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http://www.thaigov.go.th 
 
  วนันี้  (20 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบ
รฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี                   
ไดแ้ถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

 2. เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิาร
โดย     วธิกีารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มถ่อืว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 
และรา่ง     กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการวาง
หลกัประกนัการ     ประกอบธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 
ฉบบั  
  3.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็นกจิการการ
เพาะเลีย้ง    สตัวน์ ้าควบคุม พ.ศ. ....  
  4.  เรือ่ง  รา่งกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง 
     (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  5.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  6.  เรือ่ง  แผนงานโครงการขบัเคลื่อนการยกระดบัการบรกิารภาครฐัทีจ่ะขอใชเ้งนิกู้เพื่อ
ปรบั    โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ (Structural Adjustment Loan: SAL)  
  7.  เรือ่ง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุง
มาตรการ     ป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุต่์างถิน่ 

 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรฐัมนตร ีฉบบัวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561) 
ดว้ยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  8.  เรือ่ง  การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรยีมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง
เอเชยี      (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC)   เ ป็ น อ งค์ ก ร
ระหว่างประเทศ     (ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองการด าเนินงานของศูนยเ์ตรยีม
ความพรอ้มป้องกนั 
    ภยัพบิตัแิห่งเอเชยี พ.ศ. ....)  
  9.   เรือ่ง   การจดัท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่ง 
    สาธารณรฐัโมซมับกิว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัผูถ้อืหนงัสอื
เดนิทาง    ทางทตูและหนงัสอืเดนิทางราชการ 
  10.  เรือ่ง ขออนุมตักิารจดัท าและลงนามความตกลงความรว่มมอืระหว่างประเทศ
ระหว่าง     องคก์ารวจิยันิวเคลยีรย์ุโรป (เซริน์) และราชอาณาจกัรไทยเกีย่วกบั
ความรว่มมอื    ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นฟิสกิสพ์ลงังานสงู 
  11.  เรือ่ง  ท่าทไีทยส าหรบัการประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC)  
    ไทย – กมัพชูา  ครัง้ที ่6 
 12.  เรือ่ง   ความช่วยเหลอืใหเ้ปล่าจากรฐับาลญีปุ่่ น Grant Aid “Economic and  
   Social Development  Programme” (Counterterrorism and   
   Public security)  
 

แต่งตัง้ 
 
  13.  เรือ่ง  รฐับาลราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดเ์สนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญั 
    ผูม้อี านาจเตม็แห่งราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดป์ระจ าประเทศไทย   
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  14.  เรือ่ง  การแต่งตัง้โฆษกส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(นางสาวออ้นฟ้า   
    เวชชาชวีะ) 
  15.  เรือ่ง  แจง้รายชื่อโฆษกกระทรวงพาณชิยแ์ละรองโฆษกกระทรวงพาณชิย ์ 
  16. เรือ่ง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง 
     ประเทศไทย 
  17. เรือ่ง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัประเภทบรหิารระดบัสงู (กระทรวง 
    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)  
 
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่..)  
พ.ศ. .... ตามทีส่ านกังานอยัการสงูสุดเสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่ง
ด่วน แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ
ต่อไป และรบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคญัของกฎหมาย
ล าดบัรองซึง่ตอ้งออกตามรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีส่ านกังานอยัการสงูสุดเสนอ  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการอยัการ ประกอบดว้ย  ประธาน ก.อ. ซึง่ตอ้งไมเ่ป็นพนักงาน
อยัการ อยัการสงูสุดเป็นรองประธาน รองอยัการสงูสุดตามล าดบัอาวุโส จ านวน 4 คน เป็นกรรมการอยัการโดย
ต าแหน่ง กรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 8 คน และอธบิดอียัการ ส านกังานคณะกรรมการอยัการ เป็น
กรรมการอยัการโดยต าแหน่ง และเป็นเลขานุการ ก.อ.   
   2. ก าหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒิ
ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก  
  3. ก าหนดใหม้กีารเลอืกประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒ ิโดยหา้มกระท าการ
อนัใดมลีกัษณะเป็นการหาเสยีง  
  4. ก าหนดใหป้ระธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
และด ารงต าแหน่งไดว้าระเดยีว  
  5. แกไ้ขเพิม่เตมิก าหนดใหข้า้ราชการอยัการตอ้งไมเ่ป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิ  หรอืกจิการ
อื่นของรฐัในท านองเดยีวกนั และไมเ่ป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รกึษากฎหมาย หรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดในหา้ง
หุน้ส่วนหรอืบรษิทัหรอืกจิการอื่นใดทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีม่ ีวตัถุประสงคม์ุง่หาผล
ก าไรหรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั หรอืเป็นทีป่รกึษาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดใน
ลกัษณะเดยีวกนั  
 
2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสท่ี์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลกัประกนัการประกอบธรุกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม 2 
ฉบบั  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการซือ้ขาย
สนิคา้หรอืบรกิารโดยวธิกีารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่ถอืว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการวางหลกัประกนัการประกอบธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
.... รวม 2 ฉบบั ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) เสนอ และใหส้่งส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านกังาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และ
มอบหมายใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภครบัความเหน็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
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  สคบ. เสนอว่า  
  1. โดยทีพ่ระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2560 ซึง่มผีลใชบ้งัคบั 
เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2560 ไดบ้ญัญตันิิยามค าว่า “ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การท าตลาดสนิคา้หรอื
บรกิารในลกัษณะของการสื่อสารขอ้มลูเพื่อเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงต่อผูบ้รโิภคซึ่งอยูห่่างโดย
ระยะทาง และมุง่หวงัใหผู้บ้รโิภคแต่ละรายตอบกลบัเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิตลาดแบบตรง
นัน้ ส่วนการซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสท่ี์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ประกอบกบัมาตรา 38/5 แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว ไดบ้ญัญตัใิหผู้ย้ ืน่ค าขอจดทะเบยีนการประกอบธุรกจิขายตรงหรอืตลาดแบบตรงตอ้งวางหลกัประกนั
ต่อนายทะเบยีนเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
   2. ดงันัน้ จงึไดย้กรา่งกฎกระทรวงดงักล่าวรวม 2 ฉบบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปและสอดคลอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการซือ้ขายสนิคา้
หรอืบรกิารโดยวธิกีารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มถ่อืว่าเป็นตลาดแบบตรง ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัขิาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบบัที ่
3) พ.ศ. 2560 และก าหนดจ านวนเงนิหลกัประกนัทีผู่ย้ ื่นค าขอจดทะเบยีนการประกอบธุรกจิขายตรงหรอืตลาด
แบบตรง ตอ้งวางหลกัประกนัต่อนายทะเบยีนเพื่อมใิหเ้กดิปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกจิพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและเป็นบุคคลธรรมดา และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 อนัจะเป็นการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคทีอ่าจได้รบัความเสยีหายจากผูป้ระกอบธุรกจิขายตรง หรอืผูป้ระกอบธุรกจิตลาดแบบตรง 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายอย่างรวดเรว็ โดยไมต่อ้งรอกระบวนการทางศาล ทัง้นี้ โดยค านึงถงึ
ขนาดหรอืประเภทของการประกอบธุรกจิ ซึง่รา่งกฎกระทรวงทัง้ 2 ฉบบั ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แลว้  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดย
วิธีการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสท่ี์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหก้าร
ขายสนิคา้หรอืบรกิารของผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาทีม่รีายไดจ้ากการขายสนิคา้ หรอืใหบ้รกิาร ต ่า
กว่า 1,800,000 บาทต่อปี และการขายสนิคา้หรอืบรกิารของผูป้ระกอบธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และวสิาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิวสิาหกจิ
ชุมชน เป็นการซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยวธิกีารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์มถ่อืว่าเป็นตลาดแบบตรง  
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลกัประกนัการ
ประกอบธรุกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... มสีาระส าคญัดงันี้  
   2.1 ก าหนดใหผู้ย้ ื่นค าขอจดทะเบยีนการประกอบธุรกจิการขายตรงและตลาดแบบตรง
วางหลกัประกนัต่อนายทะเบยีน ณ สคบ. ตามแบบทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนดส าหรบัการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงหลกัประกนัใหผู้ว้างหลกัประกนัขอรบัคนืหลกัประกนัเดมิ และวางหลกัประกนัใหมต่ามวงเงนิ
หลกัประกนัเดมิ ถา้เอกสารและหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้งและวางหลกัประกนัครบถว้นแลว้ ใหน้ายทะเบยีนมี
ค าสัง่รบัทราบการแกไ้ขเปลีย่นแปลง และใหน้ าหลกัเกณฑด์งักล่าวมาบงัคบัใชใ้นกรณทีีม่กีารโอนกจิการดว้ย  
   2.2 ก าหนดใหก้ารพจิารณาวงเงนิหลกัประกนัเป็นไปตามขนาดการประกอบธุรกจิ 
ดงันี้  

การประกอบ
ธรุกิจ 

ขนาด หลกัประกนั (บาท) 

การย่ืนค าขอ - เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายไมเ่กนิ 25 ลา้นบาทต่อปี 25,000 
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การประกอบ
ธรุกิจขายตรง  

- เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายตัง้แต่ 25 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 50 
ลา้นบาทต่อปี  
- เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายเกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 100 
ลา้นบาทต่อปี 
- เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายเกนิ 100 ลา้นบาทต่อปีขึน้ไป  

50,000 
 

100,000 
 

200,000 
การย่ืนค าขอ
การประกอบ
ธรุกิจตลาดแบบ
ตรง 

- กรณบีุคคลธรรมดา 
- กรณหีา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 
- กรณบีุคคลธรรมดา เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจา่ยไมเ่กนิ 25 
ลา้นบาทต่อปี  
- กรณหีา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายไมเ่กนิ 
25 ลา้นบาทต่อปี  
- เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายตัง้แต่ 25 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 50 
ลา้นบาทต่อปี  
- เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายเกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 100 
ลา้นบาทต่อปี 
- เมือ่มรีายไดก่้อนหกัรายจ่ายเกนิ 100 ลา้นบาทต่อปีขึน้ไป 

5,000 
25,000 
5,000 

 
25,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
200,000 

   
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า
ควบคมุ  
พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็น
กจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าควบคุม พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และใหส้่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  กษ. เสนอว่า  
   1. ไดม้กีฎกระทรวงก าหนดกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็นกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า
ควบคุม พ.ศ. 2559 เพื่อก าหนดกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็นกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าควบคุม 
ประกาศใน                ราชกจิจานุเบกษาแลว้ เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2559 แต่เนื่องจากสถานการณ์ได้
เปลีย่นแปลงไป จงึควรมกีารปรบัปรงุกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็นกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าควบคุม
เสยีใหม ่ใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูลการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหม้คีุณภาพ นอกจากนี้ 
มาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บญัญตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรอืลกัษณะของสตัวน์ ้า หรอืประเภท รปูแบบ ขนาด หรอื
วตัถุประสงคข์องกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็นกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าควบคุม จงึสมควรก าหนด
ขอบเขตพืน้ทีใ่นการควบคุมเพิม่เตมิ และก าหนดชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจบุนั เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอือนัตรายต่อผูบ้รโิภคหรอืต่อกจิการของบุคคลอื่น  
   2. คณะกรรมการก ากบัดแูลการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าควบคุมในคราวประชุมครัง้ที ่4/2560 เมือ่
วนัที ่22 สงิหาคม 2560 ไดม้มีตเิหน็ชอบร่างกฎกระทรวงดงักล่าวแลว้    
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ใหย้กเลกิกฎกระทรวงก าหนดกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใหเ้ป็นกจิการการเพาะเลีย้งสตัว์
น ้าควบคุม พ.ศ. 2559  
   2. ก าหนดกจิการการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าควบคุมขึน้ใหม ่ดงันี้  

กิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าตามกฎ กิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าควบคมุตามร่างกฎ



 

 

 

6 

กระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเล้ียงสตัว์
น ้าให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

ควบคมุ พ.ศ. 2559 

กระทรวงฯ ท่ี กษ. เสนอ 

(1) การเพาะเลีย้งกุง้ทะเล  
 
 
 
 
 
(2) การเพาะเลีย้งกุง้ก้ามแดง หรอื กุง้เครยฟิ์ชอ
เมรกินั (Procambarus clarkii)  
(3) การเพาะเลีย้งกุง้ก้ามแดง หรอื กุง้เครยฟิ์
ชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)  
(4) การเพาะเลีย้งจระเข ้
(5) การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในกระชงั 
 
(6) การเพาะเลีย้งหอยทะเล  

(1) การเพาะเลีย้งกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝัง่ ตามรายการ
ประกอบแผนท่ีจงัหวดัแนบท้ายประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดให้บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝัง่เป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถกูควบคมุการปล่อย
น ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2548  
 (2) การเพาะเลีย้งกุ้งเครยฟิ์ช (Crayfish) ทุกชนิด 
 
 
 
(3) การเพาะเลีย้งจระเขทุ้กชนิดในอนัดบั 
CROCODYLIA  
(4) การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในกระชงัในท่ีเพาะเล้ียงสตัว์
น ้าในท่ีจบัสตัวน์ ้าซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน  
(5) การเพาะเลีย้งหอยทะเลในพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า                
ในท่ีจบัสตัวน์ ้าซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  

 
 
4. เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามญัได้รบัเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัริ่างกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัไดร้บัเงนิประจ า
ต าแหน่ง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่ านกังาน ก.พ. เสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัความเหน็ของส านกังบประมาณไปพจิารณาด าเนินการต่อไป
ดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างกฎ ก.พ.  
  ก าหนดใหส้ายงานวศิวกรรมรงัวดั ระดบัเชีย่วชาญ เป็นสายงานและระดบัทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่งประเภทวชิาการ  
  
5. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติักองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 
.... ของคณะกรรมการอสิระเพื่อการปฏริปูทางการศกึษา ทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แลว้ และใหเ้สนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป และมอบหมายใหห้น่วยงานและกองทุนอื่น ๆ ตามกฎหมายทีม่ ี
วตัถุประสงคท์ีส่อดคลอ้งตามนัยมาตรา 6 ของรา่งพระราชบญัญตัใินเรือ่งนี้ด าเนินการตามขอ้สงัเกตของส านกั
งบประมาณต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. สถานะและวตัถปุระสงคข์องกองทุน (1) ใหก้องทุนเป็นหน่วยงานของรฐัและมฐีานะเป็น
นิตบิุคคล (2) มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา เพื่อใหป้ระชาชนมสีทิธทิีจ่ะรบัและเขา้ถงึ
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การศกึษาและพฒันาอยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืแก่เดก็และเยาวชนซึง่ขาดแคลนทุนทรพัยจ์นส าเรจ็
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และศกึษา วจิยั และพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  2. เงินและทรพัยสิ์นของกองทุน (1) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาจากเงนิงบประมาณ
ของส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพเฉพาะในส่วนส านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละ
คุณภาพเยาวชน (2) เงนิทีร่ฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นทุนประเดมิ 1,000 ลา้นบาท (3) เงนิรายปีทีไ่ดร้บัจากส านกังาน
สลากกนิแบ่งรฐับาลตามที ่ครม. ก าหนด (4) เงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคให ้(5) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลจดัสรร
ใหเ้ป็นรายปี ตามแผนการใชเ้งนิทีค่ณะกรรมการและคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบแลว้ โดยใหร้ฐับาลจดัสรร
ใหเ้พยีงพอตามแผนการใชเ้งนิ  
  3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผูบ้รจิาคเงนิใหแ้ก่กองทุนมสีทิธนิ าจ านวนเงนิทีบ่รจิาคไปหกัเป็น
ค่าลดหยอ่นหรอืรายจ่ายเช่นเดยีวกบัการบรจิาคเพื่อการศกึษาตามประมวลรษัฎากร  
  4. ขอบเขตการใช้จ่ายของกองทุน ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูข้าดแคลนทุนทรพัย์
หรอืดอ้ยโอกาส โดยอาจด าเนินการโดยวธิกีารใหเ้ปล่า ใหย้มื หรอืใหกู้ย้มืกไ็ด ้ 
  5. คณะกรรมการบริหารกองทุน และส านักงานกองทุน ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทุน 
ท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานของกองทุน โดยมสี านกังานกองทุนท า
หน้าทีใ่นการด าเนินงานของกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน  
  6. การก ากบัและดแูล นายกรฐัมนตรเีป็นผูก้ ากบัและดแูลการด าเนินกจิการของกองทุน ให้
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ยุทธศาสตรช์าต ิแผนปฏริปูประเทศ นโยบายรฐับาล และมติ
คณะรฐัมนตร ี 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
6. เร่ือง แผนงานโครงการขบัเคล่ือนการยกระดบัการบริการภาครฐัท่ีจะขอใช้เงินกู้เพ่ือปรบัโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL)  
  คณะรฐัมนตรพีจิารณาแผนงานโครงการขบัเคลื่อนการยกระดบัการบรกิารภาครฐัที่จะขอใช้
เงนิกู้เพื่อปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
แลว้มมีตดิงันี้  
  1. เหน็ชอบใหย้กเลกิโครงการ Thailand Gateway ตามทีส่ านกังาน ก.พ.ร. เสนอ  
  2. เหน็ชอบในหลกัการให้กนัวงเงนิกู้ SAL ที่เหลอื จ านวน 800 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผนการยกระดบัการบรกิารภาครฐั ระยะที่ 2 ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อขบัเคลื่อนการยกระดบัการบรกิารภาครฐัใน 3 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การพฒันาระบบการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐั 
(Citizen Feedback) 2) การพฒันาระบบติดตามการให้บรกิาร (Tracking System) และ 3) การพฒันาระบบ
การจองคิวกลาง (Queue Online) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลงัในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และรบัความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
 
7. เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 เพ่ือปรบัปรงุมาตรการป้องกนั ควบคมุ 
และก าจดัชนิดพนัธุต่์างถ่ิน 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2552                      
(เรื่อง ร่างมาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถิน่) เพื่อปรบัปรุงมาตรการป้องกนั ควบคุม และ
ก าจดัชนิดพนัธุต่์างถิน่ ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 
  ส าหรบัภาระค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากกการด าเนินงานใหด้ าเนินการในลกัษณะบรูณาการ โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัท าแผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณ
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ต่อไปตามความความเห็นของส านักงบประมาณ ทัง้นี้  ให้ ทส.รบัความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
พจิารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย รวมทัง้  ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคญั
เกี่ยวกบัการสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุต่์าง
ถิน่ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่เป็นพาหะของโรค มอีนัตรายต่อชวีิตมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนดว้ย  
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น (พืช สตัว์ จุลนิทรยี์) ที่รุกรานเข้า
มาแลว้และยงัไม่เขา้มาในประเทศไทยที่มอียู่เดิมไม่ครอบคลุมการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ และชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิน่มกีารเปลีย่นแปลงสถานภาพ ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุรานประเทศ
ไทยในปัจจุบันและแนวทางการด าเนินการจดัการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระดบันานาชาติ ทส. จงึได้ปรบัปรุง
มาตรการและแนวทางปฏบิตัใิหม่โดยเพิม่เตมิแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ทีรุ่กรานทีถู่กระบุว่าเป็น
ชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ทีใ่ชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิ สามารถส่งเสรมิในเชงิเศรษฐกจิได ้รวมถงึการปรบัปรุงทะเบยีน
ชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่ควรป้องกนั ควบคุม ก าจดัของประเทศไทย รายการที่ 1 – 4 ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั พร้อมทัง้เพิ่มเติมแนวทางการควบคุมหรอืก าจดัชนิดพนัธุ์ที่มลี าดบัความส าคญัสูง ทัง้นี้ เพื่อเป็น
เครื่องมอืส าหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวกบัชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่
รกุรานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
  2. (รา่ง) มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุต่์างถิน่ ประกอบดว้ย 5 มาตรการ ดงันี้ 
มาตรการท่ี 1 ก าหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ มาตรการที 2 การบรหิารจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถิน่ มาตรการท่ี 3. การเฝ้าระวงัและตดิตามชนิดพนัธุต่์างถิน่ มาตรการท่ี 4. การสนับสนุนการศกึษาวจิยั
เกี่ยวกบั               ชนิดพนัธุต่์างถิน่ มาตรการท่ี 5 การเผยแพร่ สรา้งความตระหนักและให้ความรูใ้นเรื่อง
ของชนิดพนัธุต่์างถิน่ 
  3. (ร่าง) แนวทางการควบคุมหรอืก าจดัชนิดพันธุต่์างถิน่ทีม่ลี าดบัความส าคญัสูงของประเทศ
ไทย จ าแนกเป็น (1 ) ชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิน่ทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู จ านวน 11 ชนิด ไดแ้ก่ ไมยราบยกัษ์ หญ้า
ขจรจบดอกเลก็ หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าขจรจบดอกเหลอืง ผกัตบชวา จอมหูหนูยกัษ์ กระถนิหางกระรอก 
ขีไ้ก่ย่าน ตน้สาบหมา กกช้าง และธูปฤาษ ีและ ( 2 ) ชนิดพนัธุส์ตัวต่์างถิน่ทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู จ านวน 12 
ชนิด ได้แก่ ไส้เดอืนฝอยรากปม แมงมุมแม่หมา้ยสนี ้าตาล หอยทากยกัษ์แอฟรกิา หอยเชอรี ่หอยเชอรีย่กัษ์ 
ปลากดเกราะหรอื                  ปลาซคัเกอรฯ์ ปลาหมอสคีางด า ปลาหมอมายนั เต่าแก้มแดง และหนูท่อ มี
แนวทางปฏบิตั ิ4 แนวทาง ดงันี้ 
   3.1 จดัท าทะเบยีนจดัล าดบัความส าคญัและก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัควบคุมก าจดั
และ/หรอืใชป้ระโยชน์ชนิดพนัธุต่์างถิน่และชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่รุกรานในพืน้ที่อนุรกัษ์พื้นทีท่ีม่คีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพสงูและในระบบนิเวศต่าง ๆ  
   3.2 รวบรวมศกึษาวเิคราะห์ เส้นทางและ/หรอืวธิกีารที่ส าคญัในการแพร่ระบาดของ
ชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีเ่ขา้มาในประเทศไทย การประเมนิความเสีย่งและด าเนินมาตรการในการจดัการเสน้ทางและ/
หรอืวธิกีารแพรร่ะบาด 
   3.3 ส่งเสรมิการศกึษาวจิยัด้านการน าชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่รุกรานหรอืมแีนวโน้มรุกราน
ไปใชป้ระโยชน์ 
   3.4 เผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการชนิดพนัธุต่์างถิน่และเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ให้กบัหน่วยงานและเจา้หน้าทีข่องรฐัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และประชาชนใหส้ามารถให้ขอ้มลู ตรวจสอบ 
ป้องกนั                เฝ้าระวงั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กรานเสน้ทางการเขา้มาของชนิดพนัธุต่์าง
ถิน่ และการลกัลอบน าเขา้ชนิดพนัธุต่์างถิน่ 
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ต่างประเทศ 

 
8. เร่ือง การเปล่ียนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian 
Disaster Preparedness Center – ADPC)  เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครอง
การด าเนินงานของศนูยเ์ตรียมความพร้อมป้องกนัภยัพิบติัแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองการด าเนินงานของศูนยเ์ตรยีมความ
พร้อมป้องกันภยัพิบตัิแห่งเอเชีย พ.ศ. ....  ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวง                 การต่างประเทศ (กต.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติ
แห่งชาตพิจิารณา  ก่อนเสนอ             สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
  ทัง้นี้  มอบหมายให้ กต. จดัท าสตัยาบนัสารเพื่อให้กฎบตัรฯ มผีลผูกพันต่อไป โดยให้ยื่น
สตัยาบันสารเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  และมอบหมายให้ กต. รบั
ความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของเร่ือง  

1. กฎบตัรของศนูยเ์ตรียมความพร้อมป้องกนัภยัพิบติัแห่งเอเชีย  มสีาระส าคญัเป็นการ 
ก าหนดใหม้กีารจดัตัง้ศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยัพบิตัแิห่งเอเชยี  เรยีกโดยย่อว่า “ADPC” เป็นองคก์าร
ระดบัภูมภิาคทีเ่ป็นอสิระ  ไม่แสวงหาผลก าไร  มสีถานะเป็นองคก์ารระหว่างประเทศ มกีารจดัการ การจดัสรร
เจา้หน้าที่ และการด าเนินการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง โดยมคีวามมุ่งหมายในด้านวทิยาศาสตร ์การศกึษา 
การพฒันา และมนุษยธรรมและให้ ADPC   มทีี่ตัง้อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการป้องกนัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและเพื่อลดผลกระทบจากภยัพบิตัทิีม่ต่ีอชุมชนใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  โดยก าหนดให้ภาคีผู้ลงนามกฎบัตรฯ (ซึ่งประกอบด้วย  ไทย  กัมพูชา จีน  
ปากสีถาน บงักลาเทศ เนปาล ศรลีงักา  ฟิลปิปินส ์และอนิเดยี) เป็นสมาชกิผูก่้อตัง้ ADPC  โดยสมาชกิไม่ตอ้ง
จ่ายค่าสมาชกิ  แต่อาจบรจิาคให้กองทุนของ ADPC  โดยสมคัรใจ ทัง้น้ี กฎบตัรฯ จะยงัไม่มีผลใช้บงัคบั
จนกว่ารฐัภาคีผู้ลงนามก่อตัง้จะให้สัตยาบันครบทุกประเทศ (ขณะนี้ เหลือเพียงประเทศไทยที่ย ั งมิได้ให้
สตัยาบนั) และเมือ่กฎบตัรฯ มผีลใชบ้งัคบั ศูนยฯ์  จงึจะสามารถเปลีย่นสถานะเป็นองคก์ารระหว่างประเทศ  

2. ร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองการด าเนินงานของศนูยเ์ตรียมความพร้อมป้องกนัภยั
พิบติั 

แห่งเอเชีย พ.ศ. .... 
2.1 ก าหนดใหพ้ระราชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศใน                     

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
2.2 ก าหนดให้ยอมรบันับถอืว่าศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยัพบิตัแิห่งเอเชยี  มี

ฐานะ 
เป็นนิตบิุคคล และใหถ้อืว่ามภีมูลิ าเนาในประเทศไทย 

2.3 ให้ศูนย์ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของศูนย์ฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์และ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

ชาวต่างประเทศทีศู่นยแ์ต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าที ่หรอืไดร้บัเชญิอย่างเป็นทางการใหม้าปฏบิตังิานใหแ้ก่ศูนยไ์ดร้บั
เอกสทิธิ ์ และความคุม้กนัตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยัพบิตัแิห่งเอเชยี  ซึง่ท า
ขึน้เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 รวมทัง้ความตกลงในเรื่องเอกสทิธิแ์ละความคุ้มกนัที่จะท ากนัต่อไป
ระหว่างรฐับาลไทยกบัศูนยฯ์ ภายใต้กรอบแห่งกฎบตัรของศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยัพบิตัแิห่งเอเชยี
ดงักล่าวและใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  
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9.  เร่ือง  การจดัท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
โมซมับิกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางทางทูตและหนังสือเดินทาง
ราชการ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
โมซมับกิว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางทตูและหนงัสอืเดนิทางราชการ 
  2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามใน
รา่งความตกลงฯ  
  3. มอบหมายให ้กต. จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)  ใหแ้ก่ผูล้งนามในขอ้ 2  
  4. อนุมตัใินหลกัการให ้กต. มหีนงัสอืแจง้ฝ่ายโมซมับกิเพื่อใหค้วามตกลงฯ มผีลบงัคบัใช้
ต่อไป 
  5. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุรา่งความตกลงฯ โดยไมข่ดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรี
ไดอ้นุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้กต. สามารถด าเนินการได ้โดยน าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลงั 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลและประโยชน์ทีไ่ทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าว 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ฝ่ายไทยไดเ้สนอร่างความตกลงฯ ว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลง
ตราส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางทตูและหนงัสอืเดนิทางราชการใหฝ่้ายโมซมับกิพจิารณาอกีครัง้หนึ่ง ซึง่ทัง้สอง
ฝ่ายไดม้กีารแลกเปลีย่นรา่งโตต้อบความตกลงฯ ระหว่างกนัมาโดยตลอด และในเดือนมิถนุายน 2560 ทัง้
สองฝ่ายได้เหน็ชอบร่างความตกลงฯ ร่วมกนั โดย กต. (กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย) ไดม้กีารปรบัแกไ้ข
ถอ้ยค าในร่างความตกลงฯ และไดถ้ามความเหน็ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอีกครัง้ ซึง่ทุกหน่วยงานไม่มี
ขอ้ขดัขอ้งต่อการจดัท าความตกลงดงักล่าว โดยร่างความตกลงฉบบัน้ี มสีาระส าคญัเหมอืนฉบบัเดมิทีไ่ดล้ง
นามเมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2556 เช่น การยกเวน้           การตรวจลงตราแก่บุคคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางทตู
และหนงัสอืเดนิทางราชการของแต่ละฝ่ายในการเดนิทางเขา้ – ออก – เดนิทางผ่าน และพ านกัอยูใ่นดนิแดน
ของอกีฝ่ายหน่ึงโดยไดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนั ตามปฏทินินับจากวนัเดนิ
ทางเขา้มา ซึง่บุคคลเหล่านัน้จะตอ้งไมม่สี่วนรว่มในการท างาน การท าธุรกจิและการท ากจิกรรมอื่นทีม่ ี
ค่าตอบแทน รวมถงึการยกเวน้การตรวจลงตราแก่บุคคลทีเ่ป็นสมาชกิในคณะผูแ้ทนทางการทตู หรอืทางกงสุล 
หรอืผูแ้ทนของแต่ละฝ่ายในองคก์ารระหว่างประเทศทีอ่ยูใ่นดนิแดนของอกีฝ่ายหน่ึง รวมทัง้สมาชกิในครอบครวั
ของบุคคลเหล่านัน้ของแต่ละฝ่ายมสีทิธเิดนิทางเขา้ – ออก หรอืพ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหน่ึงโดยไดร้บัการ
ยกเวน้การตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนั และสามารถขยายไปจนสิน้สุดวาระการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
บุคคลเหล่านัน้เมือ่มคี ารอ้งขอจากจากกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซึง่ความตกลงนี้จะมผีลใช้
บงัคบัในวนัที ่60 นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้สุดทา้ยโดยภาคคีู่สญัญาไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอน
ภายในทีจ่ าเป็นของตนเพื่อใหค้วามตกลงมผีลใชบ้งัคบัแลว้ 
 
10. ขออนุมติัการจดัท าและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองคก์ารวิจยั
นิวเคลียรย์โุรป (เซิรน์) และราชอาณาจกัรไทยเก่ียวกบัความร่วมมือด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ด้านฟิสิกสพ์ลงังานสงู 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) เสนอ ดงันี้  
  1. อนุมตักิารจดัท าและลงนามความตกลงความรว่มมอืระหว่างประเทศระหว่างองคก์ารวจิยั
นิวเคลยีรย์โุรป (เซริน์) (The European Organization for Nuclear Research: CERN)และราชอาณาจกัรไทย
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เกีย่วกบัความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นฟิสกิสพ์ลงังานสงู ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ปรบัปรงุแกไ้ขร่างความตกลงความรว่มมอืฯ ในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั ให ้วท. หารอืรว่มกบักระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย) เพื่อพจิารณาด าเนินการแกไ้ขไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  2. อนุมตัใิหป้ลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูล้งนามในร่างความตกลงความ
รว่มมอืดงักล่าว 
  3. มอบหมายให ้กต. จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)ใหแ้ก่ผูล้งนามในขอ้ 2  
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 
  1. เซริน์ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ.1954 มสี านกังานใหญ่อยูท่ีน่ครเจนีวาสมาพนัธรฐัสวสิ มหีน้าทีอ่ านวย
ความสะดวกแก่ผูม้าใชเ้ครือ่งเรง่อนุภาคและโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นส าหรบังานวจิยัฟิสกิสพ์ลงังานสงู โดย
ประเทศไทยมคีวามรว่มมอืทางวชิาการกบัเซริน์มาอยา่งต่อเนื่องดว้ยพระกรณุาธิคุณของสมเดจ็พระเทพ
รตันาชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ีซึง่ในระหว่างปี 2543 – 2558 ไดท้รงน าคณะนกัวทิยาศาสตรไ์ทยไปเยอืน
เซริน์ถงึ 5 ครัง้ รวมทัง้มกีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานของไทยกบัหน่วยงาน/สถานี
วจิยัของเซริน์ดว้ย 
  2. การด าเนินงานความรว่มมอืกบัเซริน์ด าเนินงานภายใตม้ลูนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยมสีมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีทรงเป็นองคป์ระธานกรรมการมลูนิธแิละม ีสวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึง่นบัตัง้แต่ปี 2553 จนถงึ
ปัจจบุนั การด าเนินความรว่มมอืระหว่างไทยกบัเซริน์ไดข้ยายกวา้งขวางขึน้ มหีน่วยงานเขา้รว่ม จ านวน 13 
แห่ง และมโีครงการความรว่มมอื จ านวน 6 โครงการ  
  3. รา่งความตกลงความรว่มมอืดงักล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์และก าหนดกรอบของความ
รว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่างประเทศไทยกบัเซริน์ เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัวทิยาศาสตร ์วศิวกร 
และผูป้ฏบิตังิานดา้นเทคนิคของไทยไดเ้ขา้รว่มในโครงการวจิยัต่าง ๆ ของเซริน์ภายใตพ้ืน้ฐานของการไดร้บั
ประโยชน์รว่มกนั (mutual benefit) โดยไทยจะสนับสนุนใหน้กัวทิยาศาสตร ์วศิวกร และผูป้ฏบิตังิานดา้น
เทคนิค จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ไดเ้ขา้รว่มในโครงการวจิยัของเซริน์ ในสาขาทีส่ถาบนัของ
ไทยมคีวามเชีย่วชาญ รวมถงึสาขาฟิสกิสเ์ชงิทฤษฎแีละฟิสกิสเ์ชงิทดลอง วศิวกรรมดา้นเครือ่งเรง่อนุภาคและ
เครือ่งตรวจวดั และการค านวณ โดยเซริน์จะเปิดโอกาสใหน้กัวทิยาศาสตร ์วศิวกร และผูป้ฏบิตังิานดา้นเทคนิค
ของไทยสามารถสมคัรเขา้รบัการพจิารณาเป็น Association Member ของเซริน์ ท างานวจิยัทีเ่ซริน์โดยเซริน์
อาจพจิารณาใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในระหว่างทีป่ฏบิตังิานทีเ่ซริน์ดว้ย 
  
11. เร่ือง ท่าทีไทยส าหรบัการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กมัพชูา ครัง้ท่ี 6 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงพาณชิย์ (พณ.) เสนอ ดงันี้  
  1. เห็นชอบท่าทีไทยส าหรบัการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : 
JTC)ไทย – กมัพชูา ครัง้ที ่6  
  2. หากในการประชุมดงักล่าวมผีลให้มกีารตกลงเรื่องความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจการค้าใน
ประเดน็อื่น ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกบั
กมัพูชา โดยไม่มกีารจดัท าเป็นความตกลงหรอืหนังสอืสญัญาขึ้นมา ให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่ วมการ
ประชุมดงักล่าวสามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  3. อนุมตัิให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายรบัรองผลการประชุม JTC                   
ไทย – กมัพชูา ครัง้ที ่6 รวมถงึเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ป็นผลจากการหารอืขยายความรว่มมอืเฉพาะดา้น (หากม)ี 
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  4. อนุมัติให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายลงนามในเอกสาร
ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของเมอืงหน้าด่านชายแดนไทย – กมัพชูา 
  สาระส าคญัของเร่ือง 

 พณ. รายงานว่า  
 1. ไทยและกมัพชูามกีลไกส าคญัในการหารอืดา้นการคา้ระดบัทวภิาค ีคอื การจดัประชุม JTC ไทย – 

กมัพูชาซึ่งที่ผ่านมาได้มกีารจดัประชุมไปแลว้ 5 ครัง้ ล่าสุดกมัพูชามกี าหนดเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม JTC ไทย – 
กมัพูชา ครัง้ที่ 6 ในวนัที่ 21 – 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ กรุงพนมเปญ โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์
ไทย                 และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิยก์มัพชูาเป็นประธานรว่ม 

 2. การประชุม JTC ไทย – กมัพูชา ครัง้ที ่6 เป็นเวทกีารประชุมหารอืระดบัรฐัมนตรกีารคา้ เกีย่วขอ้ง
กบัการก าหนดทศิทางความสมัพนัธ์ทางการคา้และการลงทุนระหว่างไทย – กมัพูชา และแนวทางจดัท าความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิทีท่ ัง้สองฝ่ายมศีกัยภาพร่วมกนัหรอืเอื้อประโยชน์ต่อกนั เช่น การก าหนดเป้าหมายการคา้ 
การส่งเสรมิการคา้ชายแดนไทย – กมัพูชา ความรว่มมอืดา้นสนิคา้เกษตร การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ความร่วมมอืด้านการเชื่อมโยง ความร่วมมอืด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมอืเพื่อพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ การจดังาน CLMVT Forum 2018  
รวมทัง้ การพจิารณาหาแนวทางความรว่มมอืใหม่ๆ  ระหว่างกนั เป็นตน้ 
 
12. เร่ือง  ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรฐับาลญ่ีปุ่ น Grant Aid “Economic and Social Development  
Programme” (Counterterrorism and Public security)  
 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้  

1. เห็นชอบ ต่อร่าง Exchange of Notes (EN), Agreed Minutes on Procedural details 
(AM)  

และ Precord of Discussions (RD)   
2. อนุมตัิให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายลงนามใน

เอกสาร   
EN, AM และ RD  

3. มอบหมายให้ กต. จดัท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่อธบิดกีรมความ
รว่มมอื 

ระหว่างประเทศ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายส าหรบัการลงนามในเอกสาร EN  และ AM  
 

4. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างทัง้ 3 ฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่เนื้ อหา
สาระส าคญั 

ก่อนการลงนาม ใหส้ามารถด าเนินการไดโ้ดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลงั  
 สาระส าคญัของร่างเอกสารท่ีจะต้องลงนามมี 3 ฉบบั ดงันี้  

1. ร่างเอกสาร EN เป็นเอกสารความตกลงระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลญี่ปุ่ นเกี่ยวกบั
การรบั 

เงนิช่วยเหลอืจากรฐับาลญี่ปุ่ น แบบใหเ้ปล่าจ านวน 200 ลา้นเยน  เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของรฐับาลไทย โดยด าเนินการตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งและความเหมาะสมดา้นงบประมาณของญีปุ่่ น   

2. ร่างเอกสาร AM  เป็นเอกสารการตกลงเกี่ยวกบัรายละเอยีดกระบวนการด าเนินงาน
ของ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของรฐับาลทัง้สอง ดงันี้  
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  2.1 รายการของผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการ และแหล่งประเทศท่ีเหมาะสม  
ไดแ้ก่   
    - ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม 1) อุปกรณ์เพื่อเสรมิสร้างขีดความสามารถในการ
ต่อต้านการก่อนการร้ายและความมัน่คงแห่งรฐั 2) อุปกรณ์และวสัดุที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานและการ
บ ารงุรกัษาอุปกรณ์เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการต่อตา้นการก่อการรา้ยและความมัน่คงแห่งรฐั)  
    - บริการท่ีเหมาะสม 1) บริการที่จ าเป็นส าหรับการจัดซื้อ และการขนส่ง
ผลติภณัฑ์ข้างต้น 2) บรกิารฝึกอบรม และบรกิารอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา
อุปกรณ์เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้าย และความมัน่คงแห่งรฐั 3) บรกิารให้
ค าปรกึษา  
    - แหล่งประเทศท่ีเหมาะสม (ประเทศญี่ปุ่ น  เว้นแต่จะตกลงร่วมกนัเป็นอย่าง
อื่น) 
   2.2 การจดัซ้ือ/จดัหา 
    รัฐบาลไทบจะจัดท าสัญญาจ้าง Japan International Cooperation systems 
(JICS)  ภายใน 3 เดอืน  นับจากวนัที ่AM มผีลบงัคบัใช ้เพื่อเป็นตวัแทนกระท าการในนามของรฐับาลไทยใน
การจดัซื้อผลิตภณัฑ์และ/หรอืบรกิาร ทัง้นี้  ผลิตภัณฑ์/บรกิารจะต้องจดัซื้ อตามแนวปฏิบัติการจดัซื้อ ซึ่ง
ก าหนดโดยรฐับาลญีปุ่่ นเกีย่วกบักระบวนการเปิดประมลูยกเวน้กระบวนการนัน้ ๆ ไมเ่หมาะสม 
  3. ร่างเอกสาร RD  เป็นเอกสารเกี่ยวกบัการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นของฝ่ายไทยเพื่อ
ป้องกนัการทุจรติในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามร่าง EN และ AM และหากพบว่ามกีารกระท าที่เป็นการ
ทุจรติรฐับาลไทยจะคนืเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่รฐับาลญีปุ่่ น 
 

แต่งตัง้ 
 
13. เรื่อง รฐับาลราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดเ์สนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้มีอ านาจเตม็
แห่งราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดป์ระจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิ กรณีรฐับาลราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด์มคีวามประสงค์ขอแต่งตัง้                 
นายเกส ปีเตอร ์ราเดอ (Mr. Kees Pieter Rade) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวสิามญัผู้มอี านาจเต็ม               
แห่งราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดป์ระจ าประเทศไทย คนใหม ่โดยมถีิน่พ านัก ณ กรุงเทพมหานคร สบืแทน นาย
กาเรลิ โยฮนัเนิส ฮารโ์ตค (Mr. Karel Johannes Hartogh) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
14. เร่ือง การแต่งตัง้โฆษกส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) 
  คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(สลค.) เสนอการแต่งตัง้                  
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชวีะ รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด ารงต าแหน่งโฆษก สลค. แทน นายธรีะพงษ์ วงศ์
ศวิะวลิาส ทีด่ ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี 
 
 
 
15. เร่ือง แจ้งรายช่ือโฆษกกระทรวงพาณิชยแ์ละรองโฆษกกระทรวงพาณิชย ์ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอการแต่งตัง้โฆษก พณ. และ                
รองโฆษก พณ. ซึ่ง พณ. ได้มกีารเปล่ียนแปลงโฆษก พณ. จากเดิม นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร เป็น                    
นางสาวบรรจงจิตต์ องัศุสิงห์ และเปล่ียนแปลงรองโฆษก พณ. จากเดมิ นางสาวรตันา เธยีรวศิษิฎ์สกุล 
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และนางสาววิไลวรรณ ทัพวงศ์ศร ีเป็น นายสมศักด์ิ เกียรติชัยลกัษณ์ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
ประชาสมัพนัธข์องกระทรวงเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
 
16. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงพลงังานเสนอแต่งตัง้ นายวิฑูรย์ กลุเจริญวิรตัน์ 
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แทน นายอารพีงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่
ลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป  
 
17.  เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม)  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตัง้                 
นางสาวจงจิตร ์นีรนาทเมธีกลุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง อธบิดี
กรมทรพัยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  
 

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


