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http://www.thaigov.go.th 
 
  วนันี้ (14 พฤศจกิายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบ
รฐับาล 
พลเอก ประวติร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรฐัมนตร ี เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม   พันเอก อธิสิทธิ ์ไชยนุวัติ  ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านัก
นายกรฐัมนตร ี            ไดแ้ถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
    
  1.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการขายทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องมหาวทิยาลยั 
    มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ....  
  2.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน 
    ประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
    ในศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีารรบัมอบส่งมอบทองค าแท่ง)  
  3.  เรือ่ง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
....  
  4.  เรือ่ง  รา่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ. 
....  
  5.  เรือ่ง  การแก้ไขระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบรหิารกองทุนส่งเสรมิการค้า
     ระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2541 (ร่างระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าด้วย
การบรหิาร     กองทุนส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)  
 

ต่างประเทศ 
 
  6.  เรือ่ง  การขอความเหน็ชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซยีน-แคนาดา ในการ
     ประชุมสุ ดยอดอาเซียน -แคนาดา ในโอกาสครบรอบ  40 ปี 
ความสมัพนัธอ์าเซยีน-    แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders’Statement on 
the Occasion of     the Commemorative Summit to Mark the 40th 
Anniversary of ASEAN-    Canada Dialogue Relations) 
  7.  เรือ่ง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม (ASEAN-EU Dialogue on 
     Sustainable Development 
  8.  เรือ่ง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศ    เอเชยี – ยโุรป ครัง้ที ่13 

  9.   เรือ่ง   ขอความเหน็ชอบต่อรา่งปฏญิญาโซล (Seoul Declaration) 
  10.  เรือ่ง  บนัทกึความเขา้ใจดา้นการปกป้องสุขอนามยัและระบาดวทิยาสุขภาวะของ 
    ประชาชนระหว่างส านักงานคุ้มครองสทิธผิู้บรโิภคและสวสัดภิาพของมนุษย์
แห่ง    สหพนัธรฐัเซยีและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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  11.  เรือ่ง  การร่วมรบัรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่ง
เป็น    เอกสารผลลพัธข์องการประชุม Global Conference on the Sustained  
    Eradication of Child Labourครัง้ที ่4 
 

แต่งตัง้ 
 
  12.  เรือ่ง  การขอเลื่อนฐานะกงสุลกติตมิศกัดิ ์ณ กรงุบากู สาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  13.  เรือ่ง  การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
    
1. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการขายท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการขายทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติพจิารณา 
ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัขายที่ดนิซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยัที่ได้มาโดยการอุทศิให้ โฉนดที่ดนิเลขที่ 5748 เล่มที่ 58 หน้าที่ 48 อ าเภอบ้านโพธิ ์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา มเีนื้อที ่2 ไร ่และเมือ่ไดจ้ดัการขายแลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา  
 
2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(ฉบบัท่ี ..)              พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซ้ือขายทองค าแท่งตามสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าในศนูยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีการรบัมอบส่งมอบทองค าแท่ง)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตาม
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรบัมอบส่งมอบทองค าแท่ง) รวม 2 ฉบบั 
ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไป
ได ้  
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
   1.1 ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงได้รบัเงินได้ส่วนท่ีเกินกว่าท่ีลงทุนจากการขาย
ทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.99 ตามสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าซึ่งกระท าในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใน
อตัราร้อยละ 15 ของเงินได้ดงักล่าว เม่ือถึงก าหนดย่ืนรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ให้ได้รบัยกเว้นไม่
ต้องน าเงินได้ดงักล่าวมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีท่ีผู้มีเงินได้ไม่ขอรบัเงินภาษี
ท่ีถกูหกัไว้นัน้คืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีท่ีถกูหกัไว้นัน้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน  
   1.2 ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงได้รบัเงินได้จากเงินชดเชยท่ีได้รบัจากกรณีเล่ือน
การรบัมอบส่งมอบทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.99 ตามสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระท าในศูนยซ์ื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัรา ร้อยละ 15 ของเงินได้ดงักล่าวเม่ือถึงก าหนดย่ืนรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้ให้
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ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน าเงินได้ดงักล่าว มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีท่ีผู้มีเงินได้
ไม่ขอรบัเงินภาษีท่ีถกูหกัไว้นัน้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีท่ีถกูหกัไว้นัน้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน  
   1.3 ก าหนดให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้น
ไป  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
   2.1 ก าหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรบัการขายทองค าแท่งตามสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่กระท าในศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทัง้นี้ 
เฉพาะทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.99 ท่ียงัมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของ
รปูพรรณ 
   2.2 ก าหนดใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
  
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรสี่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขพจิารณาลงนาม และประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  ปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดงันี้  
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการท่ีขอปรบัปรงุ 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองการเจา้หน้าที ่
3. กองคลงั 
4. กองแผนงาน 
5. กองสุขภาพจติสงัคม 
6. โรงพยาบาลศรธีญัญา 
7. – 18. ศูนยส์ุขภาพจติที ่1-12  
19. สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร ์
20. สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา 
21. สถาบนัราชานุกูล 
22. ส านกัพฒันาสุขภาพจติ 
23. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองบริหารการคลงั 
3. กองบริหารทรพัยากรบคุคล 
4. กองบริหารระบบบริการสขุภาพจิต 
5. กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
6. กองส่งเสริมและพฒันาสขุภาพจิต 
7. โรงพยาบาลศรธีญัญา 
8. – 19. ศูนยส์ุขภาพจติที ่1-12  
20. สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร ์ 
21. สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา 
22. สถาบนัราชานุกูล 
23. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร  

 
4. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) (สบร.) เสนอ 
และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา โดยใหร้บั
ความเห็นของส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้สงัเกตของส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้
ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” “ธุรกิจสรา้งสรรค์” “คณะกรรมการ” “ประธาน
กรรมการ” และ “กรรมการ”  
  2. ก าหนดให้ม ี“คณะกรรมการนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์” เรยีกโดยย่อว่า “กสศ.” 
ประกอบด้วย นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่
เกนิ  
3 คน เป็นกรรมการ และรองผู้อ านวยการส านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อ านวยการศูนย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  3. ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดที่มอียู่จนกว่าจะมกีาร
แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิเมื่อครบก าหนดตามวาระ หากยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม ่
ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่นต าแหน่ง เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่ 
  4. ก าหนดให้ กสศ. มอี านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ของประเทศ แผนพฒันาธุรกิจสรา้งสรรค์รายสาขา และแผนพฒันาย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ และ
เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัิ เสนอแนะ และให้ค าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรใีนการสนับสนุนและ
เร่งรดั การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก าหนด และมีอ านาจแต่งตัง้
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่มคีวามเชีย่วชาญใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และมี
อ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานเพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามทีม่อบหมาย  
  5. ก าหนดให ้ศสบ. สบร. ท าหน้าทีเ่ป็นส านักงานเลขานุการของ กสศ. ทัง้นี้ ค่าใชจ้า่ยส าหรบั
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นของ กสศ. ที่ปรกึษาและคณะอนุกรรมการ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้ง                 ใหเ้บกิจา่ยจากเงนิงบประมาณของ ศสบ. สบร.  
 
5. เร่ือง การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชยว่์าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2541 (ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ....)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการร่างระเบยีบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบรหิารกองทุน
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเ์สนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบญัญัติที่เสนอคณะรฐัมนตรตีรวจพิจารณา โดยให้รบัความเห็นของกระทรวงการคลงั 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชยร์บัความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  1. ใหย้กเลกิระเบยีบกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการบรหิารกองทุนส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2541  
  2. ก าหนดนิยามค าว่า “กองทุน” “คณะกรรมการ” “ส่วนราชการ” “ภาคเอกชน” และ “สนิคา้”  
  3. ก าหนดให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ” ซึ่งมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธานกรรมการ และมอีธบิดกีรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ มอี านาจและหน้าที่ เช่น ก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลการบรหิาร
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จดัการ และตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน ก าหนดขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรอื
วธิกีารว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล การรบัและใช้จ่ายเงนิ การเบกิจ่าย การเก็บรกัษาเงนิ การพสัดุ ตลอดจน
การก าหนดค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์หรอืสวสัดกิารต่าง ๆ ของผูบ้รหิารกองทุน พนักงานและลูกจา้ง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมนุเวยีนก าหนด  
  4. ก าหนดให้มสี านักงานกองทุนขึน้ในกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
โดยมอีธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้บงัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการของ
ส านกังาน  
  5. ก าหนดให้รายรบัของกองทุน ประกอบด้วยเงนิค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 6  แห่ง
พระราชบญัญตัิการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่งสนิค้า พ.ศ. 2522 เงนิและทรพัยส์นิ
อย่างอื่นที่ได้รบัจากรฐับาลหรอืจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอืจากองค์การระหว่าง
ประเทศ หรอืบุคคลอื่น และดอกผลของเงนิกองทุน  
  6. ก าหนดให้การรบัเงนิกองทุนเป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรอืวิธีการว่าด้วยการ
บรหิารงานการเงนิทีค่ณะกรรมการก าหนด  
  7. ก าหนดใหส้ านกังานกองทุนจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของกองทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวยีนประกาศ
ก าหนด  
 

ต่างประเทศ 
 
6. เร่ือง การขอความเหน็ชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสดุยอด
อาเซียน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสมัพนัธอ์าเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Joint 
Leaders’ 
Statement on the Occasion of the Commemorative Summit to Mark the 40th Anniversary of 
ASEAN-Canada Dialogue Relations) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบต่อรา่งถอ้ยแถลงร่วมของผูน้ าอาเซยีน-แคนาดาฯ โดยหากมคีวามจ าเป็นต้องแกไ้ข             
รา่งถอ้ยแถลงร่วมฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไม่
ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพื่อคณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 
  2. ใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายรว่มรบัรองถอ้ยแถลงรว่มของผูน้ า 
อาเซยีน-แคนาดาฯ ดงักล่าว 
  สาระส าคญัของร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าอาเซียน-แคนาดาฯ เน้นย ้าถึงการส่งเสรมิ
ความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัแคนาดาในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ในด้านการเมอืงและความมัน่คง เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม รวมทัง้ดา้นประชาชนในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกมาโดยตลอด โดยใหค้วามส าคญักบัการ
ยกระดบัความเป็นหุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั และสนับสนุนสนัตภิาพ เสถยีรภาพ  ความเจรญิรุ่งเรอืง 
และการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในประชาคมโลก 
 
7. เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable 
Development 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
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  1. เหน็ชอบต่อร่างถ้อยแถลงขา่วของประธานร่วมของการประชุมฯ โดยหากมคีวามจ าเป็นตอ้ง
แก้ไขร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย ให ้กต. ด าเนินการได้โดย
ไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพื่อคณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 
  2. ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผู้แทนทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ความเหน็ชอบ
ต่อ 
ถอ้ยแถลงขา่วของประธานรว่มฯ ดงักล่าว 
  สาระส าคญัของร่างถ้อยแถลงข่าวของประธานร่วมของการประชุมฯ มดีงันี้ (1) การเน้น
ย ้าถงึความส าคญัของการด าเนินการตามวาระการพฒันาที่ย ัง่ยนื ค.ศ. 2030 ในกระบวนการบูรณาการระดบั
ภูมภิาค (2) การส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัสหภาพยุโรปด้านการพฒันาที่ย ัง่ยนื (3) การเปิดตวั
โครงการความร่วมมอืใหม่ระหว่างอาเซยีนกบัสหภาพยุโรป (4) การใชป้ระโยชน์จากขอ้รเิริม่และโครงการต่าง 
ๆ ของอาเซยีนในการส่งเสรมิการพฒันาที่ย ัง่ยนื (5) การขบัเคลื่อนประเดน็คาบเกี่ยวที่จะช่วยบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืไดห้ลายเป้าหมาย (6) การใหค้วามส าคญักบับทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และ
ภาควชิาการในการส่งเสรมิการพฒันาที่ย ัง่ยนื และ (7) การตดิตามผลจากการประชุมฯ โดยแสวงหาขอ้รเิริม่
ความร่วมมอืที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการพฒันาแผนงานความร่วมมอืด้านการพฒันาที่ย ัง่ยนื
ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และการจดัตัง้ศูนย์อาเซียนเพื่อส่งเสรมิการศึกษาและการหารอืด้านการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 

8. เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศเอเชีย – 
ยโุรป  
ครัง้ท่ี 13 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบต่อรา่งแถลงการณ์ประธานการประชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศเอเชยี – ยโุรป  
ครัง้ที่ 13 (13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM13) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 – 21 
พฤศจกิายน 2560 ณ กรงุเนปยดีอ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ข 
ร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้กต. ด าเนินการได้
โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี 

  2. ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผู้แทนที่ได้รบัมอบหมายร่วมให้ความ
เหน็ชอบรา่งแถลงการณ์ดงักล่าว 

  สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ดงักล่าวจะเป็นเอกสารผลลพัธ์การประชุมฯ ที่แสดง
ความมุ่งมัน่และเจตนารมณ์ทางการเมอืงของที่ประชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศเอเชยี – ยุโรป เพื่อส่งเสรมิความ
ร่วมมอืในสาขา            ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชกิASEM ให้ความส าคญั ได้แก่ 1) ความเป็นหุ้นส่วนท่ีเท่า
เทียมกนั การเคารพซึ่งกนัและกนั และการมผีลประโยชน์ร่วมกนัเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื โดยครอบคลุมด้าน
ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การคมนาคม การท่องเที่ยว วฒันธรรม การศกึษา 2) การ
ส่งเสริมสนัติภาพ ซึง่ทีป่ระชุมได้ให้ค ามัน่ต่อการต่อต้านการก่อการรา้ย การใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง และ
การนิยมความรุนแรงทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาคและระดบัพหุภาค ี3) การพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยจะ
เร่งรดัในการอนุวตัเิป้าหมายของวาระการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิค.ศ. 2030 (เช่น การขจดั
ความยากจน การส่งเสรมิความร่วมมอืเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก) และ 4) อนาคตของการประชุม
เอเชีย – ยุโรป เช่น การประชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศเอเชยี – ยุโรป ครัง้ที ่14 คาดว่าจะจดัขึน้ทีร่าชอาณาจกัร
สเปน 
 

9.  เร่ือง  ขอความเหน็ชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) 



 

 

 

8 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบ/รบัรอง 

   1.1 (รา่ง) ปฏญิญาโซล (Seoul Declaration) 
   1 .2  (ร่ า ง ) ป ระ เด็ น น า เสน อ ให้ หั ว ข้ อ  “Collaboration for the Next Decade-
ImprovingYouth Employability” 
  2.หากจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุถอ้ยค าในเอกสารตามขอ้ 1.1 ในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญั ไมข่ดัต่อ 

ผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลักการที่คณะรฐัมนตรไีด้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. หารอืกับกรม
สนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพจิารณาด าเนินการในเรือ่งนัน้ได้  โดยไม่ตอ้งน าเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกีครัง้ 

[ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงศกึษาธกิารจะรบัรอง (ร่าง) ปฏญิญาโซลและน าเสนอในหวัขอ้ “Collaboration 
for the Next Decade – Improving Youth Employability” ในการประชุมรฐัมนตรดีา้นการศกึษาของอาเซม  
ครัง้ที ่6 ระหว่างวนัที ่21-22 พฤศจกิายน 2560 ณ กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหล]ี 
                    สาระส าคญัของ (ร่าง) ปฏิญญาโซล และ (ร่าง) ประเดน็น าเสนอในการประชุมฯ ในหวัขอ้ 

“Collaboration for the Next Decade-Improving Youth Employability” จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทย
ในการพฒันาความร่วมมอืดา้นการศกึษารว่มกบัแต่ละประเทศสมาชกิอาเซม ซึง่การด าเนินการดงักล่าวจะเพิม่
โอกาสและคุณภาพทางการศึกษา รวมทัง้ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพัฒนา
ศกัยภาพของนกัศกึษาดา้นอาชวีศกึษา โดยมสีาระส าคญัสรปุได ้ดงันี้ 
 

 

                    1. (ร่าง) ปฏิญญาโซล  จะแสดงถงึวสิยัทศัน์ส าหรบัทศวรรษหน้า โดยการส่งเสรมิการ 

เคลื่อนย้ายและสมรรถนะเพื่อการว่าจ้างส าหรบัคนรุ่นใหม่ในอนาคตระหว่างเอเชยีและยุโรป การเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการจ้างงานผ่ านการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา   มุ่ งไปสู่การปรับวิธีการสอนตาม
หลกั STEM  และการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีหเ้กดิการพฒันาทกัษะรว่มกนัมากขึน้  ซึง่จะช่วยลดช่องว่าง
ทางการศกึษา  รวมทัง้การปรบัปรงุเครื่องมอืส าคญัเพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ร่วมผ่านขอ้ปฏบิตัใินดา้นความร่วมมอืที่
เป็นรปูธรรม 

                   2. ประเด็นการน าเสนอเอกสารในหัว ข้อ   “Collaboration for the Next Decade-
Improving Youth Employability” เป็นการกล่าวถึงความมุ่งมัน่ของประเทศไทยในการส่งเสรมิการปฏิรูป
การศกึษาโดยเฉพาะเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  การก าหนดเป้าหมายเพื่อผลติบณัฑติทีส่ามารถปรบัตวั
และพฒันาทกัษะใหม่และคดิอย่างเป็นระบบ  การประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มส าหรบัประเทศไทย  4.0 เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการหางานท าของเยาวชนผ่านการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ  โดยเฉพาะการศกึษาและฝึกอบรมดา้นอาชวีศกึษาและเทคนิคในสถาบนัอาชวีศกึษาต้องไดร้บัการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการจา้งงานใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงานโดยการมสี่วนรว่มในการ
พฒันาบุคลากรของภาคเอกชน  
 

10. เร่ือง บนัทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสขุอนามยัและระบาดวิทยาสขุภาวะของประชาชนระหว่าง
ส านักงานคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภคและสวสัดิภาพของมนุษยแ์ห่งสหพนัธรฐัเซียและกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจกัรไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบต่อบนัทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามยัและระบาดวิทยาสุขภาวะของ
ประชาชนระหว่างส านักงานคุ้มครองสทิธผิู้บรโิภคและสวสัดภิาพของมนุษยแ์ห่งสหพนัธรฐัเซยีและกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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  2. อนุมตัิให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าว 
ทัง้นี้ หากมกีารแก้ไขถ้อยค าทีม่ใิช่สาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ให้คณะรฐัมนตรมีอบให้ผู้ลงนามเป็น
ผูใ้ชดุ้ลยพนิิจในเรือ่งนัน้ ๆ โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี 
  สาระส าคัญบนัทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการส่งเสรมิความร่วมมือด้านการปกป้อง
สุขอนามยัและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนของประเทศไทยและรสัเซีย โดยจะร่วมมอืกันในสาขา
งานวจิยัทางวทิยาศาสตร ์การเตรยีมการป้องกนัโรค การใหค้วามช่วยเหลอืทางวธิกีารและการปฏบิตั ิการเขา้
ร่วมประชุมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยและส านักงานคุ้มครองสทิธผิู้บรโิภคและ
สวสัดภิาพของมนุษยแ์ห่งสหพนัธร์ฐัรสัเซยี ได้รว่มกนัจดัท าร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ และทา้ยทีสุ่ด ทัง้สองฝ่าย
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อบนัทกึความเขา้ใจฯ 
 

11. เร่ือง การร่วมรบัรองร่างปฏิญญาบวัโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลพัธ์
ของการประชุม Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labourครัง้ท่ี 4 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงันี้  
  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาบวัโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) โดยหากจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรบัปรุงร่างเอกสารดงักล่าวก่อนการรบัรองในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์ประเทศไทย 
ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยเป็นผูพ้จิารณา โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิาณาอกี 
  2. เห็นชอบที่ไทยจะรับรองร่างปฏิญญาข้างต้นในที่ประชุม Global Conference on the 
Sustained Eradication of Child Labourครัง้ที่  4  ระหว่ างวันที่  14 - 16 พฤศจิก ายน 2560 ณ  กรุง
บวัโนสไอเรส ประเทศอารเ์จนตนิา โดยมเีอกอคัรราชทูต ณ กรุงบวัโนสไอเรส เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยเขา้
รว่มการประชุมและเป็นผูร้บัรองร่างปฏญิญาดงักล่าว 
  สาระส าคัญของร่างปฏิญญาดังกล่าว เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้แทนรฐับาล 
องคก์รนายจา้งและลูกจา้ง องคก์รระหว่างประเทศและระดบัภูมภิาค และองคก์รภาคประชาสงัคมทีเ่ขา้ร่วมการ
ประชุมฯ มเีนื้อหาแสดงความมุ่งมัน่ในการขจดัปัญหาแรงงานเดก็และแรงงานบงัคบั โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัิ
และการด าเนินการไว้ การรบัรองร่างปฏิญญาฯ จะเป็นการย ้าถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของไทยในการขจดั
ปัญหาแรงงานเดก็และแรงงานบงัคบั อกีทัง้ การด าเนินการดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาติ
เพื่อขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 ซึ่งมกีรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั 
 

แต่งตัง้ 
 
12. เร่ือง การขอเล่ือนฐานะกงสุลกิตติมศกัด์ิ ณ กรงุบาก ูสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเลื่อนฐานะนายซูอดั ฟาตาลี
เยฟ (Mr. Suad  Fataliyev) กงสุลกิตติมศักดิ ์ณ กรุงบากู สาธารณรฐัอาเซอร์ไบจาน เป็น กงสุลใหญ่
กิตติมศกัด์ิ                         ณ กรงุบาก ูสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยมเีขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรฐั
อาเซอรไ์บจาน ทัง้น้ี โดยคงสถานะของสถานทีท่ าการกงสุล เป็นสถานกงสุลกติตมิศกัดิ ์ไวเ้ช่นเดมิ  
 
13. เร่ือง การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตัง้โฆษกกระทรวงและรอง
โฆษกกระทรวงใหม ่ดงันี้  
  1. นายนิสิต จนัทรส์มวงศ ์รองปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทย  
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  2. นายสม คิด  จันทมฤก  ผู้ ต รวจราชการกระท รวงมหาดไทย  เป็น รองโฆษก
กระทรวงมหาดไทย  
  3 . นายสย าม  ศิ ริม งคล  ผู้ ต รวจราชการก ระท รวงมห าด ไทย  เป็ น รองโฆ ษ ก
กระทรวงมหาดไทย  
 

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


