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วันนี้ (
30 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิติบุคคลสาหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนใน
วิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)]
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก
กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการ
ประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
ขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่า)

2.
3.
4.
5.

เศรษฐกิจ- สังคม
6.
8.
9.

7.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบารุงกาชาดไทย
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลด
ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน
ต่างประเทศ

10.

11.

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC)
ไทย
– ลาว ครั้งที่ 21
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12.

เรื่อง

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

การจัดทาความตกลงสาหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับสหประชาชาติว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ 2397 (ค.ศ. 2017)]
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบิน
พลเรือน (Declaration of Civil Aviation Ministers’ Conference)
เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 5
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่าง
แถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการ
ต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
แต่งตั้ง

20. เรื่อง
21.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการองค์การตลาด
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
การบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
สานักงบประมาณและสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการบริจาคเงิน
ให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดังนี้
1.
การบริจาคที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.1 กาหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถนาเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อนได้สองเท่าของจานวน
เงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
1.2 กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนาเงินที่บริจาคมาหักรายจ่ายได้
สองเท่าของจานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายในการจัดสร้างและการบารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ
หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2.
การบริจาคที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
2.1 กาหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถนาเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อนเงินที่บริจาคได้เท่าที่มี
การจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนั้น
2.2 กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนาเงินที่บริจาคมาหักได้เท่าที่มีการ
จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกาไรสุทธิ
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
[มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel
Investor)] ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
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แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปดาเนินการต่อไปด้วย
กค. เสนอว่า
1.
ปัจจุบันมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกาหนด และได้รับการรับรองจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แต่ยังไม่มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นนักลงทุน
(Angel Investor) ที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
2. ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในหุ้นของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ที่มีฐานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ในช่วงระยะเวลาการบ่มเพาะธุรกิจให้เข้มแข็ง
มีศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จึงสมควรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
นักลงทุน (Angel Investor) ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่นาเงินไปลงทุนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
3. กค. ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการในเรื่องนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2558 แล้ว โดยรายงานว่ามาตรการในเรื่องนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้
3.1 ช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่มีการนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มีแหล่งเงินทุนที่จะนาไปใช้ในการดาเนินการในช่วงระยะเวลาการบ่ม
เพาะธุรกิจ ให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3.2 ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรม
เป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของรัฐบาลภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลมากยิ่งขึ้น
3.3 การยกเว้นภาษีเงินได้ข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐเพียงเล็กน้อย แต่จะมี
ส่วนในการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ให้มีฐานภาษีที่ยั่งยืน อันจะทา
ให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือลงทุนใน
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามจานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
สาหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกันนับแต่
วันที่ลงทุนในหุ้นนั้น เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้จ่ายไปใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อ 1 ต้องมี
คุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.2 มี
ทุนชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผู้มีเงินได้ได้
ลงทุนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
2.3 ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ คือ (1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(2) อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด (3) อุตสาหกรรมฐาน
เทคโนโลยีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ
และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (6) อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า (7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ
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เครื่องประดับ (8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และ
บริการสารสนเทศ และ (10) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่ ทั้งนี้ โดยใช้
เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติกาหนด และได้รับการรับรองจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามที่
กาหนด
2.4 มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรม
เป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการใน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า โดยที่มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บัญญัติให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า และให้เสนอ
บัญชีรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อรัฐมนตรี และในวรรคสี่ของมาตรา 12 กาหนดให้การกาหนดระยะเวลา
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว พณ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ประกอบกับการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้าดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้
เป็นไปตามมาตรา 86 ที่กาหนดให้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้แล้วเสร็จภายใน
270 วัน นับแต่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ (พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ 5 ตุลาคม 2560)
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาจัดทาประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยปิดประกาศไว้ที่สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและ
เว็บไซต์ของสานักงานไม่น้อยกว่า 30 วันติดต่อกัน
2. กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้สมัครให้ทราบเป็นการทั่วกัน ภายใน 7 วัน
นับแต่วันปิดรับการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ และให้มีการคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัครเป็น
หนังสือ โดยต้องดาเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สมัคร
3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ เช่น
3.1 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการสรรหาแต่ละคน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ คะแนนด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร มีน้าหนักร้อยละ 20 และคะแนนด้านความรู้ด้านการกากับดูแล ด้านการ
แข่งขันทางการค้า และวิสัยทัศน์ มีน้าหนักร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน
3.2 กาหนดให้คณะกรรมการสรรหานาคะแนนด้านคุณสมบัติและคะแนนด้านความรู้ด้าน
การกากับดูแล ด้านการแข่งขันทางการค้า และวิสัยทัศน์ จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน โดยให้เรียงลาดับจาก
ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดไปจนครบจานวนที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนรวม โดยกาหนดให้การลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาให้ใช้วิธีการออก
เสียงลงคะแนนลับ
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4. ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมง
นอกน่านน้าไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม
2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญดังนี้
1.1 กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้เรือประมงไทยทาการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้าไทย
ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน พร้อมกับยื่น ณ สถานที่
ตามที่กาหนด
1.2 กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอรับ
ใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอ และกรณีที่คาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
1.3 กาหนดให้การพิจารณาอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าไทยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 พระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558
2) ไม่เป็นเรือที่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
3) กรณีการขอรับใบอนุญาตทาการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง ต้องเป็นรัฐชายฝั่ง
ที่ประเทศไทยมีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐชายฝั่ง หรือผู้ขอรับใบอนุญาตมีหลักฐาน
แสดงการได้สิทธิในการทาการประมงในน่านน้าของรัฐชายฝั่งซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐชายฝั่งนั้นตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีประกาศกาหนด
4) กรณีการขอรับใบอนุญาตทาการประมงที่อยู่ในเขตทะเลหลวง ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องมิใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 94 วรรคสอง หรือมาตรา 116 สาหรับการขอรับใบอนุญาตทาการ
ประมงในทะเลหลวงที่อยู่ในเขตความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ ต้องเป็นองค์การระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะทาการประมงนอก
น่านน้าไทย
6) มีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
7) เครื่องมือทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมง ต้องเป็นประเภท ชนิด
ขนาด และจานวนตรงตามที่ระบุไว้ในคาขอรับใบอนุญาต ซึ่งระบุได้เพียงหนึ่งชนิดต่อหนึ่งพื้นที่ที่จะขออนุญาตทาการ
ประมงเท่านั้น และต้องเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ
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8) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
9) เรือที่จะใช้ทาการประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้าไทย สาหรับกรณีเป็นเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International
Maritime Organization) กาหนด ต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอด้วย
1.4 กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ประสงค์จะทาการประมง
นอกน่านน้าไทย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับประเภท ชนิด ขนาด จานวนเครื่องมือที่จะใช้ทาการ
ประมงที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงหรือรายละเอียดตัวเรือประมง ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ณ สถานที่ที่กาหนดพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
1.5 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบคาขอ
2.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญดังนี้
2.1 กาหนดให้กรมประมงมีข้อมูลเกี่ยวกับจานวนผู้ขอรับใบอนุญาต และประเภทเครื่องมือ
ทาการประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะใช้ทาการประมงเพื่อนามาพิจารณาออกใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขีด
ความสามารถในการทาการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้าที่สามารถทาการประมงอย่างยั่งยืน ตามที่
กาหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง ให้อธิบดีกาหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทาการประมงพาณิชย์มายื่น
คาขอรับใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และผู้ใดไม่ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตภายในห้วงเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการขอรับใบอนุญาต
2.2 กาหนดให้ผู้ประสงค์จะทาการประมงพาณิชย์ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ และให้ยื่น ณ สถานที่ ตามที่กาหนด
2.3 กาหนดให้การพิจารณาอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย
2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39
3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทา
การประมง
4) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีประกาศกาหนด
5) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือเป็นเรือที่ใช้
เครื่องยนต์มีกาลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือทาการประมงตาม
ประเภท วิธี จานวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการทาการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
6) ในกรณที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็น
เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือสาหรับทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้าไทยต้องมีอายุอยู่ในวันที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสาหรับเรือที่มีลักษณะตามที่
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กาหนด
7) เครื่องมือทาการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทาการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทา
การประมงที่ห้ามใช้ทาการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 69 หรือเป็นเครื่องมือที่ทาการประมงที่ห้าม
ใช้ทาการประมงในทะเลนอกชายฝั่งตามมาตรา 71 (1)
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8) มีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
9) เรือประมงไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือ
กรณีเป็นเรือประมงที่เคยถูกใช้ในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมี
หลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตทาการประมงเดิมของเรือที่ใช้ในการกระทาความผิด
ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวต่อไป
10) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
2.4 ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ ทั้งนี้ การอนุญาตคา
ขอรับใบอนุญาต ให้อธิบดีกรมประมงออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
2.5 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่า)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่า)
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และ
ดาเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. ปัจจุบันนายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสามารถนา
รายจ่ายค่าจ้างมาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจานวนที่จ่ายไปจริง
(1 เท่า) เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้รับเงินได้ และไม่
เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9) (13) และ (18) แห่งประมวลรัษฎากร
2. โดยที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ดีขึ้น นโยบายดังกล่าวได้ส่งผลทาให้ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของผู้ประกอบการ
สูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่าตาม
นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จึงสมควรกาหนดมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่า
โดยให้ สามารถนารายจ่ายค่าจ้างรายวันที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เป็นจานวน 1.15 เท่าของค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง สาหรับค่าจ้างรายวันที่จ่าย
ให้แก่ลูกจ้างไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. กค. ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการในเรื่องนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 แล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบ ดังนี้
3.
1 เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม และเป็นการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบมากขึ้น
3.2 คาดว่ามาตรการในเรื่องนี้จะทาให้ภาครัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ
5,400 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
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ต้นทุนแรงงานเป็นส่วนสาคัญในการประกอบกิจการให้มีศักยภาพในการแข่งขันในประเทศได้อย่างยั่งยืน และจูงใจให้
นายจ้างได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
สาระสาคัญของพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินได้เป็นจานวน ร้อยละ 15 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ ทั้งนี้ สาหรับค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ค่าจ้างรายวัน หมายถึง เงินค่าจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ทางานตามสัญญาจ้างสาหรับระยะเวลาการทางานปกติเป็นรายวัน โดยค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ไม่รวมถึงค่า
ล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ประโยชน์อื่นใดที่คานวณได้เป็นเงินภาษีอากรที่ผู้จ่ายออกแทนให้ ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงาน
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังนี้
2.1 อัตราค่าจ้างรายวันที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ต้องสูงกว่าอัตราค่าจ้างรายวันเดิมที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้กาหนดและประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป หรือที่ได้มีการจ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561
2.2 ต้องไม่เป็นรายจ่ายค่าจ้างที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบารุงกาชาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สภากาชาดไทย หรือเหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิ่งกาชาดอาเภอ
ซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง หรือสลากกาชาด
ประจาปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้สภากาชาดไทย เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคา
สลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย ตามข้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้ ตามทีส่ ภากาชาดไทยเสนอ
สาระสาคัญ
ของเรื่อง
สภากาชาดไทย
รายงานว่า
1. คณะกรรมการอานวยการจัดงานกาชาดประจาปีได้รับทราบและเห็นชอบการจัดงานกาชาด
ประจาปี 2561 โดยใช้สถานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สวนป่าเบญจกิติและพื้นที่บางส่วนของโรงงานยาสูบ
โดยได้ประมาณการจัดงานไว้ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งยังผลให้เป็นเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้ เพื่อให้สภากาชาดไทยมีเงินรายได้นาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในปีงบประมาณ 2561 สภากาชาดไทยได้รับความเห็น
ชอบจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมให้มีการจัดทาสลากบารุงกาชาดไทยขึ้น เพื่อจาหน่ายหาเงินรายได้โดยเสด็จ
พระราชกุศลบารุงสภากาชาดไทย และกาหนดออกสลากในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งยังผลให้สภากาชาด
ไทยมีเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2561 อีกทางหนึ่ง
2. การเล่นสลากกิ
นแบ่งในบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 12 (4)
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นสลากกินแบ่งที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อนารายได้ไปใช้กิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5
แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้ซื้อก่อนหักรายจ่าย
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7. เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดที่ 19)
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น) ดาเนินการตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้ดาเนินการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2561 โดยได้มี
การศึกษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และได้มีการกาหนดสูตรคานวณอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสมสาหรับ
ประเทศไทย โดยเทียบเคียงกับสูตรการคานวณอัตราค่าจ้างขั้นต่าของต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย บราซิล
และคอสตาริกา ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ยอมรับว่า
เป็นสูตรคานวณอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้
การขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2561 มีดังนี้
อัตราค่าจ้างขั้นต่า จานวน
จังหวัด
(บาท/วัน)
(จังหวัด)
308
3
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
310
22
กาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราข พิจิตร แพร่
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี
สุโขทัย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ และอุทัยธานี
315
21
กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์
พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว
สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
318
7
กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสาคร
320
14
กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราขสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี
สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
325
7
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
330
3
ชลบุรี ภูเก็ต และระยอง
โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
8. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง
ขั้นต่า
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบ
จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า โดยให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
เป็นหน่วยงานร่วมดาเนินการ
2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
บริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า วงเงิน 500 ล้านบาท ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินที่เหมาะสม
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สาระสาคัญของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารธุรกิจ SMEs เพื่อลดผลกระทบการขึ้น
ค่าแรงขั้นต่า มีดังนี้
1. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่าสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการไปชดเชยภาระค่างแรงที่เพิ่มขึ้น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การ
ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
3) เพื่อเพิ่มสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มี
ขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) และบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า
3. การดาเนินโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs เพื่อลดผลกระทบการขึ้นค่าแรง
ขั้นต่า ในปีงบประมาณ 2561 มีการดาเนินกิจกรรมหลักที่สาคัญคือ
1) จัดตั้งคณะทางานกากับโครงการเพื่อร่วมกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ
3) รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้ง จัดสัมมนาชี้แจง
แนวทางการดาเนินโครงการ
4) จัดทาฐานข้อมูลโครงการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเพื่อ
บันทึกผลการดาเนินงานของที่ปรึกษา ตลอดจนใช้ในการติดตามความคืบหน้าและผลการดาเนินโครงการ
5) สารวจสถานประกอบการ ประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย การดาเนินการของวิสาหกิจ
(Assessment) และจัดทาข้อเสนอโครงการ (Proposal) รายกิจการ
6) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) หรือ On the Job Training และให้คาปรึกษา
แนะนาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
7) ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ พร้อมทั้งวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมเห็นผล
ชัดเจน
8) สรุปผลการดาเนินโครงการ โดยจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความสาเร็จ ( Success
Case) ของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงรณรงค์เผยแพร่ในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
บริหารธุรกิจ SMEs จากโครงการดังกล่าว
4. กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาดาเนินการ
โ
ครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs เพื่อลดผลกระทบการขึ้นค่าแรง
ขั้นต่า มุ่งเน้นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) หรือ On the Job Training และให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก
ณ สถานประกอบการ โดยกาหนดเป้าหมายผลการดาเนินการออกเป็น 3 ปี
9. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เสนอ
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สาระสาคัญของเรื่อง
เพื่อเป็นการลดภาระอันเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงานโดยปรับปรุง
เพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มีการดาเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการนาเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานโดยการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1) การปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยขยายขอบข่ายการส่งเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการนาระบบด้านดิจิทัลมาใช้ในกิจการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลพร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมุล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมหรือบริหารจัดการการผลิตหรือการบริหาร การนา Internet of Things มาใช้ในการ
ควบคุมและ/หรือบริการจัดการ เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการที่ดาเนินการอยู่เดิม เป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยกาหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่นามา
ปรับปรุง
2) การปรับปรุงมาตรการการให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขัน ( Merit) ตามประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมให้มีการทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ การออกแบบโดยขยายขอบข่ายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุม
ถึงการอบรมบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้น เช่น การอบรมให้สามารถใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เช่น Big
Data Analysis, Internet of Things เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์
ให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ร้อยละ 200 ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ต่างประเทศ
10. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามใน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง ดศ. แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Memorandum
of
Understanding on Cooperation in the Field of Posts, Telecommunications, Information and Digital
Technology between the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and
the Ministry of Posts and Telecommunications of the Lao People’s Democratic Republic) ทั้งนี้ ใน
กรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดาเนินการได้โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

13
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศในด้านต่าง ๆ
เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรด้านไอซี
ทีและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับบันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่ประเทศไทยจัดทากับประเทศอื่น
เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และเวียดนาม ซึ่งการลงนามในบันทึกความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทยในการพัฒนาความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล
กับประเทศนั้น ๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจในลักษณะดังกล่าว เช่น การ
พัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ ( Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – ซองนัม และจังหวัดภูเก็ต –
ปูซาน ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการดาเนินการต่อยอดจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้
11. เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC)ไทย – ลาว ครั้งที่ 21
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ( JC)
ไทย – ลาว ครั้งที่ 21 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคาหรือสาระสาคัญของร่างเอกสารดังกล่าว ให้ กต.
ดาเนินการตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558) เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
สาหรับในส่วนของความร่วมมือด้านไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในร่างบันทึกการประชุมดังกล่าว
ในข้อ 44 – 45 ให้กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินการและท่าทีไทยในการจัดทาความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับฝ่ายลาวที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อนดาเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ กต. เป็น
หน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด เพื่อใช้ในการเจรจากับฝ่ายลาวภายใต้กรอบความร่วมมือ
พลังงานไฟฟ้าไทย – ลาวต่อไป
สาระสาคัญร่างบันทึกฯ เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ริเริ่มและเห็นพ้อง
ที่จะดาเนินการร่วมกัน รวมถึงกาหนดแนวทางแก้ไขและขจัดปัญหาอุปสรรค พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินความสัมพันธ์ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา สังคมและวัฒนธรรม โดยมีสาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามบริเวณแนวชายแดน 2. การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วม 3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ความร่วมมือในการเปิด – ปิดยกระดับจุดผ่านแดน 4. ความร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรม 6. ความร่วมมือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ 7. ความร่วมมือด้านแรงงาน 8. ความร่วมมือด้านไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ 9. ความร่วมมือด้าน
การขนส่งทางบก 10. โครงการก่อสร้างถนน 11. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ 12. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้า
โขง 13. โครงการพัฒนาเมืองและน้าประปา 14. ความร่วมมือด้านการลงทุน 15. ความร่วมมือด้านการค้า
16. ความร่วมมือด้านการเงิน การธนาคารและตลาดทุน 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 18. ความร่วมมือ
ด้านการศึกษา 19. ความร่วมมือด้านการเกษตร และ20. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
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12. เรื่อง การจัดทาความตกลงสาหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อการจัดทาความตกลงสาหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
สหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ( Economic Commission for
Latin America and the Caribbean : ECLAC) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิก
[Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : ESCAP]) ในการบริจาคเงินสบทบ FEALAC
Trust Fund จานวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับไม่เกิน 3.35 ล้านบาท
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลง (ตามข้อ 1)
(จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31
มกราคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี)
สาระสาคัญของร่างความตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
สหประชาชาติว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund เป็นเอกสารแสดงเจตจานงที่จะสนับสนุนเงิน
สมทบกองทุน FEALAC ด้วยความสมัครใจเพื่อสนับสนุนโครงการที่ครอบคลุม FEALAC ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคมขนส่ง 4) นโยบายสาธารณะและพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
และ 5) นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มความสามัคคีในสังคม โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จานวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันภายใต้ร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย
1. ข้อกาหนดและเงื่อนไขกองทุน FEALAC 2. ข้อกาหนดของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน 3. ข้อบังคับการ
ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
13. เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ 2397 (ค.ศ. 2017)]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Security Council-UNSC) ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ)
2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(สกท.) สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อวง
2.2 มอบหมาย พณ. และ พน. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามวรรค 4-5 ของข้อมติ
UNSC ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติ UNSC อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของวรรคดังกล่าว
2.3 มอบหมาย พณ. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามวรรค 6-7 และวรรค 14 ของข้อ
มติ UNSC ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติ UNSC อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของวรรค
ดังกล่าว
2.4 มอบหมาย กษ. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามวรรค 6 (เกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือ
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รับโอนสิทธิการทาประมงจากเกาหลีเหนือ)
2.5 มอบหมาย รง. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามวรรค 8 ของข้อมติ UNSC
ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติ UNSC อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของวรรคดังกล่าว
2.6 มอบหมาย สมช. กาหนดแนวทางการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเรือ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงมาตรการตามวรรค 9-16 โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในของไทย
2.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของ
สหประชาชาติ (http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718) ทั้งนี้ สหประชาชาติจะปรับปรุงรายชื่อ
บุคคล องค์กร และเรือที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ และรวบรวม
รายการสิ่งของต้องห้ามตามข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ “Prohibited Items”
2.8 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและดาเนินการให้เป็นไป ตาม
ข้อมติ UNSC ที่ 2397 (ค.ศ. 2017)
2.9 แจ้งการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ
สหประชาชาติต่อไป และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติ UNSC ดังกล่าว ขอให้แจ้ง กต.
ทราบด้วย
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Declaration of
Civil Aviation Ministers’ Conference)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างป
ฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Draft Declaration
of Civil Aviation Ministers’Conference) (ร่างปฎิญญา ฯ) และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฎิญญาฯ
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฎิญญาฯ ใน
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอ เซียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม –
1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ กรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาหรือสาระสาคัญของร่างปฎิญญาว่าด้วยการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
ก็ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของ ร่างปฎิญญา ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีที่
กากับดูแลนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International
Civil Aviation Organization : ICAO) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการผลักดันการดาเนินการตามแผนงานในระดับ
ภูมิภาคของ ICAO เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยการบินและประสิทธิภาพการบริการเดินอากาศเพื่อ
ความยั่งยืนของระบบการขนส่งทางอากาศใน 4 ด้าน ดังนี้ 1. นิรภัยการบิน 2. การบริการเดินอากาศ 3. การสอบสวน
อุบัติเหตุ และ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
15. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ครั้งที่ 5
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้

16
1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพ ธ์ การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 5 ( Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS
EMM) จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม
(ระยะที่ 3) (พ.ศ. 2561-2565) (ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ) และ (2) ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 5 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จานวน 2 ฉบับ ดังกล่าวในการประชุม GMS EMM ครั้งที่ 5
ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม จานวน 2 ฉบับ
ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเป็นผู้พิจารณาดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม
สาระสาคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ
จานวน 2 ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการ
ประชุม GMS EMM ครั้งที่ 5 มีดังนี้
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแผนงานสาหรับการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมใน GMS ภายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งได้ดาเนินการโดยการทบทวนนโยบายหรือความ
ต้องการการเร่งด่วนของแต่ละประเทศใน GMS นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของ
สถาปัตยกรรมทางการเงินโลกลาดับความสาคัญของการลงทุน กฎเกณฑ์การให้การสนับสนุนทางการเงินด้าน
สิ่งแวดล้อมและกองทุนภูมิอากาศโลก โดยร่างกรอบยุทธ์ศาสตร์และแผนฯ มุ่งเน้นแผนงานที่ประกอบด้วยขอบเขต
การสนับสนุน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) ส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐาน
2) การลงทุนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศบริการ (ประโยชน์ที่ธรรมชาติมอบให้ เช่น อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ)
3) การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อมใน GMS ภายใต้หัวข้อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน
ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ยอมรับพันธสัญญาที่สาคัญระดับโลกที่ผ่านมาล่าสุดและโอกาสต่าง ๆ ที่นาเสนอเพื่อ
ความพยายามร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกต่อไป และเน้นย้าคามั่นร่วมกันใน
การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืนตามแนวทางแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เป็นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพที่ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพการจัดการ
บริการด้านระบบนิเวศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเข้าไปจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ
3. รับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนฯ และสนับสนุนเจตนาเชิงกลยุทธ์ของแผนงานหลักด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนที่เน้นทางภูมิศาสตร์ของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับ
ระเบียงเศรษฐกิจใน GMS และการดาเนินโครงการของกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค
4. ขอให้การประชุมสุดยอดผู้นาของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 6 สนับสนุนกรอบ
ยุทธศาสตร์และแผนฯ และการผนวกโครงการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคใน
ปี พ.ศ. 2565
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16. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้อง
ธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทส. แห่งราชอาณาจักร
ไทย และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
2. อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
ถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส.
สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีใน
ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอบเขตความร่วมมือต่าง ๆ มีดังนี้
- แลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
สายงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองและชุมชนท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการฝึกงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการใหม่ ๆ
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วม โดยการแลกเปลี่ยน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
รวมทั้งสารสนเทศทางวิชาการ
- ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมร่วมในระดับท้องถิ่น เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน การพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม
รวมถึงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการป้องกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our
Eyes Initiative
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่าง
แถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
ในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก โดยตระหนักถึงบทบาทสาคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิก โดยการจัดตั้งโครงการ Our Eyes Initiative โดยมีเนื้อหา
สาระสาคัญ ดังนี้
1. การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดตั้งกลไกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้าย
ลัทธินิยมความรุนแรง และลัทธิสุดโต่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค
2. การเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และยกระดับรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย ลัทธินิยมความรุนแรง และ
ลัทธิสุดโต่ง มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การเสริมสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเติมเต็มอุดมการณ์และเป้าหมาย
ของแถลงการณ์ร่วมนี้ โดยยึดถือในความเคารพซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
18. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อ
การร้ายในอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบ ต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายใน
อาเซียน (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้
รับรองฝ่ายไทย
2. หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ได้เป็น
สาระสาคัญและไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลไทยในภายหลัง
ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
สาระสาคัญของเรื่อง
กห. รายงานว่า
1. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกาหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ( ASEAN Defence Minister’s Meeing Retreat: ADMM Retreat) ระหว่าง
วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นความคิดริเริ่มของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะประธาน
การประชุม ADMM ในปี 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายของภูมิภาค ซึ่งจะทาให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติและพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ตลอดจนส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศและของภูมิภาคในภาพรวม
2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านการฝึกร่วม การประชุมหารือ และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความร่วมมือกับ
ประเทศคู่เจรจาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
19. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุ
ภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ
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ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ได้เป็น
สาระสาคัญ และไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลไทยในภายหลัง
ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
สาระสาคัญของเรื่อง
กห. รายงานว่า
1. การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาคด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลียได้เชิญผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นผู้แทน กห. เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว
2. เครือรัฐออสเตรเลียในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้จัดทาร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ( Joint Ministerial
Statement) โดยเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อต่อสู้
และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ไม่มีการลงนามร่วม
รับรองระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ
แต่งตั้ง
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
2.
นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่
ว่าง
21. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด จานวน 14 คน ดังนี้
1. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองประธานกรรมการ
3. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
4. นายธนา ยันตรโกวิท กรรมการอื่น
5. นายกฤดิธาดา จารุสกุล กรรมการอื่น
6. นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกา สวัสดิ์ศรี กรรมการอื่น
8. รองศาสตราจารย์รัตนา จักกะพาก กรรมการอื่น
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
10. นายศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
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11. นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์ กรรมการอื่น
12. นายประวิช สุขุม กรรมการอื่น
13. นายศุภกิจ ปิยสิรานนท์ กรรมการอื่น
14. นายสันติ อ่าศรีเวียง กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
....................................................

