่ือเป็นการจูงใจและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนยื่นขอวีซ่า ณ 
สถานทูต และสถานกงสุลไทย โดยเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ให้สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทย 1 ครั้ง 
แต่สามารถเดินทางได ้2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

 3. ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตัวเอง (FIT) นอกจากจะเดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้ว จะนิยมเดินทางไปเที่ยวประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่ต้องท าการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ามาในไทยแล้ว เมื่อออกไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านจ าเป็นต้องขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง หากมีการทบทวนมาตรการวีซ่านี้ โดยอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว ในช่วงอายุที่เหลืออยู่ของวีซ่า ก็จะเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้ เป็นการกระตุ้นและสร้างความพึง
พอใจให้นักท่องเที่ยว อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตามกรอบ
ความร่วมมืออาเซียนอีกด้วย  

 4. การเดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากฐานข้อมูล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2560 มีจ านวนเกือบ 5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.01 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 ประกอบกับปัจจุบันมีชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากที่อาศัยและท างานในประเทศเพ่ือน
บ้านของไทย เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ือการช้อปปิ้ง พักผ่อนหย่อนใจ การแข่งกีฬาหรือชมการแข่งขัน รวมทั้งการเดินทางเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพ 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     1 

  วันนี้ (13 พฤศจกิายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทําการของศาล 

แขวงในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงเชียงราย  
    วันท่ี 1 เมษายน 2562)  
  2.  เรื่อง  รางพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐเขารวมโครงการอุปสมบท 

เพ่ือถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไมถือเปนวันลา  

 6.    เรื่อง   มาตรการกระตุนตลาดทองเท่ียวไทยในชวงตนฤดูกาลทองเท่ียว  
 7.    เรื่อง  ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงคเพ่ือสืบสานคุณคาทางวัฒนธรรมเนื่องใน 
      ประเพณีลอยกระทง ประจําปพุทธศักราช 2561 (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสาน 
      วัฒนธรรมไทย ใสใจสายน้ําและสิ่งแวดลอม) (วธ.)  
  8.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2561  
 

ตางประเทศ 
  9.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอเอกสารผลลัพธการประชุมรัฐมนตรีแรงงาน 
    อาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 25 (The 25th ASEAN  
    Labour Minister Meeting : ALMM) 
  10.  เรื่อง   การขยายอายุบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบันทึกความเขาใจระหวาง 
อาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศวาดวยความรวมมือดานการ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  11.   เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 
  12.  เรื่อง  รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรม  ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหราช 
    อาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ  
  13.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองเพ่ิมเติมในท่ีประชุม 
    คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22 
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  14.  เรื่อง   รางถอยแถลงรวมวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
แตงตั้ง 

  15.   เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 

 
******************* 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปดทําการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. .... (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงเชียงราย วันท่ี 1 เมษายน 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน เขตอํานาจ และวันเปด 
ทําการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... (กําหนดวันเปดทําการศาลแขวงเชียงราย วันท่ี 1 เมษายน 2562) 
ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน   
แลวดําเนินการตอไปได 
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดใหมีศาลแขวงในจังหวัดเชียงรายเพ่ิมข้ึนอีก 1 ศาล คือ ศาลแขวงเชียงราย มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีอําเภอเมืองเชียงราย  อําเภอเชียงแสน อําเภอดอยหลวง  อําเภอพาน อําเภอแมจัน อําเภอแมฟาหลวง  
อําเภอแมลาว อําเภอแมสาย อําเภอเวียงชัย และอําเภอเวียงเชียงรุง  และใหเปดทําการศาลแขวงเชียงรายตั้งแต 
วันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป 
  2. กําหนดใหในระหวางท่ียังไมไดเปดทําการศาลแขวงเชียงราย  ใหศาลจังหวัดเชียงรายมีเขต
อํานาจตลอดถึงเขตอํานาจของศาลแขวงเชียงรายดวย  
  3. กําหนดใหบรรดาคดีของทองท่ีอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงแสน อําเภอดอยหลวง   
อําเภอพาน อําเภอแมจัน อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมลาว อําเภอแมสาย อําเภอเวียงชัย และอําเภอเวียงเชียงรุง   
ซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดเชียงรายในวันเปดทําการศาลแขวงเชียงราย  ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาล
จังหวัดเชียงราย และบรรดาคดีของทองท่ีดังกลาว ซ่ึงอยูระหวางศาลจังหวัดเชียงรายมีคําสั่งใหผัดฟองหรือใหขัง
ผูตองหาไวระหวางสอบสวน แลวแตกรณีในวันเปดทําการศาลแขวงเชียงราย   ใหศาลจังหวัดเชียงรายมีอํานาจ
พิจารณาเก่ียวกับการผัดฟองหรือขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป 
 
2. เรื่อง รางพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 
2481 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ท่ีตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกําหนด  
  1. กําหนดบทนิยามคําวา “เรือประมง” “เรือขนถายสัตวน้ํา” และ “เรือสนับสนุนการประมง”  
   2. กําหนดมาตรการปองกันมิใหเรือประมง เรือขนถายสัตวน้ํา และเรือสนับสนุนการประมงท่ี
เจาของไดแจงจม สูญหาย จําหนาย จาย หรือโอนไปใหผูอ่ืนโดยไมสามารถแสดงหลักฐานได และไมสามารถติดตาม
หรือตรวจสอบไดวาเรืออยูท่ีใด ถูกนํากลับมาจดทะเบียนหรือใชเปนเรือประมง เรือขนถายสัตวน้ํา หรือเรือ
สนับสนุนการประมง อีก  
   3. แกไขเพ่ิมเติมระยะเวลาในการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยกรณีท่ีไมไดตออายุใบอนุญาตใชเรือ 
โดยขยายระยะเวลาจากสามสิบวันเปนหกสิบวันนับแตวันท่ีเจาทาแจงใหเจาของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของ
ใบอนุญาตใชเรือนั้น  
  4. กําหนดโทษทางอาญาแกผูท่ีนําเรือประมง เรือขนถายสัตวน้ํา หรือเรือสนับสนุนการประมง          
ท่ีถูกเพิกถอนทะเบียนเนื่องจากมีการจําหนาย จาย หรือโอนใหแกบุคคลอ่ืน และเจาของไดใหการรับรองไววาจะไม
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นําไปใชในการทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือสนับสนุนการประมงอีก ไปทําการประมง  ขนถายสัตวน้ํา หรือ
สนับสนุนการประมง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
   5. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับเรือตามบัญชีรายชื่อเรือสูญหายถาวร ท่ีอธิบดีกรมเจาทาประกาศ
กําหนดกอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหถือเปนเรือท่ีมีการแจงตอนายทะเบียนตามมาตรา 22 และ                 
มาตรา 22/1 แลว  
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
    1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
   2. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับขอสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไปพิจารณา
ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเก่ียวกับการแกไขอัตราคาธรรมเนียมทายรางพระราชบัญญัติฯ เพ่ือ
สรางความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. มีบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับการ
คุมครองผูบริโภค และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา ซ่ึงประกอบดวยบทบัญญัติท่ีปรับแกไขจาก
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในเรื่องดังตอไปนี้  
  1. แกไขนิยามศัพทคําวา “ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” ใหครอบคลุมผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยประยุกต  
   2. เพ่ิมเติมนิยามศัพทคําวา “กระบวนการพิจารณาอนุญาต”  
  3. ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการกําหนด  
   - หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการไดมาซ่ึงผู เชี่ยวชาญ องคกรผู เชี่ยวชาญ 
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ และการจัดเก็บคาข้ึนบัญชี   
   - หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข และคาใชจายท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต   
  4. แกไขเพ่ิมเติมใหมีผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังใน
และตางประเทศ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต นอกเหนือจากเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
  5. แกไขเพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
   - หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการไดมาซ่ึงผู เชี่ยวชาญ องคกรผู เชี่ยวชาญ 
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ และการจัดเก็บคาข้ึนบัญชี   
   - หลักเกณฑ วิธีการ และเ ง่ือนไข และคาใชจายท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต  
   - หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการศึกษาวิจัยยา  
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   - แกไขและยกเลิกมาตรฐานสําหรับการผลิต ขาย นําเขา ยา โดยใหใชหรืออางอิง
มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ท่ีเปนเอกสารภาษาตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมอาจประกาศกําหนด  
  6. ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายไมตองนําสงคาข้ึน
บัญชีผูเชี่ยวชาญ คาใชจายท่ีจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหแกคลัง และใหนํามาบริหาร
จัดการเก่ียวกับการใหดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสาธารณะเพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานยา                   
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
  7. แกไขเพ่ิมเติมใหผูรับอนุญาตตองยื่นเอกสารการไดมาซ่ึงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีเปน
ยาท่ีไดรับสิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรประกอบคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยา  
  8. แกไขเพ่ิมเติมใหใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยามีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับ และวิธีการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา  
  9. แกไขเพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยามีอํานาจสั่งทบทวนทะเบียนตํารับ
ยาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลว  
  10. แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ  
   - ผูท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการศึกษาวิจัยยา  
   - ผูท่ีตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด  
  11. แกไขอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ  
  12. กําหนดใหบรรดาคําขออนุญาต คําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาท่ียื่นกอนพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใชตามอัตราคาธรรมเนียมเดิม  
  13. กําหนดวันสิ้นอายุของใบสํา คัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาท่ีได ข้ึนทะเบียนไวกอน
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  
 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
   1. คณะรัฐมนตรีรับหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และใหสงความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป และใหสงคืนรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา 
   2. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม              
ยาเสพติดไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
   สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เสนอวา   
    โดยท่ีพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติ                   
บางประการท่ีไมทันตอสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ในปจจุบัน ในสวนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยวาสารสกัด
จากกัญชามีประโยชนทางการแพทย หลายประเทศท่ัวโลกจึงไดมีการผอนปรนโดยการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
อนุญาตใหประชาชนใชพืชกระทอมและกัญชาทางการแพทยหรือเพ่ือการนันทนาการไดโดยชอบดวยกฎหมาย แต
สําหรับประเทศไทย ปจจุบันพืชกระทอมและกัญชายังคงเปนสิ่งเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยา
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เสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มีการกําหนดโทษท้ังผูเสพและผูครอบครอง ท้ังท่ีในสภาพความเปนจริงพบวามีผูปวย
บางสวนลักลอบใชกัญชาเพ่ือรักษาโรคมานานหลายปแลว ท้ังผลิตใชเองและผลิตในเชิงพาณิชย เปนผลใหมีราคา
แพง และอาจไมถูกตองตามหลักวิชาการแพทยและตํารับยา สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522 เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาและพืชกระทอมไปทําการศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชนทางการแพทย
และสามารถนําไปใชในการรักษาภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ดังตอไปนี้  
  1. เพ่ิมเติมบทบัญญัติ หามมิใหผลิต นําเขา หรือสงออกยาเสพติดประเภท 5 เวนแตไดรับอนุญาต
จากผูอนุญาตเฉพาะกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 16)  
   2. เพ่ิมเติมบทบัญญัติ หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 5 
เวนแตไดรับใบอนุญาต และกําหนดใหการมียาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ตามจํานวนท่ีกําหนด ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 17)  
  3. เพ่ิมเติมบทบัญญัติ ในกรณีท่ียกเวนใหมียาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ไวในครอบครองไมเกิน
จํานวนท่ีจําเปนสําหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว หรือสําหรับใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน
เรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนใดท่ีใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 18)  
  4. เพ่ิมเติมอํานาจของผูอนุญาตท่ีจะอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให
โทษในประเภท 2 หรือประเภท 5 (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 19)  
  5. เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือ
ทดลองปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท 5 หรือ
กําหนดเขตพ้ืนท่ีใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณท่ีกําหนดได โดยใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกาและตองมีมาตรการควบคุมตรวจสอบดวย (เพ่ิมมาตรา 19/1)  
  6. ตัดยาเสพติดประเภท 5 ออกจากบทบัญญัติหามผลิต จําหนาย นําเขา สงออก และการมีไวใน
ครอบครอง รวมถึงการกําหนดปริมาณยาเสพติดประเภท 5 ท่ีใหสันนิษฐานวามีไวเพ่ือครอบครองจําหนายออก โดย
ใชเนื้อหาเดียวกันนี้ไปกําหนดเพ่ิมเติมในมาตราอ่ืน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 26)  
  7. กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 17 จําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 5 นอกสถานท่ี
ท่ีระบุไวในใบอนุญาต (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 27)  
  8. เพ่ิมเติมหนาท่ีของผูรับอนุญาต ในการจัดเก็บรักษายาเสพติด และหนาท่ีท่ีตองกระทําเม่ือ                  
ยาเสพติดถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทําลาย (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 28)  
  9. กําหนดเพ่ิมเติมมิใหโฆษณายาเสพติดใหโทษประเภท 5 เวนแตเปนการโฆษณาตอผูประกอบ
วิชาชีพท่ีไดรับอนุญาต และหลักเกณฑในการโฆษณาฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ท่ีภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 48)  
  10. กําหนดใหผูรับอนุญาตท่ีประสงคจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดประเภท 5 
เกินปริมาณท่ีกําหนด ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 60)  
  11. กําหนดหนาท่ีของทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดก และอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดประเภท 5 ตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 61)  
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  12. กําหนดโทษกรณีครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภท 5 อันฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ (แกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 76 และมาตรา 76/1)  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐเขารวมโครงการอุปสมบทเพ่ือถวายพระราชกุศล
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล              
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไมถือเปนวันลา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐเขารวมโครงการอุปสมบทเพ่ือถวาย
พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไมถือเปนวันลา                     
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สปน. รายงานวา  
  1. สปน. รวมกับสํานักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล ดําเนินโครงการอุปสมบท              
เพ่ือถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระ
พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือใหผูอุปสมบท
ไดแสดงความจงรักภักดีรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไดศึกษาและเรียนรูหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา                
ซ่ึงจะเปนประโยชนในการนํามาใชเปนหลักประพฤติในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน โดยจะมีพิธีบรรพชา
อุปสมบทและจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหง ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล  
   2. การดําเนินโครงการอุปสมบทเพ่ือถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                
ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว กําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 17 – 29 พฤศจกิายน 2561 โดยมีกําหนดการ
ดําเนินโครงการอุปสมบทฯ ดังนี้  

วัน เวลา รายละเอียด 
วันเสารท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 
ระหวางเวลา 08.00 – 17.00 น.  

ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัด
สมุทรปราการ 

วันอาทิตยท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  พิธีปลงผมนาค ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีฯ 
วันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  พิธีมอบผาไตร ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
วันพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2561  พิธีอุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย 
วันท่ี 22 – 27 พฤศจิกายน 2561  การปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และ

สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  
วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2561  พิธีลาสิกขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย  
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  3. โครงการอุปสมบทเพ่ือถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล         
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
และสมเด็จพระเจาอยูหัว มีผูเขารวมโครงการจํานวน 90 คน (เปนขาราชการจากหนวยงานของรัฐ คือ สํานักงาน                
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 19 คน สวนราชการอ่ืน 59 คน และจากภาคเอกชน 12 คน) โดยใชงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลผลิตการเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางเอกลักษณของชาติ                   
งบรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ในวงเงิน                     
12 ลานบาท  
  4. สปน. แจงวานายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการฯ และรับเปนประธาน
โครงการอุปสมบทดวยแลว  
 
6. เรื่อง  มาตรการกระตุนตลาดทองเท่ียวไทยในชวงตนฤดูกาลทองเท่ียว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุนตลาดทองเท่ียวไทยในชวงตนฤดูกาล
ทองเท่ียว ตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
  1 .  โ ค ร ง ก า ร  Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ร ะหว า ง วั น ท่ี                    
15 พฤศจิกายน 2561 – วันท่ี 15 มกราคม 2562 รวมท้ัง การเปดใหบริการพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ิมเติมแกนักทองเท่ียวใน               
การคืนภาษี (VAT Refund) ในพ้ืนท่ียานแหลงทองเท่ียว หรือ หางสรรพสินคา สําหรับการซ้ือสินคาออกนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกรมสรรพากร เรื่อง การแตงตั้งตัวแทนการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับ
นักทองเท่ียว 
 2. การเพ่ิมความถ่ีของการเดินทาง สําหรับหนังสือเดินทางท่ีขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถ
เดินทางไดครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จากเดิมท่ีสามารถเดินทางได 1 ครั้ง 
เปนสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิดคาธรรมเนียมอัตรา
เดิม คือคนละ 1,000 บาทโดยกําหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตราท่ีสถานทูตเปนระยะเวลา 2 เดือน  
 3. การใหอนุญาตกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว               
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีวีซาอยูแลว (ท้ังแบบ TR และ VoA) โดยอนุญาตให
นักทองเท่ียวตางชาติสามารถเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเพ่ือนบานของไทย สามารถกลับเขามาทองเท่ียวประเทศ
ไทยอีก โดยไมตองขออนุญาตอีกครั้ง และสามารถรักษาสิทธิการอยูในประเทศไทยตามระยะเวลาคงเหลือท่ีกําหนด
ในวีซาเดิม 
 4. แกไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการอนุญาตใหชาวตางชาติ
ท่ีไดรับสิทธิยกเวนการตรวจลงตราเพ่ือการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซ่ึงจะเดินทางเขาประเทศไทย
ผานทางชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมืองหรือดานพรมแดนท่ีเปนเขตติดตอกับพรมแดนทางบก สามารถ
เขามาในประเทศไทยดวยการยกเวนการตรวจลงตราไดไมจํากัดจํานวนครั้งตอปปฏิทิน  
 สาระสําคัญ                            
 1. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดทําโครงการ
เพ่ือกระตุนตลาดนักทองเท่ียวจีนใหกลับมา รวมถึงการทดแทนนักทองเท่ียวท่ีลดลงดวยตลาดระยะใกล ไดแก 
ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียใต และอาเซียน ซ่ึงจากการวิเคราะหตัวเลขการใชจายของนักทองเท่ียวกลุมดังกลาว 
พบวา มีการจับจายใชสอยในหมวดของการชอปปงและคาอาหารและเครื่องดื่มสูง ดังนั้น จึงเห็นควรกระตุน
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นักทองเท่ียวจีนและตลาดนักทองเท่ียวระยะใกลดวยโครงการ “Amazing Thailand Grand Sale “Passport 
Privileges” ในชวงตนฤดูทองเท่ียวระหวางวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้   
   1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 
     1)  ฟนฟูภาพลักษณประเทศไทย สรางการรับรู และความเชื่อม่ันในการเดินทางเขามา
ทองเท่ียวประเทศไทย 
     2)  กระตุนการเดินทางของนักทองเท่ียวตางประเทศในกลุมตลาดระยะกลางและใกล 
     3) กระตุนการใชจาย ของนักทองเท่ียว และสรางรายไดใหกับผูประกอบการในประเทศ  
     4)  เพ่ิมความถ่ี และ ขยายวันพักในการทองเท่ียวในชวงฤดูการทองเท่ียว 
   1.2 เปาหมาย 
     1) รักษารายไดทางการทองเ ท่ียว ไม ใหต่ํ ากวา เปาหมายท่ีตั้ ง ไว ในป  2562                
โดยเปาหมายป 2562 : รายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 12 (ประมาณ 2.28               
ลานลานบาท) 
     2) กลุมเปาหมาย เนนการดําเนินงานในตลาดระยะกลางและใกลในกลุมนักทองเท่ียว
เดินทางเพ่ือพักผอน (Leisure) และนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพท่ีมีกําลังการใชจายสูง 
   1.3  ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562  
   1.4 วิธีดําเนินการ / ลักษณะการดําเนินโครงการ 
     1) รวมกับพันธมิตร ไดแก ผูผลิตสินคา เจาของแบรนดสินคาชั้นนํายอดนิยม 
ศูนยการคาหางสรรพสินคา คอมมิวนิตี้  มอลล บัตรเครดิต จัดกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 
“Passport Privilege” พิเศษสําหรับนักทองเท่ียว ไดแก ใหมีการเพ่ิมสวนลด On Top หรือใหสิทธิพิเศษจากปกติ
ท่ีศูนยการคาใหกับนักทองเท่ียวอยูแลว (หากนักทองเท่ียวแสดง Passport ในชวงเวลา Campaign)สงเสริมการจัด 
Sales Promotion ในหมวดสินคาท่ีนักทองเท่ียวนิยม เชน เสื้อผา เครื่องสําอาง เครื่องใชไฟฟา และแบรนดตางๆ 
ท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว และสงเสริมการจัด Shopping Event ในศูนยการคาหางสรรพสินคาท่ีมีนักทองเท่ียว
จํานวนมากและใช “Passport Privileges” ณ รานคา รานอาหาร ศูนยการคา หางสรรพสินคา ท่ีเขารวมกิจกรรม 
     2)  สงเสริมการตลาด โดยพาคณะ FAM Trip /Blogger, Travel/ Shopping Blogger 
ตาง ๆ เดินทางทองเท่ียวและใชจายในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
     3) รวบรวมโปรแกรม “Passport Privileges” ของพันธมิตร และจัดทํา E-Book 
ประชาสัมพันธ ในพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมถึง ณ ทาอากาศยานฯ 
     4) ส ง เสริมการตลาดรวมกับ Travel Agent , Online Travel Tech  พรอม ท้ั ง
สนับสนุนขอมูล สินคาบริการ แหลงทองเท่ียวใหม ๆ พรอมท้ังสิทธิประโยชนตาง ๆ ผานทุกชองทาง เพ่ือกระตุน
การเดินทางชวงไตรมาสสุดทาย 
     5) ทําแคมเปญประชาสัมพันธท้ังในและตางประเทศ ท่ีเปนภูมิภาคและประเทศ
เปาหมายสําหรับกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privilege” ผานชองทางตาง ๆ ของ 
ททท. และพันธมิตร 
     6) ขอความรวมมือหนวยงาน พันธมิตรจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน สื่อภายในและ
ภายนอกทาอากาศยานนานาชาติตาง ๆ เชน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง รวมท้ังสื่อ ณ จุดขาย ติดตั้งตาม
ศูนยการคา-หางสรรพสินคาท่ีนักทองเท่ียวนิยม 
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     7) จัดทํา Mini Site สงเสริมการขายใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 
     8) จัดกิจกรรม Passport Privileges Mobile Booth เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ
ดังกลาวท่ีศูนยการคาและหางสรรพสินคาใหญๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
    อ นึ่ ง  สํ า ห รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ใ น ช ว ง  Amazing Thailand Grand Sale “Passport 
Privileges” การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดหารือรวมกับกระทรวงการคลังในการใหสิทธิพิเศษกับ
นักทองเท่ียว ในชวงของการจัดแคมเปญ ไดแก การขอเปดใหบริการพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ิมเติมแกนักทองเท่ียว ในการคืน
ภาษี (VAT Refund) ในพ้ืนท่ียานแหลงทองเ ท่ียว หรือ หางสรรพสินคา สําหรับการซ้ือสินคาออกนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกรมสรรพากร เรื่อง การแตงตั้งตัวแทนการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับ
นักทองเท่ียว และการเพ่ิม Fast Lane ณ สนามบินนานาชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ นักทองเท่ียวท่ีซ้ือ
สินคา จิวเวอรี่ และอัญมณี ไดคืนภาษีไดรวดเร็วข้ึน  
 2. สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และ สมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว (ATTA) 
ไดเสนอความเห็นวาเพ่ือเปนการจูงใจและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวจีนยื่นขอวีซา ณ สถานทูต และ                  
สถานกงสุลไทย โดยเสียคาธรรมเนียม 1,000 บาท ใหสามารถยื่นขอวีซาเขาประเทศไทย 1 ครั้ง แตสามารถ
เดินทางได 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายในระยะเวลา 6 เดือน  
 3. ปจจุบันนักทองเท่ียวชาวตางชาติสวนใหญเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวดวยตัวเอง 
(FIT) นอกจากจะเดินทางมาทองเท่ียวเท่ียวในแหลงทองเท่ียวหลักแลว จะนิยมเดินทางไปเท่ียวประเทศเพ่ือนบาน 
ไดแก ประเทศลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงใน
ปจจุบันนักทองเท่ียวท่ีตองทําการตรวจลงตรา (วีซา) เขามาในไทยแลว เม่ือออกไปยังประเทศเพ่ือนบานจําเปนตอง
ขอวีซาอีกครั้งหนึ่ง หากมีการทบทวนมาตรการวีซานี้ โดยอนุญาตใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก (Re-
Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว ในชวงอายุท่ีเหลืออยูของวีซา ก็จะเปนการสนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึนของนักทองเท่ียวชาวตางชาติกลุมนี้ เปนการกระตุนและสรางความพึงพอใจใหนักทองเท่ียว อีกท้ัง เปน
การสงเสริมการทองเท่ียวขามแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ตามกรอบความรวมมืออาเซียนอีกดวย  
 4. การเดินทางผานดานพรมแดนทางบกของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จากฐานขอมูลกระทรวง              
การทองเท่ียวและกีฬา พบวา ในป 2560 มีจํานวนเกือบ 5 ลานคน ขยายตัวรอยละ 3.01 เม่ือเปรียบเทียบกับป 
2559 ประกอบกับปจจุบันมีชาวตางชาติเปนจํานวนมากท่ีอาศัยและทํางานในประเทศเพ่ือนบานของไทย เชน 
สิงคโปร ญ่ีปุน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เปนตน ซ่ึงนิยมเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ือการชอปปง 
พักผอนหยอนใจ การแขงกีฬาหรือชมการแขงขัน รวมท้ังการเดินทางเขามาดูแลรักษาสุขภาพ อยางไรก็ดี จากการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ การยกเวน และการ
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการอนุญาตให
ชาวตางชาติท่ีไดรับสิทธิยกเวนการตรวจลงตรา เพ่ือการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซ่ึงจะเดินทางเขา
ประเทศไทยผานทางชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมืองหรือดานพรมแดนท่ีเปนเขตติดตอกับพรมแดนทาง
บก สามารถเขามาในประเทศไทยดวยการยกเวนการตรวจลงตราไดไมเกิน 2 ครั้งตอปปฏิทิน ยกเวนบุคคลสัญชาติ
มาเลเซีย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปนตนมา ซ่ึงมีผลบังคับใชกับบุคคลสัญชาติท่ีไดรับสิทธิ์  
ผ.30 เทานั้น อาจจะเปนการปดโอกาสและสรางความไมสะดวกในการเดินทางของนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพและ                
มีกําลังซ้ือท่ีอาศัยและทํางานอยูในประเทศเพ่ือนบานของไทยได   
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 5. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาพิจารณาแลว เห็นวา ประเทศไทยควรมีการทบทวนมาตรการ
ดานการตรวจลงตรา (วีซา) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของนักทองเท่ียวตางชาติ และกระตุนตลาด                 
การทองเท่ียวระยะสั้นเปนการเรงดวน โดยมาตรการดานวีซาจะเปนกลไกสําคัญท่ีชวยสงเสริมรวมกับโครงการ 
Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” รวมท้ังมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีประเทศไทยดําเนินการ เชน 
มาตรการความปลอดภัย มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา VoA เปนระยะเวลา 2 เดือน เปนตน 
เพ่ือใหสามารถกระตุนตลาดนักทองเท่ียวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมนักทองเท่ียวทุกกลุม โดย
เห็นควรใหมีการทบทวนมาตรการดานการตรวจลงตรา (วีซา) ดังนี้ 
   5.1 การเพ่ิมความถ่ีของการเดินทาง สําหรับหนังสือเดินทางท่ีขอรับการตรวจลงตราแบบ
สามารถเดินทางไดครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จากเดิมท่ีสามารถเดินทางได 1 
ครั้ง เปนสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิดคาธรรมเนียม
อัตราเดิม คือคนละ 1,000 บาท โดยกําหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตราท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
เปนระยะเวลา 2 เดือน  
   5.2 การใหอนุญาตกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้ง
เดียว เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีวีซาอยูแลว (ท้ังแบบ TR และ VoA) ท่ีตองการเดินทางไป
ทองเท่ียวในประเทศเพ่ือนบานของไทย รวมถึงเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยอนุญาตให
นักทองเท่ียวตางชาติสามารถเดินทางไปเยือนประเทศเพ่ือนบานของไทย เชน ลาว มาเลเซีย เปนตน และสามารถ
กลับเขามาประเทศไทยอีกโดยไมตองขออนุญาตอีกครั้ง และสามารถรักษาสิทธิ์การอยูในประเทศไทยตาม
ระยะเวลาคงเหลือท่ีกําหนดในวีซาเดิม 
   5.3 แกไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการอนุญาตให
ชาวตางชาติท่ีไดรับสิทธิยกเวนการตรวจลงตราเพ่ือการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซ่ึงจะเดินทางเขา
ประเทศไทยผานทางชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมืองหรือดานพรมแดนท่ีเปนเขตติดตอกับพรมแดนทาง
บก สามารถเขามาในประเทศไทยดวยการยกเวนการตรวจลงตราไดไมเกิน 2 ครั้ง ตอปปฏิทิน ยกเวนบุคคลสัญชาติ
มาเลเซีย เปนไมจํากัดจํานวนครั้งตอปปฏิทิน 
  
7. เรื่อง ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงคเพ่ือสืบสานคุณคาทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง 
ประจาํปพุทธศักราช 2561 (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใสใจสายน้ําและส่ิงแวดลอม) (วธ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงคเพ่ือสืบสานคุณคาทางวัฒนธรรม
เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปพุทธศักราช 2561 ในระหวางวันท่ี 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 ภายใต
แนวคิด  “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใสใจสายน้ําและสิ่งแวดลอม” ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม 
(วธ.) เสนอ สรุปได ดังนี้  

1. แนวทางและมาตรการรณรงคในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2561 
ประเด็น รายละเอียด 

ลอยกระทงปลอดภยั - ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันกําหนดมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยอยางเครงครัด เชน ไมเลนพลุและดอกไมไฟในท่ีชุมชน ไมแตง
กายดวยชุดลอแหลม   

- ขอความรวมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
- ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจราจร ตรวจสอบ 
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ความเรียบรอยของยานพาหนะท่ีจะใชรับสงประชาชน 
สืบสานวัฒนธรรมไทย  - ขอความรวมมือจากประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของประเพณีท่ี 

เหมาะสม เชน ประดิษฐกระทงรวมกันในครอบครัวและในชุมชน 
- ขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรม  เชน การละเลนและ                 

การแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีทองถ่ิน  เพ่ือเปนการถายทอดมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรม  

ใสใจสายน้ําและสิ่งแวดลอม - สงเสริมใหการใชวัสดุจากธรรมชาติและยอยสลายงายมาประดิษฐ 
กระทง และรณรงคแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หนวยงาน 1 
กระทง”  

 
2. แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการท่ีเขารวมประชุมบูรณาการประเพณีลอย 

กระทง พ.ศ. 2561 
หนวยงาน แนวทางการดําเนินงาน 

กระทรวงมหาดไทย  
(กรมการปกครอง)  

- ใหทุกจังหวัดดําเนินการตามแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
- พิจารณาอนุญาตการจุดและปลอยพลุ ตะไล โคมลอย หรือวัตถุอ่ืน 

ใดท่ีคลายคลึง  
- จัดทําแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงประเพณีลอยกระทง  

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ - เขมงวดในการรักษาความสงบในแตละพ้ืนท่ี และพรอมใชแผนเผชิญ 
เหตุโดยเฉพาะในจุดท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก 

- สรางความรูความเขาใจใหภาคเอกชนในการปองกันอาชญากรรม เชน  
สถานบันเทิงตาง ๆ  

กระทรวงคมนาคม  
(กรมเจาทา)  

- กําหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแมน้ําเจาพระยา หามเรือเดินทะเล  
เรือลําเลียง เรือบรรทุกสินคาอันตราย เรือน้ํามัน และเรือลากจูง ผานเขต
ควบคุมการเดินเรือในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 24.00 น. 

- ตั้งศูนยอํานวยความปลอดภัยทางน้ําและศูนยอํานวยความสะดวก 
พรอมดูแลความปลอดภัยทางน้ํา  บริเวณทาเทียบเรือท่ีมีการใชบริการ
หนาแนน  

- เปดสายดวน 1584 รับแจงเหตุ 24 ชั่วโมง 
วธ. (สํานักงานปลัด วธ.) - สนับสนุนการจัดงานระหวางวันท่ี 16 – 25 พ.ย. 2561 โดยจัด 

กิจกรรม เชน การเผาเทียนเลนไฟ  การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดง
พ้ืนบาน เปนตน  

- จัดกิจกรรมประเพณีลอยพระทงอาเซียน เวียดนาม ลาว และไทย  
โดยเนนสืบสานและรักษาคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมระหวางประเทศ  

กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา (กรมการทองเท่ียว)  

- ประชาสัมพันธและบริการใหขอมูลประชาชนในการสงเสริมการใช 
วัสดุจากธรรมชาติมาผลิตกระทง และรณรงคใหใชกระทงรวมกันเพ่ือลด
ปริมาณขยะ 
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- สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและนักทองเท่ียวเขารวมกิจกรรม 
ตามสถานท่ีตาง ๆ ของท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเปนการกระตุน
เศรษฐกิจ 

  
 นอกจากนี้ ยังมีสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเขารวมประชุมฯ และพรอมดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
ไดแก กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ)  
กรุงเทพมหานคร (สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม)  
 
8. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ                  
ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) เสนอ                     
สรุปสาระสําคัญดังนี้  
  1. โครงการเรงรัดสงออกน้ํามันปาลมดิบ ป 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ 
   เพ่ือเปนการแกไขปญหาเรงดวน จึงมีขอเสนอใหมีการนําน้ํามันปาลมดิบมาผลิตกระแสไฟฟาใน
โรงไฟฟาท่ีมีศักยภาพ เพ่ือลดปริมาณสต็อกน้ํามันปาลมในประเทศ จํานวน 160,000 ตัน และขอเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคในการใชเงินงบกลางในโครงการเรงรัดสงออกน้ํามันปาลมดิบ ป 2561 ภายในวงเงิน 525 ลานบาท ตามมติ 
กนป. ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเปนคาใชจายสวนเพ่ิมใหกับกระทรวงพลังงาน  
    1.1 เห็นชอบใหกระทรวงพลังงานนําน้ํามันปาลมดิบไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา                    
ในโรงไฟฟาท่ีมีศักยภาพ จํานวน 160,000 ตัน เพ่ือลดปริมาณสต็อกน้ํามันปาลมภายในประเทศ 
    1.2 เห็นชอบในหลักการใหเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการใชเงินงบกลางสําหรับโครงการ
เรงรัดสงออกน้ํามันปาลมดิบ ป 2561 ตามมติท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเปนคาใชจายสวนเพ่ิมใหกับ
โรงไฟฟาตามขอ 1.1 และปรับเปลี่ยนชื่อ จาก โครงการเรงรัดสงออกน้ํามันปาลมดิบ ป 2561 ตามมาตรการปรับ
สมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ เปน มาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ 
     1.3 เห็นชอบใหปรับกรอบระยะเวลาและเง่ือนไขราคาของกิจกรรมการผลักดันการ
สงออกตามมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ ตามท่ีคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมดานการตลาดเสนอ สําหรับการบริหารและกํากับดูแลการผลักดันการสงออกใหเปนหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ (เฉพาะกิจ) ท่ี กนป. แตงตั้ง
ตอไป 
    1.4 มอบหมายคณะกรรมการจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ (กจร.) พิจารณา                   
ความเหมาะสมของราคาข้ันต่ําในการรับซ้ือผลปาลมดิบจากเกษตรกร เพ่ือเผยแพรเปนขอมูลดานการตลาดใหแก
เกษตรกรและผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีตอไป 
   2. มาตรการเพ่ิมปริมาณการใชน้ํามันปาลมดิบเปนเช้ือเพลิงในเครื่องยนต (ดานพลังงาน) 
   เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคของการสงเสริมการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
และมาตรการจูงใจใหมีการสงเสริมการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถยนตขนาดเล็ก  
    2.1 เห็นชอบใหมีการเพ่ิมสัดสวนการใชไบโอดีเซล (บี 7) จากอัตราสวนผสมรอยละ                 
6.5 - 7.0 เปนรอยละ 6.8 - 7.0 ซ่ึงสงผลใหมีการใชน้ํามันปาลมดิบเพ่ิมข้ึนปละ 80,000 ตัน 
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    2.2 มอบหมายใหกระทรวงพลังงานหาแนวทางสงเสริมและมาตรการจูงใจใหมีการใชน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถบรรทุกและรถยนตขนาดเล็ก  
   3. มาตรการกํากับดูแลใหเปนไปตาม ขอ 1) และ ขอ 2) 
   เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ 
(เฉพาะกิจ) เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในขอ 1) และขอ 2) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
อธิบดีกรมการคาภายใน เปนประธาน ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน เปน
อนุกรรมการและเลขานุการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนอนุกรรมการ ตามรางองคประกอบท่ีนําเสนอ กนป.               
รวม 13 คน โดยใหเพ่ิมองคประกอบในคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 4 ทาน ตามความเห็นของประธาน กนป.และ
กรรมการ กนป. คือ ผูแทน กอ.รมน. จํานวน 1 ทาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กนป. จํานวน 3 ทาน                     
รวม 17 ทาน  
 

ตางประเทศ 
9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอเอกสารผลลัพธการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการประชุม
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 25 (The 25th ASEAN Labour Minister Meeting : ALMM) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จํานวน 2 ฉบับ ไดแก                          
1) รางแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนวาดวยการปฏิบัติใหเปนไปตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครอง
และสงเสริมสิทธิของแรงงานตางดาว (2561 - 2568) เพ่ือขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน และ 2) รางแนวคิดริเริ่ม
เครือขายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network : 
ASEAN - OSHNET) เพ่ือขับเคลื่อนแถลงการณของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายรับรองรางเอกสารผลลัพธ
ขางตน 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางเอกสารผลลัพธของรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน จํานวน 2 ฉบับ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว                
ใหกระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหชี้แจงเหตุผล
และประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รง. รายงานวาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 25 จะจัดข้ึนภายในเดือนพฤศจิกายน 
2561 ณ ประเทศมาเลเซีย และท่ีประชุมฯ จะมีการรับรองรางเอกสารผลลัพธดังกลาวโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
  1. รางแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนวาดวยการปฏิบัติใหเปนไปตามปฏิญญาอาเซียน
วาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานตางดาว (2561 - 2568) เพ่ือขับเคล่ือนฉันทามติอาเซียน                     
มีวัตถุประสงคเพ่ือขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานตางดาวท่ีมีการลง
นามรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 
รับทราบผลการประชุมดังกลาวแลว โดยมุงเนนการขับเคลื่อน 5 ดาน ไดแก 1) การศึกษา/ขอมูลขาวสาร 2) การ
คุมครอง 3) การบังคับใชกฎหมาย 4) การขอความชวยเหลือ และ 5) การคืนสูสังคม โดยรางแผนปฏิบัติการฯ ได
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กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนระบุโครงการตาง ๆ เพ่ือผลักดันใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวอยางนอย 1 
โครงการ สําหรับประเทศไทยไดกําหนดโครงการตาง ๆ เชน การศึกษาเรื่องความสามารถในการรองรับการ
เคลื่อนยาย สิทธิประกันสังคมสําหรับแรงงานตางดาวระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  
  2. รางแนวคิดริเริ่ม ASEAN-OSHNET เพ่ือขับเคล่ือนแถลงการณของรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน เปนเอกสาร
แนวคิด เพ่ือขับเคลื่อนแถลงการณรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพ่ือการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ใหความเห็นชอบตอถอยแถลง
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนฯ โดย รง. ไดรวมลงนามรับรองในท่ีประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาระพิเศษดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  
  สําหรับรางแนวคิดริเริ่มฯ ประกอบดวยมาตรการท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองดําเนินการ โดย
ไดกําหนดประเทศผูประสานงานและระยะเวลาดําเนินการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการภายใตแถลงการณรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนฯ (เชน มาตรการยกระดับ
มาตรฐานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยพัฒนาและทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนตน) รวมถึงโครงการภายใตแผนปฏิบัติ
การ ASEAN – OSHNET ค.ศ. 2016 – 2020 (เชน การรวบรวมขอมูลประจําปโครงการความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยของประเทศอาเซียน ท้ังนี้ ใหแตละประเทศสมาชิกอาเซียนตองสงสรุปผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือ
เผยแพรลงเว็บไซต  ASEAN – OSHNET โดยมี ASEAN – OSHNET Secretariat เปนผูประสานงาน ระยะ
ดําเนินการ ค.ศ. 2016 – 2020 เปนตน)   
 
10. เรื่อง  การขยายอายุบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศวา
ดวยความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบการขยายอายุบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือ                    
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการทําหนังสือแลกเปลี่ยน 

2. เห็นชอบรางหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือขยายอายุบันทึกความเขาใจตามขอ 1. 
ท้ังนี้  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือขยายอายุบันทึก 

ความเขาใจเพ่ิมเติมจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไม
ขัดหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสามารถ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

3. เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมลงนามในหนังสือ 
แลกเปลี่ยนฯ ตามขอ 1. 
 
 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
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  1. ท่ีผานมาประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนไดแสดงบทบาทในการสงเสริมและ
สนับสนุนความรวมมือระดับพหุภาคีดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการลงนาม
ในบันทึกความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางอาเซียนและคูเจรจา คือ จีนและ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ  โดยอาเซียนเคยจัดทําบันทึกความเขาใจดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับจีนและสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศมาแลวฝายละ 1 ฉบับ ซ่ึงตอมาบันทึกความเขาใจท้ัง
สองฉบับดังกลาวไดหมดอายุลง (ภายหลังจากท่ีไดมีการตออายุไป 1 ครั้ง) และท้ังสองฝาย (อาเซียน – จีน และ
อาเซียน – สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) ก็ไดจัดทําบันทึกความเขาใจ ฉบับท่ี 2 ข้ึน ไดแก บันทึกความ
เขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบันทึกความเขาใจ
ระหวางอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทส
และการสื่อสาร เพ่ือนํามาใชแทนฉบับเดิม  ท้ังนี้ บันทึกความเขาใจท้ังสองฉบับ มีสาระสําคัญเปนการสงเสริมความ
รวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการเขาถึงและเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง นวัตกรรมเทคโนโลยีและแอพลิเคชั่นดานไอซีที  การสื่อสารในกรณีฉุกเฉินใหมี
ประสิทธิภาพในดานการรับมือและจัดการภัยพิบัติ   การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางและนโยบายรัฐบาลตามพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนดอันจะเปนการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
  2. เนื่องจากบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะหมดอายุลงในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 และบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียน
และสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะหมดอายุลงในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ท้ังสองฝายจึงมีความประสงคขอตออายุบันทึกความเขาใจท้ังสอง
ฉบับเพ่ือสนับสนุนการดําเนินความรวมมือระหวางกันตามขอบเขตความรวมมือเปนไปอยางตอเนื่อง 
 
11.  เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เสนอ ดังนี้ 

1. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวย 
ปรอท สมัยท่ี 2 

2. เห็นชอบตอทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 2 
3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขทาทีของไทยฯ ท่ีมิใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอ 

ผลประโยชนตอประเทศไทย ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณา โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง   

สาระสําคัญ  
1. องคประกอบคณะผูแทนไทยท่ีจะเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 2      

รวมท้ังสิ้น 23 คน ประกอบดวย (1) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยฯ (2) ประธาน
อนุกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (3) ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (4) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (6) ผูแทนกระทรวงการ
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ตางประเทศ (7) ผูแทนกระทรวงพลังงาน (8) ผูแทนกระทรวงการคลัง และ (9) ผูแทนกระทรวงพาณิชย ท้ังนี้ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอนุมัติองคประกอบคณะผูแทนไทยดวยแลว 

2. ทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 2 จะสนับสนุน         
การดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการคุมครองสุขภาพอนามัยของ
มนุษยและสิ่งแวดลอมจากการปลดปลอยสูบรรยากาศและการปลอยสูดินหรือน้ําของปรอทและสารประกอบปรอท
จากกิจกรรมของมนุษยตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยคํานึงถึงสภาพการณตาง ๆ  และความตองการ
จําเพาะของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมขีดความสามารถในระดับประเทศและ
ภูมิภาคดานการจัดการสารเคมีอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดวงจร โดยผานการใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคและทางดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีตาง ๆ รวมท้ัง
สนับสนุนความรวมมือและการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงานตามพันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของ  ซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีและขอตกลงท่ีสอดคลองกับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ และ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 2 จะพิจารณา 6 ประเด็นหลัก ดังนี้  

(1) ประเด็นดานเทคนิควิชาการและวิทยาศาสตร  อาทิ การปลอยปรอทสูดินและน้ํา 
การกักเก็บชั่วคราวของปรอทอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีไมใชของเสียปรอท  ของเสียปรอทโดยเฉพาะ                       
การพิจารณาหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ แนวทางของการจัดการพ้ืนท่ีปนเปอน การปลดปลอยปรอทจากการเผาในท่ีโลง
ของของเสีย   

(2) ประเด็นกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อาทิ ความรวมมือกับองคการอนามัยโลก 
และองคการแรงงานระหวางประเทศ  

(3) ประเด็นกลไกการเงินเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อาทิ   
การดําเนินการของกลไกทางการเงิน โดยกองทุนสิ่งแวดลอมโลก และ Specific International Programme  
เพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถและความชวยเหลือดานเทคนิค  

(4) ประเด็นเสริมสรางขีดความสามารถ ความชวยเหลือทางเทคนิค และถายทอดเทคโนโลยี  
(5) ประเด็นสนับสนุนการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ อาทิ  คณะกรรมการอนุวัติการและ 

ปฏิบัติตาม การประเมินประสิทธิผล สํานักเลขาธิการ  
(6) ประเด็นอ่ืน ๆ อาทิ กฎระเบียบสําหรับการประชุม กฎทางการเงิน โปรแกรมการทํางาน 

และงบประมาณของสํานักเลขาธิการฯ และสถานท่ีและวันจัดประชุมรัฐภาคีฯ สมัยท่ี 3  
 
12. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปน         
ผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความ              
เขาใจฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยีหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก 
ผูลงนามในขอ 2  
  สาระสําคัญ 
  รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ มีสาระสําคัญโดย
สรุปดังนี้  
  1. สาขาความรวมมือ ครอบคลุมความรวมมือ 8 สาขา ไดแก 1) อาหารและการเกษตร              
2) วิทยาศาสตรสุขภาพและชีววิทยาศาสตร  3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พลังงานและสิ่งแวดลอม                   
4) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร การจัดการดานดิจิทัลและขอมูล 5) สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขนาดใหญ  6) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 7) การสํารวจพ้ืนผิวโลก 
วิทยาศาสตรอวกาศ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ และ 8) สาขาอ่ืน ๆ ของความรวมมือซ่ึงอาจเห็นพองรวมกัน
ในอนาคต รวมถึงความรวมมืออ่ืน ๆ เชน การสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจในภาคท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร และ
การสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจเริ่มตนและการเปนผูประกอบการ 
  2. ขอบเขตความรวมมือ ครอบคลุม 9 รูปแบบ  ไดแก 1) การกําหนดสาขาโครงการวิจัยและ
พัฒนารวมในหัวขอท่ีสนใจรวมกัน 2) การแลกเปลี่ยนองคความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 3) โครงการการวิจัยและพัฒนารวม 4) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรผูชานาญการ และนักวิจัย 5) 
การจัดและการรวมการประชุมดานวิทยาศาสตร การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝกอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  นิทรรศการ ฯลฯ 6) การจัดและการรวมภารกิจการคา 7) การอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ตามแผนงานและโครงการรวม 8) การแลกเปลี่ยนประสบการณ ซ่ึงเกิดจากความรวมมือและการตรวจสอบขอเสนอ
สําหรับการพัฒนาตอไป และ 9) รูปแบบอ่ืน ๆ  ของความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงอาจเห็นพอง
รวมกัน 
 
13.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองเพ่ิมเติมในท่ีประชุมคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน ครั้งท่ี 22 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอเอกสาร 2 ฉบับ ไดแก (1) รางขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะ
ผูแทนเสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในการเยือนติมอร-เลสเต เพ่ือคนหาขอเท็จจริง พรอมรางชุด
คําถามเพ่ือคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียนของติมอร-เลสเต และ (2) รางเอกสาร
แนวคิดเรื่องเครือขายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ โดย
หากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ให กต. 
ดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากนั้นใหรายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ
ตอไป  และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย รวมรับรองเอกสารดังกลาว 
  สาระสําคัญของรางเอกสาร 2 ฉบับ 
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รางขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะผูแทนเสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนใน 
การเยือนติมอร-เลสเต เพ่ือคนหาขอเท็จจริง (Fact-Finding Mission to Timor-Leste: Draft Terms of 
Reference for the ASEAN Political-Security Community (APSC) Pillar) พรอมรางชุดคําถามเพ่ือ
คนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียนของติมอร-เลสเต (Accession of Timor-Leste 
to ASEAN: Fact-Finding Questionnaire) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1) รางขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะผูแทนเสาประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียนในการเยือนติมอร-เลสเต เพ่ือคนหาขอเท็จจริง จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดการดําเนินการของ FFM ของเสา
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน สรุปสาระสําคัญ ไดแก (1) FFM มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือตรวจสอบ
ขอมูลเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย และความพรอมของติมอรฯ ในการเขาเปนสมาชิกอาเซียน และสงเสริมความ
เขาใจของติมอรฯ เก่ียวกับคานิยม ความรับผิดชอบ และพันธกรณีตาง ๆ ของอาเซียน (2) การจัดตั้ง FFM จะตอง
ไดรับอาณัติจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดย FFM จะประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ               
สํานักเลขาธิการอาเซียน (3) FFM จะใชประโยชนจากชุดคําถามท่ีอาเซียนจัดทําข้ึนในการหารือกับฝายติมอรฯ              
(4) ผลการเยือนติมอรฯ ของ FFM จะเปนสวนหนึ่งของการประเมินความพรอมของติมอรฯ โดยจะมุงให
ขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับเกณฑ (Criteria) การเปนประเทศสมาชิกอาเซียน 
   2) รางชุดคําถามเพ่ือคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียน
ของติมอร-เลสเต จัดทําข้ึนเพ่ือชวยใหคณะ FFM จากเสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนใชหารือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของของติมอรฯ ซ่ึงชุดคําถามประกอบดวย 5 สวน ไดแก (1) ความรวมมือดานการเมือง                      
(2) ความรวมมือดานความม่ันคง (3) ความสัมพันธกับภายนอก (4) สิทธิมนุษยชน และ (5) ความรวมมือ                     
ดานกฎหมาย 
  2. รางเอกสารแนวคิดเรื่องเครือขายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน (Concept 
Note – Proposed Network of ASEAN Associations of ASEAN Member States)  สาระสํา คัญ  คือ 
นําเสนอภูมิหลังและเหตุผลของการจัดตั้งเครือขายฯ วัตถุประสงค องคประกอบ กลไก การประชุมประจําป และ
แหลงเงินทุนของเครือขายฯ ตลอดจนกรอบเวลาในการดําเนินการจัดตั้งเครือขายฯ โดยเครือขายฯ มีวัตถุประสงค     
เพ่ือเปนเวทีความรวมมือระหวางสมาคมอาเซียนหรือองคกรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการสงเสริมความตระหนักรูเก่ียวกับอาเซียน อัตลักษณอาเซียน และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของประชาคม
อาเซียนซ่ึงเปนการเสริมการดําเนินการดังกลาวในระดับชาติ และเพ่ือสงเสริมโครงการความรวมมือในระดับภูมิภาค
และใหประชาชนจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 
  ท้ังนี้ เอกสารดังกลาวจะมีการรับรองในท่ีประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งท่ี 22               
ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561   
 
14. เรื่อง  รางถอยแถลงรวมวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน – 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหมีการรับรองรางถอยแถลงรวมวาดวยความรวมมือดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (วท.) เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางถอยแถลงรวมดังกลาวในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให วท. หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและ
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กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
  สาระสําคัญ 
  1. รางถอยแถลงรวมวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน 
– สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการแสดงความมุงม่ันในการใชนวัตกรรมขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดการเติบโต และเนน
ย้ําการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน 
การสนับสนุนการเติบโตในระดับภูมิภาคโดยใชนวัตกรรมเปนกลไกในการขับเคลื่อน ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ใน
สาขาท่ีท้ังสองฝายมีความสนใจรวมกัน รวมท้ังยังคงสนับสนุนความรวมมือในรูปแบบหุนสวนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 
  2. รางถอยแถลงรวมดังกลาวเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันในการสงเสริมความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมิไดใชถอยคําหรือมี
บริบทท่ีเปนการแสดงเจตนาท่ีจะกอใหเกิดพันธกรณีระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้นราง
แถลงการณรวมดังกลาวจึงไมเปนสนธิสัญญาภายใตกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
  ท้ังนี้ จะมีการรับรองรางถอยแถลงรวมดังกลาวในชวงการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งท่ี 33 
วันท่ี 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสงิคโปร  
 

แตงตั้ง 
15.  เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงต้ัง นายทวีศิลป วิษณุโยธิน 
ผูอํานวยการสถาบัน (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) สูง) สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา กรมสุขภาพจิต  
ใหดํารงตําแหนงสาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข                  
ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา    
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  

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

 


