
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ 

ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) 

 

 

 



รายงานผลผลิต (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

 จ ำนวนนโยบำย แผน ยุทธศำสตร์ ที่น ำเสนอต่อผู้บริหำร อก. 

หมายเหตุ ผลการด าเนินการ หมายถึง จ  านวนนโยบายท่ีผูบ้ริหาร อก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จ ำนวนผู้ใช้บริกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ   ซึ่งได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน 
รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน  ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายไตรมาส  รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี  รายงานประจ าปี   วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                    
รายไตรมาส  และสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายวัน  

สารสนเทศที่ให้บริการ 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2559 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2559 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2560 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2561 

สถานะ 

ผลผลิตที่ 2  สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

117,850 156,622 117,950 127,113 118,000 184,433  

ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน (กส.) 61,000 67,737 
 

61,000 64,436 60,000 112,891  

รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรมรายป ี(กส.) 
 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  

สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน (กส.)     1,050 
 

8,394  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน (กว.) 
 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส (กว.) 
 

1,600 1,442 1,600 1,600 1,600 1,600  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายปี (กว.) 
 

400 353 400 400 400 400  

รายงานประจ าปี (กปส.) 350 1,500 
 

350 800 350 350  

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กปส.) 
 

1,400 1,500 1,400 3,000 1,400 1,400  

สรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายวัน (กว.) 
 

47,900 78,890 
 

48,000 51,677 48,000 54,198  

           ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2559 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2559 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2560 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2561 

สถานะ 

ผลผลิตที่ 1    กำรจดัท ำนโยบำย แผน และ
มำตรกำรดำ้นอตุสำหกรรม 

115 171 117 181 117 189  

เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมมหภาค 

17 29 19 32 19 23  

เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา 

-  กร.1 
-  กร.2 

36 
 

18 
18 

51 
 

31 
20 

36 
 

18 
18 

53 
 

28 
25 

36 
 

18 
18 

40 
 

18 
22 

 

เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 

62 91 62 96 62 131  



เป้าหมาย รวม
 16 ต.ค.  29 ต.ค.  13 พ.ย.  27 พ.ย.  18 ธ.ค. 26 ธ.ค.  14 ม.ค.  28 ม.ค. 14 ก.พ. 26 ก.พ. 18 มี.ค. 31 มี.ค. 12  เม.ย. 29 เม.ย  13 พ.ค.  30 พ.ค. 14 มิ.ย. 30 มิ.ย. 15 ก.ค. 29 ก.ค. 15 ส.ค. 31 ส.ค.  15 ก.ย.  30 ก.ย.

3. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย
เดือน 1,200     0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 1,200
4. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย
ไตรมาส 1,600     0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 400 1,600
5. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายปี 400       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
8. สรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รายวัน 48,000   3,087 3,430 3,773 3,773 0 0 0 0 0 0 0 75 0 5,220 0 7,035 7,035 6,700 7,370 6,700 54,198

10. ผู้รับบริการข้อมูลภายใต้โครงการ  
Intelligence  Unit  บน Website  
สศอ.          -   0 568 0 587 0 1,520 327 400 0 1,217 0 815 0 1,731 0 2,606 6,278 4,112 2,371 3,159 25,691
3.1  จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ /
วิจัย          10 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 0 2 2 2 3 2 30

รวม 51,210   3,087    4,100    3,775    4,860    2         1,622    329      500      2         1,319    402      992      -       7,452    -       9,743    -       13,815  -       10,914  -       9,844    -       10,361  83,119

 ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61

สรุปรายงานผลการด าเนินงานของส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามประเภทยุทธศาสตร์

 ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61



ตารางที่ 1 สรุปการให้บริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม* (ดัชนีและสถิติอุตสาหกรรม) ที่ใช้บริการผ่านทาง www.oie.go.th  
ข้อมูล/เดือนที่ใช้บริการ* Oct-60 Nov-60 Dec-60 Jan-61 Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61 รวม

1. Index              873              912              505              788           2,226           1,004           1,465           1,436           1,526           1,200           1,070 13,005        
2. Statistics              461              511              401              625           1,350              567              875              908              942              935              819 8,394          
 รวม                 -             1,334           1,423              906           1,413           3,576           1,571           2,340           2,344           2,468           2,135           1,889 21,399        

ตารางที่ 2 สรุปรายงานการส่งเอกสาร/CD ดัชนีอุตสาหกรรมให้ผู้ รับบริการ
ข้อมูล/เดือนที่จัดส่ง Oct-60 Nov-60 Dec-60 Jan-61 Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61 รวม

1. CD รายงานดชันี (ไมไ่ด้จดัท าแล้ว) -              
2. รายงานรูปเลม่ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 102 1,204          
 รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 102 1,204          

ตารางที่ 3 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรมภายใต้ส่ือที่สามารถนับจ านวนการเข้าถึงได้**

หน่วย : ครัง้/ราย
ข้อมูล/เดือนที่ใช้บริการ** Oct-60 Nov-60 Dec-60 Jan-61 Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61 รวม

1.http://indexes.oie.go.th** 1,309 940 627 634 643           1,163           1,423 2015 795 894 1492 1704 12,330        
2. Facebook Plastics Institute of Thailand 109 217 195 166 1723 202 196 506 2408 2598 2325 162 10,698        
3. Facebook Plastics Intelligence Unit 303 64 80 105 108 123 181 58 125 104 223 57 1,228          
4. Facebook Rubber Intelligence Unit 111 27 25 25 26 48 11 6 8 13 11 12 212             
5. Facebook Medical Devices 28 21 24 25 16 29 23 9 14 20 15 18 214             
6. Mailing List
6.1 ฐานข้อมลูผู้ประกอบการสถาบนั 6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106           6,106 
6.2 ฐานข้อมลูผู้ประกอบการดชันี 251 251 251 251 251 263 263 263 263 263 263 263 263
รวม (1.-6.)           8,217           7,626           7,308           7,312           8,873           7,934           8,203           8,963           9,719           9,998         10,435           8,322 102,910      

สรุปผลรวมผู้ รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัง้แต่ ต.ค.60 - ก.ย.61
ข้อมูล/เดือน Oct-60 Nov-60 Dec-60 Jan-61 Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61 รวม

1. การให้บริการสารสนเทศรายเดือน 8,317          9,060          8,831          8,318          10,386        11,610        9,874          11,403        12,163        12,566        12,672        10,313        125,513      
2. การให้บริการสารสนเทศรายปี -              
 รวม 8,317        9,060        8,831        8,318        10,386       11,610       9,874        11,403       12,163       12,566       12,672       10,313       125,513     
หมายเหต ุ    * ข้อมลูที่ กส.สศอ. ประมวลผลและรายงานจนถึง ณ วนัที่ 5 ตลุาคม 2561

               

รายงานสรุปการให้บริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ดัชนีและสถิติอุตสาหกรรม) ที่ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561



เสนอผู้บริหาร
 อก. เพ่ือ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

1  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 3/2560 
(คร้ังท่ี 13)

  หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0804/5048 ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2560

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

2  การเสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง ขออนุมัติ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษาใน
ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมโปรแกรมการเรียนฐาน
วิทยาศาสตร์

  หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0804/5535 ลงวันท่ี 31
 ตุลาคม 2566

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

3  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงานการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.

  หนังสือ อก. ท่ี อก 
080/5697 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก.  ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

4 แผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ปี 2560-2564)   หนังสือ อก. ท่ี อก 
080/5884 ลงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก.  ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

5 ร่าง พรฎ. จ านวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 
ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

  หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
 0804/6044 ลงวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2560

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพอ.

6  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ คร้ังท่ี 2/2560

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/374  ลงวันท่ี 18 
มกราคม 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กนย.

7  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. ....

  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/86  ลงวันท่ี 
19 มกราคม 2561

 -  -  -กสอ. ขอให้ สศอ. พิจารณาเสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับ อก. เพ่ือน าเรียนส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กนย.

8  ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ   บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/87  ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2561

 -  -  -กยผ.สปอ. ขอให้ สศอ. พิจารณาเสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับ อก. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ สศช.

กขอ.

9  ขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/600  ลงวันท่ี 26 
มกราคม 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กนย.

10  มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือลดผลกระทบด้าน
แรงงาน

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/1028  ลงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

11  การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/1030  ลงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

12  ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้น    บันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/199 ลว 15 
กุมภาพันธ์ 2561

 - สศช. ขอความอนุเคราะห์ อก. เสนอความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์
ชาติเบ้ืองต้นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก.  สศอ.ได้เสนอความเห็นเชิง
นโยบายส่ง กยผ.สปอ. เพ่ือเป็นความเห็นของ อก. เสนอ สศช. ต่อไป

กนย.

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค พ .ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อ
การด าเนินงาน



เสนอผู้บริหาร
 อก. เพ่ือ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งานภายนอก

โดยตรง

ผู้บริหาร อก. 
ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร อก. 
ไม่เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อ
การด าเนินงาน

13  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี 4/2560 และขอ
อนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/1571  ลงวันท่ี 7 
มีนาคม 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กนย.

14 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน 
(Financial Technology : FinTech)

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/2038  ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กนย.

15 ขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/2180  ลงวันท่ี 9 
เมษายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

16 โครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้าง
ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565)

  หนังสือ ลับ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
 0802/2554  ลงวันท่ี 
26 เมษายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

17  ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University)
 จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันใน
ประเทศไทย

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/3942  ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

18  การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือเม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/4570  ลงวันท่ี 9 
กรกฏาคม 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

19  ขออนุมัติเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ซ่ึงจัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน และการลดหย่อนภาษีและยกเว้นภาษีแก่
ผู้จัดการศึกษาตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/6327  ลงวันท่ี 
10 กันยายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

20 ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ....

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/6333  ลงวันท่ี 
10 กันยายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.

21  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/1075  ลงวันท่ี 
14 กันยายน 2561

 -  -  -จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอส านักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ซ่ึง สศอ. จะได้ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปใน
ปีงบประมาณ 2562

กงป.

22  การจัดท าความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน พ.ศ. 2562-2565 และจัดท าแผน/โครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

  หนังสือ ด่วนมาก ท่ี อก 
0802/6434 ลงวันท่ี 17
 กันยายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน พ.ศ. 2562-2565 ของกระทรวงแรงงาน

กพข.

23  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....   หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0802/6597 ลงวันท่ี 24
 กันยายน 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กพข.



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

๑. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การลดอัตรา √ √ 1. หนังสือกรมศุลกากร ท่ี กค 0520/ 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา
อากรและ

- 1. กรมศุลกากร ได้มีหนังสือเชิญประชุมพิจารณา
ทบทวนอากรข้อ 2 (13) ของประกาศ

กระทรวงการคลังฯ
16260 ลว. 16 ตุลาคม 2560 ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช 

ก าหนดพิกัด
หลักเกณฑ์การลดอัตราอากรข้อ 2 (13) ของประกาศ

และประกาศกรมศุลกากรท่ี 96/2560 2. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/3075 อัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี การคลังฯ และประกาศกรมศุลกากรท่ี 96/2560

ลว. 3 พฤศจิกายน 2560 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 2 (13) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาเข้าร่วมประชุม

3. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/3119 2. ประกาศกรมศุลกากรท่ี 96/2560 เร่ือง 
หลักเกณฑ์

3. กร.1 ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และจัดท า

ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 และพิธีการส าหรับการลดอัตราอากรและยกเว้น
อากร

บันทึกรายงานผลการประชุมฯ

4. หนังสือ สศอ. ท่ี 0803/1544 ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัด 4. กร.1 ได้เสนอ ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ มอบให้

ลว. 23 พฤศจิกายน 2560 อัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม กรมศุลกากรเป็นผู้พิจารณาให้สถาบันอิสระหรือ

2560 ข้อ 15 หน่วยงานรับรองอิสระอ่ืนให้การรับรองวัตถุดิบ เพ่ือ

เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

ตามหลักเกณฑ์และพิธีการส าหรับการลดอัตราอากร

และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช

ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง

อธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือด าเนินการต่อไป

2 การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนกรณี
ได้รับ

√ √ √ ๑. หนังสือศูนย์บริการประชาชน ส านักงาน 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา
อากรและ

๑. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้รับเร่ืองร้อง
ทุกข์ของผลกระทบจากการออกประกาศ

กระทรวงการคลัง
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช

ก าหนด
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ บริษัท ไทยยานยนตร์ จ ากัด 
เก่ียวกับเร่ือง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร รหัสเร่ือง นร 01600009753 พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530ท่ีก าหนดให้ สศอ.

ประกาศ
กรณีได้รับผลกระทบจากการออกประกาศ
กระทรวงการคลังศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนด

พิกัด
ลว. 18 ต.ค.2560 ก าหนดกระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญในเขต

ปลอดอากร
เร่ือง  การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตราอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530และประกาศ ๒. บันทึก กร.1 ด่วน ท่ี อก หรือเขตประกอบการเสรี รวมท้ัง ประกาศ

กระบวนการผลิต
12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง 0803/3098  ลว. ๑4 พ.ย. ๒๕60 ท่ีเป็นสาระส าคัญฯ เพ่ิมเติม เม่ือได้รับแจ้งจากกรม

ศุลกากร
และประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง

กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของ 3. บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก 2. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง 
กระบวน

กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของในเขต
ปลอดในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี 0803/1294 ลว. 27 พ.ย. ๒๕60 การผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของในเขตปลอด

อากรหรือเขต
อากรหรือเขตประกอบการเสรี

4. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วน ท่ี ประกอบการเสรี หมวดท่ี 16 อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และ

2.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึง
 อก.อก 0803/6299 ลว. 28 พ.ย. ๒๕60 ช้ินส่วนได้ก าหนดกระบวนการผลิตท่ีเป็น

สาระส าคัญของ
เร่ือง ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากการ
ออก๕. บันทึก กร.1 ด่วน ท่ี อก รถยนต์น่ังเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน(Internal 

Combustion
ประกาศ กระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากร

๐๘๐3/3137 ลว. 4 ธ.ค. ๒๕60 Engine : ICE) รถกระบะ รถตู้ จะต้องผ่าน
กระบวนการผลิต

เดือนธันวาคม 2558 และประกาศ

๖. หนังสือ สศอ. ด่วน ท่ี อก ท่ีเป็นสาระส าคัญ คือ การผลิตตัวถัง การท าสีตัวถัง ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ ปกอ.

๐๘๐3/1586  ลว. 6 ธ.ค. ๒๕60 การประกอบ และการตรวจสอบคุณภาพ ต้ังแต่วันท่ี มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

4. กร.๑ ได้จัดท าบันทึกช้ีแจงข้อเท็จจริงการ
ด าเนินงานของ สศอ. และข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขผลกระทบของผู้ร้อง น าเสนอ ผศอ. เพ่ือขอความ
เห็นชอบ5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน า
เรียน ปกอ.6. ปกอ. เห็นชอบตามข้อเสนอ โดยลงนามในหนังสือ
เรียนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ สศอ. 
แจ้งผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ

7. กร.1 ได้จัดท าหนังสือแจ้งผลการช้ีแจงข้อร้องทุกข์
ถึงนายวิทิต ลีนุตพงษ์ บริษัท ไทยยานยนตร์ จ ากัด

โดยน าเสนอ ผศอ. เพ่ือลงนาม

8. ผศอ. ได้ลงนามในหนังสือแจ้งผลให้ผู้ร้อง

(นายวิทิต ลีนุตพงษ์ บริษัท ไทยยานยนตร์ จ ากัด)

ทราบเรียบร้อยแล้ว

3 การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เสนอกระทรวง อัตราภาระควรค านึงถึงต้นทุนทางการ
เงินท่ี

๑. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วน
ท่ีสุด ถึง รวอ.อัตราค่าภาระโครงการพัฒนา ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐6/ว(ล) 1334 คมนาคมเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครอบคลุมการให้บริการของโครงาร

พัฒนาศูนย์
เพ่ือให้เสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาปรับปรุงศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ลว. 15 มกราคม 2561 อนุมัติกรอบอัตราค่าภาระข้ันต่ า-ข้ันสูง ในอัตรา การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือ

แหลมฉบัง
โครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การ
ขนส่งตู้สินค้าท่ีท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือ ๒. บันทึก กร.๑ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 376 บาท และ 835 บาท ตามล าดับ ต่อตู้สินค้า  ไม่เป็นภาระทางด้านต้นทุนของ

ผู้ประกอบการ
ทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยแห่งประเทศไทย ๐๘๐3/7๐  ลว. 22 มกราคม ๒๕๖1 ทุกขนาดและทุกสถานภาพ ส าหรับโครงการพัฒนา รวมท้ังภาครัฐไม่เสียประโยชน์ และเม่ือ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง เปรียบเทียบกับอัตราค่าภาระของท่าเรือ
เอกชน

๒. รวอ. พิจารณามอบหมายให้ ปกอ. พิจารณา
ด าเนินการ๐๘๐3/97  ลว. 23 มกราคม ๒๕๖1 โดยเรียกเก็บในอัตรา 376 บาท เม่ือเร่ิมเปิด และท่าเรือของประเทศเพ่ือนบ้าน

สามารถ
๓. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

๔. บันทึก  สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ด าเนินการ และให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สามารถ

แข่งขันได้ อีกท้ัง ยังเป็นการสนับสนุน
นโยบาย

๔. ผศอ.  มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

 ๐๘๐3/97 ลว. 24 มกราคม ๒๕๖1 อัตราค่าภาระในการยกขนตู้สินค้าได้ภายในกรอบ การส่งเสริมการเปล่ียนรูปแบบการ
ขนส่งทาง

๕. กร.๑ พิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็น๕. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด อัตราภาระข้ันต่ า-ข้ันสูง ท่ีขอความเห็นชอบไว้ ถนนมาสู่ระบบราง (Modal Shift) ซ่ึง

ก่อให้
เพ่ือน าเสนอ ผศอ.

ท่ี อก 0803/598 ลว. 26 มกราคม เกิดผลดีต่อระบบโลจิสติกส์ 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน า
เรียน ปกอ.    2561 ๗. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน า
เรียน รวอ.8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

4 การพิจารณาความเห็นร่าง √ √ ๑.  บันทึก สมอ. ด่วนมาก ท่ี  อก 0704 สมอ. ขอให้ สศอ. พิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
ข้อก าหนด

๑. การยอมรับร่าง UN R0 เป็นการ
อ านวยความ

๑. สมอ. มีบันทึกถึง สศอ. เพ่ือขอให้พิจารณา

ข้อก าหนดสหประชาชาติท่ี 0 /1765 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2561 สหประชาชาติท่ี 0 (UN Regulation No.0 
International

สะดวกทางการค้าให้กับการน ารถยนต์
ส าเร็จรูป

   ความเห็นร่างข้อก าหนดสหประชาชาติท่ี O (UN 
RO) (UN RO) ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803 Whole Vehicle Type Approval (IWVTA) : UN 

R0)
เข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย ซ่ึง
รถยนต์ท่ีผ่าน

2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

/178ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2561 ของคณะท างานท่ี ๒๙ ว่าด้วยการประสาน
ข้อก าหนดทาง

การรับรองแบบรถยนต์ท้ังคันจาก
ต่างประเทศ

3. กร.๑ ได้พิจารณาจัดท าข้อมูล/ข้อคิดเห็นในส่วน

๓. บันทึก กร.๑ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803 เทคนิคของยานยนต์ ภายใต้คณะกรรมการ
เศรษฐกิจแห่ง

มาแล้ว ไม่จ าเป็นต้องทดสอบมาตรฐาน
ของ

    ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

/226 ลว. 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ยุโรป องค์การสหประชาชาติ (UNECE)  ในประเด็น รถยนต์ในประเทศไทยอีกคร้ัง ท าให้การ
น าเข้า

4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง 
ลมอ.ด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาน

ยนต์
รถยนต์ส าเร็จรูปมีความสะดวกมากข้ึน
จนอาจและช้ินส่วน ท าให้มีปริมาณการน าเข้ารถยนต์ท่ี
เพ่ิมข้ึนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์
ในประเทศ อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐของไทยยังไม่
สามารถให้การรับรองแบบรถยนต์ท้ังคันได้ 
(ขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากร)จึงท าให้รถยนต์ท่ีผลิตในประเทศเพ่ือ
การส่งออกไม่สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางของ
 UN R0ในการอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ส่งออก ไปยังประเทศภาคีท่ีมีการยอมรับร่าง 
UN R0 ได้ สร้างความไม่เท่าเทียมกันในการ
แข่งขัน2. UN R0 มีเน้ือหาครอบคลุมการ
รับรองมาตรฐานช้ินส่วนรถยนต์/ระบบ ท่ีระบุ
ไว้ในUN Regulation รวมท้ังส้ิน ๔๗ รายการ

โดยเป็นช้ินส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบใน
รถยนต์เช่น ยางล้อ ไฟหน้า และเข็มขัดนิรภัย 
เป็นต้นซ่ึงได้การรับรองมาตรฐานโดยไม่
จ าเป็นต้องทดสอบมาตรฐานของช้ินส่วนรถยนต์ใน
ประเทศอีกคร้ัง ท้ังน้ีอาจเป็นช่องทาง ให้เกิด
การน าเข้าช้ินส่วนรถยนต์ท่ีผลิตไม่ได้มาตรฐานเข้า
มาในประเทศและส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสัญชาติไทย (SMEs) เป็น
จ านวนมาก
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

3. UN R0 ยังให้การรับรองมาตรฐาน

ครอบคลุมถึงอะไหล่รถยนต์ส่งผลให้ไม่
มีความจ าเป็นต้องทดสอบตามมาตรฐานของ
ช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศอีกคร้ัง ขณะท่ี
ช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศ ท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกยังคง
ต้องทดสอบตามมาตรฐาน/ย่ืนผลทดสอบ

ต่อหน่วยงานรัฐของต่างประเทศ ท าให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขัน
ระหว่างผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศกับผู้
น าเข้าช้ินส่วนรถยนต์ กระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ4. การ
ยอมรับร่าง UN RO ยังมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการ
เพ่ิมเติม UN Regulation ใน UN RO ใน
ภายหลัง ซ่ึงเป็นการขยายผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศในวงกว้างมากข้ึน
อีกด้วย5 การพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์กระบวนการ √ √ √ ๑. หนังสือกรมศุลกากร ท่ี กค 0520/ 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา

อากรและ
๑. กรมศุลกากร ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาผ่อนผัน
หลักเกณฑ์ผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญตามประกาศส านักงาน     19719 ลว. 13 ธ.ค. 2560 ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช

ก าหนด
กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญตามประกาศ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ๒. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/356 พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2560
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง กระบวนการผลิตท่ีเป็น
สาระ    ลว. 3 พ.ค. 2561 2. ประกาศกรมศุลกากร เร่ือง หลักเกณฑ์และพิธี

การส าหรับ
ส าคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการ
เสรี3. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0803/538 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม

มาตรา 12
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2560 ในหมวดท่ี 
16    ลว. 3 พ.ค. 2561 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน ข้อ 1. รถยนต์น่ัง
เคร่ืองยนต์ลงวันท่ี 10/11/2560 สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine : 
ICE)3. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง รถกระบะ รถตู้ รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปล๊ัก 
(Plug-in Hybridกระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของในเขต

ปลอด
Electric Vehicles : PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้า 
(Batteryประกอบการเสรี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 4 กันยายน

 2560
Electric Vehicles : BEV) เก่ียวกับการขอผ่อนผัน
หลักเกณฑ์กระบวนการผลิต “ข้อ 2.2.1 รถยนต์น่ัง ICE รถ
กระบะและรถตู้ จะต้องมีการผลิตรถยนต์รุ่นใดรุ่นหน่ึงหรือ
หลายรุ่นในจ านวนรวมอย่างน้อย 2,000 คันต่อปี หรือ 
4,000 คันรวมระยะเวลา 2 ปี (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 –

30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)...”

2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

3. กร.๑ ได้พิจารณาแล้ว การพิจารณาผ่อนผัน
หลักเกณฑ์กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญ ตามประกาศ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ ส าหรับหลักเกณฑ์ปริมาณ
การผลิตข้ันต่ า และระยะเวลาน้ัน ถือเป็นหลักเกณฑ์ของ

กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีได้มีการก าหนด
ไว้แล้วดังน้ัน  การผ่อนผันหลักเกณฑ์ดังกล่าว เห็นควรให้อยู่
ในการพิจารณาของผู้ให้การอนุมัติการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ืองการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา
 ๑๒แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ลงวันท่ี10 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีมี
ปัญหาการใช้สิทธิลดอัตราอากรศุลกากรตาม (๑๓)น้ี ให้อธิบดีกรม
ศุลกากรมีอ านาจพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ลดอัตรา
อากรศุลกากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศน้ี”และน าเสนอ ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ

4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
อธิบดีกรมศุลกากร

6 การพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรม √ √ √ ๑. หนังสือกรมศุลกากร ท่ี กค 0520 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา
อากรและ

๑. กรมศุลกากร ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาหนังสือ
ร้องขอรายบริษัท ไทยยานยนตร์ จ ากัด /2396ลว. 15 ก.พ. 2561 ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช

ก าหนด
ความเป็นธรรมรายบริษัท ไทยยานยนตร์ จ ากัด

๒. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/383 พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ถึงกระทรวงการคลัง เพ่ือขอให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาลว. 8 พ.ค. 2561 2. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการใช้สิทธิตามประกาศ

3. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0803/567 กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของในเขต
ปลอดอากร

กระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและยกเว้น
อากรลว. 8 พ.ค. 2561 ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบรถยนต์ในเขต

ปลอดอากร
ศุลกากรตามมาตรา12แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากรท่ีจะได้รับสิทธิลดอัตราอากรไว้ พ.ศ. 2530 ฉบับเดิม ซ่ึงจะครบก าหนดเดือนมิถุนายน

2561 เพ่ือให้การประกอบรถยนต์ในเขตปลอดอากร
ของบริษัทฯ ได้รับสิทธิลดอัตราอากรต่อไป และ
กระทรวงการคลังส่ังการให้กรมศุลกากรพิจารณาและหาทางออกใน
เร่ืองน้ีซ่ึงกรมศุลกากรจึงส่งเร่ืองให้ สศอ. พิจารณาในประเด็น

ดังกล่าวเก่ียวข้องกับประกาศส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เร่ือง กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของใน
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี จึงส่งเร่ืองให้ สศอ. 
พิจารณา2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

3. กร.๑ ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมศุลกากร สศค. สวทช. 
และสถาบันยานยนต์ ท่ีประชุมมีมติให้การขยายระยะเวลา
หรือการผ่อนผันให้ได้รับสิทธิด้านอากรขาเข้าส าหรับ
ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี รายเดิม ท่ี
เคยได้รับสิทธิและจะครบก าหนดการได้รับสิทธิลดอัตราอากร
หรือยกเว้นอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลังฯอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการคลัง ท้ังน้ี อก. โดย สศอ. 
น าเสนอต่อกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องแล้ว4. กร.1 ได้จัดท าบันทึกน าเสนอ ผศอ. เพ่ือขอความ
เห็นชอบ5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
อธิบดีกรมศุลกากร

7 การพิจารณาแนวทาง ข้อเสนอแนะและ √ √ √ ๑. หนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและ พิจารณาแนวทาง ข้อเสนอแนะและหลักเกณฑ์ใน
การจัดการ

๑. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้มีหนังสือหลักเกณฑ์ในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การแพทย์ทางเลือก ท่ี สธ 0509/ ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อัน

เกิด
ขอให้ สศอ. พิจารณาแนวทาง ข้อเสนอแนะและ
หลักเกณฑ์ในและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดทรัพย์สิน ว2044 ลว. 26 เม.ย. 2561 ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยหรือท่ีได้รับ

ความ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรร
ผลประโยชน์อันทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยหรือท่ีได้รับ ๒. บันทึก กร.๑ ท่ี อก ๐๘๐3/420 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ หรือ

กองทุน
เกิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยหรือท่ีได้รับ

ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงาน ลว. ๒1 พ.ค. ๒๕๖1 ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือกองทุนของรัฐ หรือกองทุน ๓. หนังสือ สศอ. ท่ี อก ๐๘๐3/๕99 ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

ลว.  21 พ.ค. ๒๕๖1 ๓. กร.๑ ได้จัดท าบันทึกช้ีแจงว่า สศอ. ไม่ได้มีการ
ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่มีการ
ก าหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าว  และน าเสนอ
 ผศอ.เพ่ือขอความเห็นชอบ

๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ √ √ ๑. หนังสือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท
 L :

                               - ๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม ได้มี
หนังสืออุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท L : อุตสาหกรรม ท่ี อก ๐๗๐4/ว 8220 คุณลักษณะเฉพาะส าหรับระบบขับเคล่ือนด้วย

ก าลังไฟฟ้า
ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะส าหรับระบบขับเคล่ือน ลว. 10 เม.ย. 2561 เป็นการยกระดับคุณภาพยานยนต์ประเภท L : ท่ีมี

ระบบ
อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท L : คุณลักษณะเฉพาะ

ด้วยก าลังไฟฟ้า ๒. บันทึก กร.๑ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๘๐3 ขับเคล่ือนด้วยก าลังไฟฟ้า ท าให้ยานยนต์ประเภทน้ี
มีความ

ส าหรับระบบขับเคล่ือนด้วยก าลังไฟฟ้า

/4365 ลว. 7 มิ.ย. 2561 ปลอดภัยมากข้ึน โดยเฉพาะความปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องกับ

๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๘๐3 ระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าและระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า

๓. กร.๑ ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐาน/603 ลว.  11 มิ.ย. 2561 ท่ีสามารถอัดประจุซ้ าได้ (REESS) เป็นการสร้าง

ความม่ันใจ
ดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

ให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ยานยนต์ประเภท L ท่ี
มีระบบ

๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง
 สมอ.ขับเคล่ือนด้วยก าลังไฟฟ้า เพ่ือแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

9 การพิจารณาข้อมูลอัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน

√ √ ๑. หนังสือของโครงการฉลากเขียวท่ี TEI/  - โครงการฉลากเขียวได้รับความร่วมมือจากองค์กร                                - ๑. โครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

ไดออกไซด์ ส าหรับรถยนต์และรถกระบะ GL-TISI 2560/073 ลงวันท่ี ๕ พ.ค. ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพ่ือ ได้มีหนังสือถึง สศอ. เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ ๒๕๖๐ ปรับปรุงพัฒนาข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ

ผลิตภัณฑ์
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับรถยนต์และ

๒. บันทึก สร.๑ ที อก ๐๘๐๕/๔๖๐ รถยนต์ (Vehicles) โดยคณะอนุกรรมการเทคนิค
ของ

รถกระบะเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็นข้อมูลใน

ลงวันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์รถยนต์ เห็นควรมีการปรับปรุงเกณฑ์การ การจัดท าร่างเกณฑ์ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์๓. หนังสือ สศอ. ท่ี อก ๐๘๐๕/๗๔๒ ปล่อยก๊าซ CO2 เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและ

ให้
รถยนต์ (Vehicles)

 ลงวันท่ี ๒๑มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีมีการก าหนดในประเทศ ๒. ผศอ. มอบหมายให้ สร.๑ พิจารณาด าเนินการ

๓. สร.๑ ได้ส่ง จนท. ร่วมประชุมหารือกับ จนท. ของ

โครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย เม่ือวันท่ี
 ๒มิ.ย. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ช้ัน ๖ สศอ.  และ
มีข้อคิดเห็นในประเด็นเร่ืองการประหยัดพลังงาน และ
อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ซ่ึงได้จัดท าบันทึกเสนอข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นเสนอ ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนน าส่ง
ข้อคิดเห็นให้กับโครงการฉลากเขียวต่อไป

๔. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง 
โครงการฉลากเขียว เพ่ือน าส่งข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

10 การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ √ √ ๑. หนังสือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทและบท
นิยาม

                               - ๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม ได้มี
หนังสืออุตสาหกรรมประเภทและบทนิยามของยาน

ยนต์
อุตสาหกรรม ท่ี อก ๐๗๐4/13731 ของยานยนต์และส่วนพ่วงมาตรฐานเลขท่ี มอก. 

2390-
ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และส่วนพ่วงมาตรฐานเลขท่ี ลว. 17 พ.ค. 2561 25XX  เป็นการก าหนดประเภทและบทนิยามของ อุตสาหกรรมประเภทและบทนิยามของยานยนต์

มอก. 2390-25XX ๒. บันทึก กร.๑ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๘๐3 ยานยนต์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
(UNECE)

และส่วนพ่วงมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2390-25XX

/495ลว. 20 มิ.ย. 2561 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับระหว่างประเทศและเป็นประโยชน์
ต่อการ

๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๘๐3 ท ามาตรฐานภายในประเทศ ๓. กร.๑ ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐาน/643 ลว.  21 มิ.ย. 2561 ดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง
 ลมอ.เพ่ือแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

11 การพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน √ √ ๑. หนังสือบริษัท บีเอ็ม ดับเบิลยู กรุ๊ป ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง 1. ผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของนัก
ลงทุนในการ

1. บริษัท บีเอ็ม ดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้มี
หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนของบริษัท บีเอ็ม     ประเทศไทย ท่ี BMW-AK-41-TH-118 กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของ     ก าหนดนโยบายของภาครัฐไทย     ถึง รวอ. เพ่ือขอติดตามความคืบหน้าการออก
ประกาศดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพ่ือให้สอด     ลว. 21 มิ.ย. 2561 ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี 2. การเอ้ือให้กับเทคโนโลยีใด

เทคโนโลยีหน่ึงมากเกินไป
    ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง กระบวนการ

คล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 2. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0100/842

3. การให้สิทธิประโยชน์แก่รถยนต์ท่ี
ขับเคล่ือนด้วย

     ผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญ และการด าเนินงานธุรกิจ
ของและรัฐบาลต่อไปในอนาคต     ลว. 27 มิ.ย. 2561     พลังงานไฟฟ้าเกินความจ าเป็น     บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

3. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/540 4. ควรมีการก าหนดนิยามของ "โครง
รถ" ให้ชัดเจน

    อุตสาหกรรมและรัฐบาลต่อไปในอนาคต และ รวอ.

    ลว. 5 ก.ค. 2561 5. ควรพิจารณาให้ครอบคลุมรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี

    มีบัญชาให้ สศอ. เข้าพบและจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบ4. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/699     (BEV) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

    ลว. 9 ก.ค. 2561 3. กร.๑ ได้จัดท าข้อมูลประกอบการหารือ และ
น าเสนอ    ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ

4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน

    หสร.

12 ข้อมูลประกอบการเข้าพบเพ่ือขอทราบ √ √ 1. หนังสือบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี 1. สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา 232 - 1. บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) 
จ ากัดทิศทางและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ     (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ี HR/18/0024     เก็บภาษีน าเข้ากับสินค้าอะลูมิเนียมเป็นร้อยละ     ได้มีหนังสือถึง รวอ. เพ่ือขอทราบทิศทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม     ลว. 1 มิ.ย. 2561     10 ในด้านของการค้าของไทยกับสหรัฐฯ พบว่า     ของประเทศไทยและการด าเนินธุรกิจ

2. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0100/ว 
807

    ปริมาณการส่งออกสินค้าอะลูมิเนียมรวม 2. หสร. มอบหมายให้ ผศอ. พิจารณาด าเนินการ

    ลว. 19 มิ.ย. 2561     ยังไม่มีผลกระทบมากนัก 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

3. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/551 2. บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) 4. กร.๑ ได้จัดท าข้อมูลประกอบการหารือ และ
น าเสนอ    ลว. 9 ก.ค. 2561     จ ากัด อยู่ในพ้ืนท่ี กนอ. ซ่ึงมี กนอ. ดูแล/ก ากับ     ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ

4. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/718     บริษัทฯ อยู่  โดยในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อม 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน

    ลว. 10 ก.ค. 2561      พบว่า ของเสียท่ีได้จากกระบวนการผลิต     หสร.

    ของโรงงาน คือ ขยะฝุ่นด า (Black Carbon)

    กากอะลูมิเนียม (Dross)  ซ่ึงจากการสอบถาม

     ส านักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงาน

     อุตสาหกรรม พบว่า Aluminium Dross ท่ีได้

     จากการผลิตมิได้เป็นวัตถุอันตรายตาม

     พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

     แต่อย่างใด
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

13 ข้อมูลประกอบการหารือระหว่าง รวอ. และผู้ว่า √ √ 1. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0100/943

1. การส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ท่ีขับเคล่ือน
ด้วย

1. สร. มีบันทึก ด่วนท่ีสุด ถึง ผศอ. ขอให้พิจารณา
จัดท าข้อมูลหารือ

ราชการจังหวัดไอจิ ประเทสญ่ีปุ่น     ลว. 12 ก.ค. 2561   พลังงานไฟฟ้า (xEV) ในประเทศไทย      แนวทางการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างไอจิ ประเทศ

3. บันทึก กร.1 ด่วนมาก ท่ี อก 
0803/631

2. การชักชวนบริษัทผลิตอากาศยานญ่ีปุ่นและ
พันธมิตรในระดับ

    ญ่ีปุ่นกับไทย และติดตามผลการด าเนินความ
ร่วมมือภายใต้บันทึก

    ลว. 8 ส.ค. 2561     Tier 1 ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิต
อากาศยานและผลิต

    ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
อุตสาหกรรมกับ

4. บันทึก สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 
0803/821

    ช้ินส่วนอากาศยาน ในพ้ืนท่ี EEC พร้อมท้ัง
หารือถึงแนวทาง

    จังหวัดไอจิ ซ่ึงลงนามโดย อสอ. และผู้ว่าราชการ
จังหวัดไอจิ

    ลว. 9 ส.ค. 2561     ในการพัฒนาผู้การผลิตช้ินส่วนอากาศยานของ
ไทยให้สามารถ

     เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557

    ก้าวเข้ามาสู่ Supplier ของอุตสาหกรรมอากาศ
ยานได้อย่างมี

2. ผศอ.  มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

    คุณภาพ 3. กร.๑ พิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็น

3. เชิญชวนบริษัทผู้ผลิตเหล็กของญ่ีปุ่นให้เข้ามา
ลงทุนใน

    เพ่ือน าเสนอ ผศอ.

    อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์จาก
เหล็ก เช่น เหล็กกล้า

4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน า
เรียน หสร.

    เคร่ืองมือ (Tool Steel) ซ่ึงเป็นเหล็กกล้าท่ีใช้
ส าหรับท าเคร่ืองมือ
    ข้ึนรูปโลหะ เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้
เทคโนโลยีและ
    know how ในการผลิต  และในประเทศไทยยัง
ไม่มีการผลิต
    ต้องอาศัยข าเข้าจากญ่ีปุ่น และเยอรมัน
4. กสอ. ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Denso 
ประเทศญ่ีปุ่น ในการ
    จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต
อัตโนมัติ (Learning
    Factory) ซ่ึงอยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
สู่อนาคตหรือ
    Industry Transformation Center (ITC) 
และจ าลองระบบ
    การผลิตตามแนวคิด LASI (Lean Automation
 System
    Integrator) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจะ
ฝึกอบรมตาม
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

    หลักสูตร LASI  ข้างต้น โดยการด าเนินการ
โครงการข้างต้นจะ
    เสร็จส้ินในปี 2562

14 การพิจารณาขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้าง √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี
 นร 0506/

๑. การด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่น
ชัย-เชียงราย-

๑. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วน
ท่ีสุด ถึง รวอ. ขอให้

ทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ     ว(ถ) 22705 ลว. 26 ก.ค. 2561     เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ควร
ก าหนดเง่ือนไข

    พิจารณาความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ๒. บันทึก กร.๑ ท่ี อก 0803/634 ลว. 
8 ส.ค. 2561

    ให้รถไฟบางส่วนท่ีจะส่งมอบต้องประกอบใน
ประเทศ และควร

    ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
ของการรถไฟ

๓. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/825 ลว. 
9 ส.ค. 2561

    ให้ผู้ผลิตรถไฟมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตและการซ่อม

    แห่งประเทศไทย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

4. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/825 ลว. 
9 ส.ค. 2561

    บ ารุงรถไฟให้กับบุคลากรชาวไทย รวมถึงการใช้
ช้ินส่วนท่ีผลิต

    เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมขอแก้ไขข้อเสนอให้
สอดคล้องกับ

5. หนังสือ อก. ท่ี อก 0803/5648 ลว.
 14 ส.ค. 2561

    ในประเทศ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบรางและ

    ข้อเท็จจริงตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้าง

    อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองในประเทศ โดยอาศัย
จากการลงทุนในคร้ังน้ี

    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
ประกาศใช้แล้ว



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน
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การอ้างอิง

2. การด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์

๒. รวอ. พิจารณามอบหมายให้ ปกอ. พิจารณา
ด าเนินการ

    เป็นไปตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

๓. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
เกิดประโยชน์

๔. ผศอ.  มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

    สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐและต้องสอดคล้อง
กับหลักการความคุ้มค่า

๕. กร.๑ พิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็น

    ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     เพ่ือน าเสนอ ผศอ.

6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน า
เรียน ปกอ.
๗. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน า
เรียน รวอ.
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการ
    คณะรัฐมนตรี

15 ข้อมูลประกอบการเข้าพบเพ่ือขอรายงานความ √ √ 1. หนังสือบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

1. บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน ต้องการให้
รัฐบาลไทย

1. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอ
อนุญาตน าผู้บริหาร

คืบหน้าผลการศึกษาเบ้ืองต้นโครงการ     ท่ี ปชส. 010 /2561 ลว. 17 ก.ค. 
2561

     ช่วยสนับสนุน เร่ืองการหาพ้ืนท่ีต้ังโครงการ 
เพ่ือลงทุนต้ังโรงงาน

    บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้าพบ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันสูงในโครงการพัฒนา 2. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0100/974

     ปิโตรเคมี ส่วนขยายเพ่ือผลิตแนฟทา (Naphta)
 ส าหรับเป็น

    รวอ. เพ่ือ รายงานความคืบหน้าผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ของ

2. บันทึก สร. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0100/ว 
807

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพ้ืนท่ี     ลว. 19 ก.ค. 2561      วัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานแคกเกอร์ ผลิตเป็น
โพลิเมอร์หรือ

    โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันสูง ในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาค

จังหวัดชลบุรี 3. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/637      เม็ดพลาสติกต่อไป     ตะวันออก (EEC)
    ลว. 10 ส.ค. 2561 2. บริษัทฯ ขอทราบความคืบหน้าการศึกษา

รายละเอียดของสถานท่ี
2. หสร. มอบหมายให้ ผศอ. จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการเข้าพบ

4. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/837      ต้ังโรงงานปิโตรเคมี ตามท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบาย

3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

    ลว. 14 ส.ค. 2561     การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก : กนศ.

4. กร.๑ ได้จัดท าข้อมูลประกอบการหารือ และ
น าเสนอ ผศอ.

    (นายคณิต แสงสุพรรณ) ได้มอบหมายให้ท่าเรือ
แหลมฉบัง

    เพ่ือขอความเห็นชอบ

    และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ด าเนินการ

5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน
 หสร.
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การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

16 การพิจารณาด าเนินการมาตรการสนับสนุน √ √ ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ปรับปรุงมาตรการสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการ 1. แก้ไขประประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง

1. กรมศุลกากร ได้มีหนังสือถึง ปกอ. ขอให้พิจารณา

นโยบายการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ท้ัง
เทคโนโลยี

    ด่วนท่ีสุด  ท่ี กค 1005/21966 ผลิตยานยนต์ท้ังเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต     การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตาม

     ให้ผู้ผลิตรถยนต์ไม่ย้ายฐานการผลิต

ในปัจจุบันและในอนาคต     ลว. 25 ธ.ค. 2560 เก่ียวกับข้อเสนอของผู้ประกอบการเพ่ือขอลดอัตรา     มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนด
พิกัดอัตรา

2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ

 ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0803/704

อากรขาเข้าส าหรับรถตู้โดยสารส าเร็จรูปหรือรถตู้     ศุลกากร พ.ศ. 2530 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

    ลว. 31 ส.ค. 2561 โดยสารก่ึงส าเร็จรูปท่ีมีการน าเข้ามา เพ่ือออกแบบ 2. ข้อเสนอของผู้ประกอบการเพ่ือขอ
ลดอัตรา

4. กร.๑ ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือกับหน่วยงาน

๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0803/928

วิจัยและพัฒนาหรือมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม     อากรขาเข้าส าหรับรถตู้โดย
สารส าเร็จรูปหรือ

    ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมศุลกากร สศค.

    ลว. 31 ส.ค. 2561 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า

    รถตู้โดยสารก่ึงส าเร็จรูปท่ีมีการ
น าเข้ามา

    สวทช. และสถาบันยานยนต์ เพ่ือหารือแนวทาง

๔. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด รถตู้โดยสาร     เพ่ือออกแบบ วิจัยและพัฒนาหรือมี
การใช้

    การแก้ไขปัญหาและมาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุน

    ท่ี อก 0803/6139 ลว. 3 ก.ย. 
2561

     เทคโนโลยี นวัตกรรมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์

    นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์

     ชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่ารถ
ตู้โดยสาร

    ท้ังเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต

5. กร.๑ พิจารณาจัดท าบันทึกและน าเสนอ ผศอ.
    เพ่ือขอความเห็นชอบ
6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    น าเรียน ปกอ.
7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน

    ปลัดกระทรวงการคลัง

17 การพิจารณาขอเพ่ิมกระบวนการผลิตท่ีเป็น
สาระ

√ √ ๑. หนังสือกรมศุลกากร ท่ี กค 
0520/12351

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา - 1. กรมศุลกากร ได้มีหนังสือถึง ผศอ. ขอให้พิจารณา

ส าคัญตามประกาศส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

    ลว. 22 ส.ค. 2561     อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12     กระบวนการผลิตหลอดเก็บตัวอย่างเลือด

ของบริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

๒. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/717     แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530

    ของบริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) จ ากัด

    ลว. 7 ก.ย. 2561 2. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง     ว่าเป็นกระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญหรือไม่

๓. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0803/1035     กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของ 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    ลว. 12 ก.ย. 2561     ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี 3. กร.๑ ได้ด าเนินการหารือกับบริษัทฯ เพ่ิมเติม

    รวมท้ังหารือสถาบันพลาสติกแล้ว เห็นว่า 
ผลิตภัณฑ์
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ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

    หลอดเก็บตัวอย่างเลือด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
    กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญตามประกาศ

    ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ และได้
    ครอบคลุมประเภทผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว
4. กร.๑ พิจารณาจัดท าบันทึกและน าเสนอ ผศอ.
    เพ่ือขอความเห็นชอบ
5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน

    อธิบดีกรมศุลกากร



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

18 การพิจารณาต่อข้อสอบถามเก่ียวกับ
กระบวนการ

√ √ ๑. หนังสือกรมศุลกากร ท่ี กค 
0520/6046

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา 1. กรมศุลกากร ได้มีหนังสือถึง ผศอ. ขอให้พิจารณา

ผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของในเขตปลอด
อากร

    ลว. 26 เม.ย. 2561     อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12     กรณีท่ีในอนาคตผู้ประกอบการมีการผ่านกระบวน

และเขตประกอบการเสรี ๒. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/598     แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530

    การผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญตามประกาศส านักงาน

    ลว. 26 ก.ค. 2561 2. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง     เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่ือง กระบวนการผลิตท่ี
เป็น

๓. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0803/1098     กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญของของ     สาระส าคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขต
    ลว. 20 ก.ย. 2561     ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี     ประกอบการเสรี โดยมีกระบวนการผลิตฯ อยู่นอก

เขต
    ปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี และน ามาขอ
ใช้
    สิทธิลดอัตราอากรตามข้อ 2(13) ของประกาศ

    กระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและ
ยกเว้น
    อากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนด

    พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้หรือไม่ อย่างไร

    ท้ังน้ี กรณีท่ีน ามาใช้สิทธิได้สามารถเกิด
กระบวนการ
    ผลิตฯ นอกเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการ
เสรี
    ในทุกข้ันตอนได้หรือไม่ ถ้าไม่ มีแนวทางในการ

    พิจารณาแต่ละอุตสาหกรรมอย่างไร
2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
3. กร.๑ ได้เสนอความเห็นให้ผู้ประกอบการในแต่ละ

    สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการด าเนินกิจการเป็นไปตาม

    เจตนารมณ์ของประการศกระทรวงการคลังฯ
    สามารถเลือกใช้สิทธิการลดอัตราอากรและยกเว้น

    อากรศุลกากร โดยมีการด าเนินการเป็นไปตาม
    หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ของประกาศ
กระทรวงการคลังฯ



เสนอ
ผู้บริหาร
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พิจารณา
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ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ
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ระหว่าง

การ
พิจารณา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก. หลักฐาน
การอ้างอิง

     และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรท่ีกรมศุลกากร

    จะมีการปรับปรุงประกาศกรมศุลกากร รวมถึง
ระเบียบ
    ปฏิบัติให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
รวมท้ัง
    มีการตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรอย่างมี

    ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นทางเลือก สร้างความเป็น
ธรรม
     ให้ผู้ประกอบการ และมีความโปร่งใส และน าเสนอ

    ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ
4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน

    อธิบดีกรมศุลกากร



เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
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ให้ความ
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ผู้บริหาร 
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ให้ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

1 ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ผ้าขนหนู

  1. บันทึก สร.2   ท่ี อก 
0806/539  ลว. 6 ต.ค.
  60 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0806/1085  ลว. 6 
ต.ค. 60

- - 1. สร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ือง ขอข้อคิดเห็นการทบทวน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าขนหนู มาตรฐานเลขท่ี มอก. 
22-2539 ของ สมอ. 
2. สร.2 จัดท าบันทึกพร้อมข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานเสนอ ผศอ.ผ่าน
 รศอ.อิทธิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน ลมอ. 
เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป

2 ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก คร้ังท่ี
 5

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/3008  ลว. 12 
ต.ค.  60 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/1114  
ลว. 16 และ 20  ต.ค. 
60
 3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/5256 
ลว. 16 ต.ค. 60

- - สร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง ผลการประชุม
สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก คร้ังท่ี 5 ของ กษ. เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.อิทธิชัย 
ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

3 จัดเตรียมแนวค าตอบในโอกาสท่ีนิตยสารพืชพลังงานขอ
สัมภาษณ์ รวอ.

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/3035  ลว. 3 
พ.ย.  60 
2.  บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/1181  ลว.  6 
พ.ย. 60

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดเตรียมแนวค าตอบในโอกาสท่ี
นิตยสารพืชพลังงานขอสัมภาษณ์ รวอ. เพ่ือตีพิมพ์ในฉบับท่ี 111 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) จากอุตสาหกรรมอ้อย มันส าปะหลัง 
และปาล์มน้ ามัน 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามบันทึก หสร. เพ่ือน าเรียน รวอ. ต่อไป

4 ข้อมูลผลดี ผลเสีย ทางเลือกเชิงนโยบาย ของร่างประกาศ
เร่ืองก าหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์ม

  1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/3068  ลว.  23 
 พ.ย. 60 
2. บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0804/1297  ลว.  28 
 และ 30 พ.ย.  60

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลผลดี ผลเสีย 
ทางเลือกเชิงนโยบาย รูปแบบการก ากับดูแล ผลท่ีคาดตามมาหากมีประกาศ
เร่ืองก าหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
2. กร.2 จัดท าข้อมูลน าเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณา

ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน
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ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

5 นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561
 - 2563

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/3057  ลว. 17 
พ.ย.  60 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/1268  
ลว. 20  และ 23  พ.ย. 
60
 3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/6388  
ลว.  4 ธ.ค. 60

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง นโยบายและ
มาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563  ของ
คณะกรรมการนโยบายอาหาร เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.  

6 การจัดท าแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์สับปะรดด้านการผลิต 
ระยะท่ี 1 ( 2561-2564)

  1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/3114  ลว.  19
 ธ.ค. 60 
2. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0804/1656  ลว.  20
 ธ.ค.  60

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดท าแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต ตามท่ี
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
สับปะรดก าหนด อันจะเป็นการช่วยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 
2560-2564 ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
2. กร.2 จัดท าหนังสือเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน รองปลัด กษ . ประธานอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด

7 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การน าเข้าวโพดท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/19  
ลว. 17 ม.ค.  61 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/77  ลว. 
18  และ 19 ม.ค. 61
 3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/453  ลว.
 22 ม.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เร่ือง การน าข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ .ศ.
 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....  ของ พณ.  เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนาม
บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.  

Page 21 of 66



เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

8 ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/21  
ลว. 17 ม.ค.  61 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/83  ลว. 
19  และ 22  ม.ค. 61
 3. บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/ว 
151   ลว. 22 ม.ค. 61 
4. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/444 ลว.
 22 ม.ค. 61
5. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/555 ลว.
 25 ม.ค. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ือง ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของส านักงาน ปปช.  เพ่ือ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย กร.2 ได้
ประสานการด าเนินงานกับ กรอ. ในการเสนอความเห็นดังกล่าวด้วย  
2.  กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ.  พิจารณาส่ังการให้ กรอ. และ สอจ. ด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง และลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือขอความร่วมมือก ากับดูแลให้ อปท. ด าเนินการก ากับ ดูแล การ
พิจารณาอนุญาตให้มีการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับนมให้มีมาตรฐาน
ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด 
3. ปกอ. ลงนามบันทึกเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ กษ . รวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

9 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดชุมพร

  1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/59  ลว. 9 ก.พ.
 61 
2. บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0804/177  ลว. 12 
ก.พ. 61
 3. หนังสือ อก.  ท่ี อก 
0804/1142  ลว.  14
 ก.พ. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ือง สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร
ระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดชุมพร เก่ียวกับประเด็นการช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์มตกต่ า 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งผลการ
ด าเนินงาน
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10 (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 
พ.ศ. 2561-2570

  1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/64  ลว. 14 
ก.พ.  61 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0804/204  ลว.  16  
และ 19  ก.พ. 61

- - 1. กร.2 ได้รับบัญชาให้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 เพ่ือวางแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยได้น าเสนอ (ร่าง) มาตรการดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ คร้ังท่ี 
3/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 และคร้ังท่ี 2-1/2561 เม่ือวันท่ี
 30 มกราคม 2561 ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
มาตรการดังล่าวแล้ว ซ่ึง กร.2 จะได้น าเวียนเพ่ือรับความเห็นจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและน าเสนอ ครม.ต่อไป
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) 
มาตรการดังกล่าว 

11 ขอความอนุเคราะห์ป้องกันการทุ่มตลาด   1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/79  ลว. 22 
ก.พ.  61 
2. บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0804/228  ลว. 23  
และ 26 ก.พ. 61
 3. หนังสือ อก. ท่ี อก 
0804/1371  ลว. 26 
ก.พ. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง บริษัท คาร์โบ
กาญจน์ จ ากัด ได้มีหนังสือกราบเรียน นรม. ขอความอนุเคราะห์ป้องกัน
การทุ่มตลาด โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามหนังสือเรียนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

12 การด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรม
แปรรูปสับปะรด คร้ังท่ี 3-1/2561

  1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/162  ลว.  18 
เม.ย. 61 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0804/407   ลว.  19 
และ 20 เม.ย. 61
3. หนังสือ อก.  ท่ี อก 
0804/ว2341 ลว. 20 
เม.ย. 61

- - 1. สืบเน่ืองจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 3-1/2561 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ า 
รวมถึงแนวทางการแก้ขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์สับปะรด 
2. กร.2  ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จึงได้จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิ
ชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม
หนังสือแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการตามมติท่ีประชุม
ต่อไป

13 ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ รวอ. ในรายการเดินหน้า
ประเทศไทย

  บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/169  ลว.  
23  เม.ย. 61  

- - กร.2 ได้จัดท าข้อมูลเก่ียวกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
มาตรการสนับสนุน SMEs และการจัดต้ังศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารสู่
อนาคต เพ่ือใช้ประกอบการให้สัมภาษณ์ของ รวอ . ในรายการเดินหน้า
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561  โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ 
สอห. เพ่ือด าเนินการต่อไป และน าเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย เพ่ือโปรด
ทราบ
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14 ค ากล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "Thailand Food 
Innovation Forum 2018"

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/201 
 ลว.  11 พ.ค. 61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/513 
 ลว.  21 พ.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาด าเนินการยกร่างค ากล่าวส าหรับ รวอ. 
เพ่ือปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Transform the Future Food Industry" ใน
งาน "Thailand Food Innovation Forum 2018" เม่ือวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดย
ด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน หสร. เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป

15 การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถ่ิน และผู้แทนเกษตรกร 
เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/230 
 ลว.  5 มิ.ย. 61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/582 
  ลว.  7 มิ.ย. 61
3. หนังสือ อก.  ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/3642  
ลว. 7 มิ.ย. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาประเด็นข้อเสนอท่ีจะมีการประชุม
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) อย่างย่ังยืน ในประเด็นโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนาม
บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือน าเรียน รวอ.  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ สศช.

16 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลมะพร้าวตกต่ า   1. บันทึก กร.2   ท่ี อก 
0804/293  ลว.  17 
ก.ค. 61 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0804/762   ลว. 20 
ก.ค. 61
3. หนังสือ อก.  ท่ี อก 
0804/4946  ลว. 25 
ก.ค. 61
4. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0804/812 ลว. 20 
ก.ค. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ราคาผลมะพร้าวตกต่ า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์มายัง สศอ. ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนาม
บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและลง
นามหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการ
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
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17 แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว   1. บันทึก กร.2  (ลับ) 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0804/2
   ลว. 25  ก.ค. 61 
2. บันทึก สศอ.  (ลับ) 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0804/34   ลว.  26 
ก.ค. 61 และ 1 ส.ค. 61
3. หนังสือ อก.  (ลับ) 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0804/5027  ลว. 3 
ส.ค. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าวของ
 พณ. เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนาม
บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือน าเรียน รวอ.  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

18 แจ้งมติ ครม.เร่ืองมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

  1. บันทึก กร.2   ด่วน
มาก ท่ี อก 0804/338 
 ลว.  14 ส.ค. 61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วนมาก
 ท่ี อก 0804/856 และ
 ว857  ลว. 16 ส.ค. 61
3. หนังสือ สศอ. ด่วน
มาก ท่ี อก 0804/ว904
  ลว. 16 ส.ค. 61
4. หนังสือ อก. ด่วนมาก
 ท่ี อก 0804/ว5775  
ลว. 20 ส.ค. 61

- - 1. กร.2 ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งมติ ครม. ในเร่ือง มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570   เพ่ือให้น่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมขอให้แต่ละหน่วยงานแจ้งแผนหรือผลการ
ด าเนินการของมาตรการท่ีเก่ียวข้องต่อ สศอ. ในฐานะหน่วยงานติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และลงนามบันทึกหน่วยงานภายใน อก. และหนังสือถึงหน่วยงาน
ภายนอก พร้อมบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือพิจารณาลงนาม
หนังสือเรียนปลัดกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

19  ข้อมูลเพ่ือน าเสนอคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/339 
 ลว.  14 ส.ค. 61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/851 
 ลว.  16 ส.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้จัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสท่ีคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอเข้าพบ รวอ. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการด าเนินภารกิจของ อก. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร  โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ .ผ่าน รศอ.อิทธิชัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน รปอ.ทองชัย เพ่ือน าส่ง
ข้อมูล
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20 คณะนักธุรกิจจาก Europe-ASEAN Business Alliance 
(EABA)  เข้าพบ รวอ.

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/375 
 ลว.  28 ส.ค.  61 
2. หนังสือ สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/915 
 ลว. 30 ส.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดเตรียมข้อมูลและแนวค าตอบใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการเข้าพบ รวอ. ของคณะนักธุรกิจจาก 
Europe-ASEAN Business Alliance (EABA)  เพ่ือหารือเก่ียวกับนโยยาย
ของ อก. ในประเด็นต่าง ๆ การลงทุนในเขตพ้ืนท่ี EEC และหลักเกณฑ์ใน
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในด้าน Bioeconomy  โดย
จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ลงนามบันทึกเรียน หสร. เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป

21 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คอร์เบียน จ ากัด และคณะ 
ขอเข้าพบ รวอ.

  1. บันทึก กร.2  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/405 
 ลว.  17 ก.ย. 61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/1007  ลว.  18
 ก.ย. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือในโอกาสท่ี
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คอร์เบียน จ ากัด ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
คณะ ขอเข้าพบ รวอ. เพ่ือน าเสนอแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน
ประเทศไทย และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ และขอรับทราบนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภพของประเทศไทยในอนาคต    
โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามบันทึกเรียน หสร.

22 ขออนุมัติปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบ
กลาง)

  1. บันทึก กร.2   ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0804/414 
 ลว.  24 ก.ย. 61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/1037  ลว. 25 
และ 26 ก.ย. 61
3. หนังสือ สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0804/6854  ลว. 1 
ต.ค. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง
 ขออนุมัติปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) ของ กษ. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ครม.  
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee - JTC ) ไทย-ภูฏาน คร้ังท่ี 2

 P P  - บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/1051 ลงวันท่ี 
29 กันยายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/4998 ลวท. 
29 กันยายน 2560
 เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    - เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint 
Trade Committee - JTC ) ไทย-ภูฏาน คร้ังท่ี 2 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับ
กลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้ ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ใน
สาขาหัตถกรรม การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร การติดฉลากอาหาร
ส่งออกไปยังภูฏานของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

 

2 การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
เก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0802/1052 ลวท. 
28 กันยายน 2560
- หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/4997 ลวท. 
29 กันยายน 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความห็นต่อการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ของ
กระทรวงการต่างประเทศ ข้อมติฯท่ี 2375 (ค.ศ. 2017) ส าหรับการ
ด าเนินการตามข้อมติดังกล่าว ท่ีเก่ียวข้องกับ อก. เช่น การห้ามจัดหา จ าหน่าย
 หรือถ่ายโอนก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัรฑ์ปิโตเลียมและน้ ามันดิบ การห้ามอนุญาต
ท างาน และเปิดกิจการร่วมค้าหรือร่วมทุนกับบุคคลหรือองค์กร เป็นต้น

 

3 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระยะ 5 ปี 
(Joint Action Plan) ไทย-อียิปต์

 P  P   - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/3002 ลงวันท่ี
 9 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1315 ลงวันท่ี
 10 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม สท.2262

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระยะ 5
 ปี (Joint Action Plan) ไทย-อียิปต์ ในประเด็นสาขาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
(Industrial Cluster) เพ่ือความเช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของท้ังสองประเทศและมีโอกาสมนการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างกัน เช่น ยานยนต์และช้ินส่วน อาหารและอาหารแปรรูป 
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

4 รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ (Intersessional Meeting) ของ
คณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (SWG-ROO) ภายใต้กรอบ
 RCEP และข้อคิดเห็น สศอ.

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0802/1089 ลงวันท่ี 9 
ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม สท.2002

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร สศอ. และ อก. จากการเข้าร่วมการประชุม
ระหว่างรอบ (Intersessional Meeting) ของคณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วย
ถ่ินก าเนิดสินค้า (SWG-ROO) ภายใต้กรอบ RCEP และการเสนอความเห็น 
สศอ. ในประเด็นด้านการสะสมถ่ินก าเนิดสินค้าแบบเต็มจ านวนเฉพาะรายสาขา
 (Sectoral Full Cumulation) กฎถ่ินก าเนิดสินค้าเฉพาะราย (PSRs) ของ
สินค้าอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของกองนโยบายอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ พ .ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง
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พิจารณา

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

5 เสนอข้อคิดเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้าของสหภาพเศรษฐกิจและ
การเงินแห่งแอฟริกาตะวันตก

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3006 ลงวันท่ี 
10 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1321
 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม สท.2249

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผู้บริหาร สศอ. เพ่ือทราบเอกสารรายงานการทบทวนนโยบาย
การค้า (Trade Policy Review : TPR) ของสหภาพเศรษฐกิจและการเงินแห่ง
แอฟริกาตะวันตก และความเห็น กศ. ต่อโอกาสในการแสวงหาลู่ทางในการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีอาจเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของ สศอ. ในสาขาสินค้าเกษตรแปรรูป รวมท้ังแจ้งไม่มีประเด็น
สอบถามเพ่ิมเติมให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศทราบ

 

6 ข้อเสนอความเห็นต่อการจัดท าข้อเสนอรูปแบบการลดภาษี (Modality) 
ของไทย ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA)

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3022    ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1341 
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560
 เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานผู้บริหาร สศอ. ส าหรับสถานะการเจรจาจัดท ารูปแบบการลดภาษี
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน จัดท าบทวิเคราะห์และข้อเสนอ
ความเห็นต่อการจัดท ารูปแบบการลดภาษีจากข้อเสนอของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศและแนวทางการด าเนินงานในข้ันต่อไป

 

7 ความเห็นในการเข้าร่วมงาน The 4th Edition of the Bengal Global 
Business Summit 2018 ณ เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1149 
ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3083

   ไม่มี    ไม่มี    จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงาน The 4th Edition of the 
Bengal Global Business Summit 2018 และ ข้อสนเทศเศรษฐกิจของ
รัฐเบงกอลตะวันตก และเสนอความเห็น ต่อ รวอ. ส าหรับการพิจารณาเข้า
ร่วมงานดังกล่าว

 

8 ความเห็นต่อการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี 
17  ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1143  ลงวันท่ี
 25 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5534 ลงวันที
 10 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3092

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ต่อ การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี 17  ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้
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หลักฐาน
การอ้างอิง

9 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางขับเคล่ือนวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ.2030 
ของไทย

 P  P  -บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/1063 ลงวันท่ี 
3 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/5130 ลงวันท่ี 
9 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็นของ อก. เก่ียวกับแนวทางขับเคล่ือนวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
พ.ศ.2030 ของไทย ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

10 ข้อคิดเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเซีย-ยูโรป (อาเซม)  คร้ังท่ี
 7

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1137 ลงวันท่ี
 20 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/5406 ลงวันท่ี 
14 ตุลาคม 2560

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเซีย-ยูโรป (อาเซม)
  คร้ังท่ี 7 ของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

11 ความเห็นต่อการเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
ไทยนอกระบบ (Out-of-Cycle Review : OCR) ภายใต้กฎหมายการค้า
สหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1139 ลงวันท่ี
 24 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5407 ลงวันท่ี 
24 ตุลาคม 2560 
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี   เสนอความเห็น อก. ต่อการเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยนอกระบบ (Out-of-Cycle Review : OCR) ภายใต้กฎหมาย
การค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ ของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

12 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก คร้ังท่ี 2

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1141 ลงวันท่ี
 24 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5408 ลงวันท่ี 
24 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม

  ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก คร้ังท่ี 2 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

13 ขัอคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 08026/1147 ลง
วันท่ี 27 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5522 ลงวันท่ี 
30 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็น อก. ต่อร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7 รวมถึงประเด็นท่ีประสงค์จะผลักดัน
กับฝ่ายรัสเซีย เพ่ือกระทรวงการต่างประเทศจักได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบต่อไป
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14 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังท่ี 49 และการ
ประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1111 ลงวันท่ี
 20 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5258 ลงวันท่ี 
16 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังท่ี 49 
และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

15 ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน คร้ังท่ี 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0802/1066 ลงวันท่ี
 4 ตุลาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/5132 ลงวันท่ี 
8 ตุลาคม 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็น อก. ร่างเอกสารท่ีมีการรับรองและลงนามระหว่างการ
ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน คร้ังท่ี 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ของกระทรวงคมนาคมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

16 การทบทวนนโยบายการค้าภายใต้ WTO ของประเทศโบลิเวีย  P P  -บันทึก กศ. ท่ี อก 
0806/3083 ลงวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2560
- หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/1508 ลงวันท่ี 10
 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3029

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อการทบทวนนโยบาย
การค้าของประเทศโบลิเวียภายใต้ WTO เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและการค้า ท่ีอาจมีผลต่อการขยายโอกาสตลาดให้สินค้าของไทย ไป
ยังภูมิภาคลาตินอเมริกา อาทิ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง
 และอาหารแปรรูป

 

17 ความเห็นต่อร่างเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกา

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1242 ลงวันท่ี
 14 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6083 ลงวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3255

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อร่างเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมฯ 
ด้านความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน สาขาท่ีเก่ียวข้องกับ อก. อาทิ การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการรับรองคุณภาพสินค้าและ
มาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการค้าและการลงทุนสาขา
เกษตรแปรรูป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บรรจุภัณฑ์ อัญมณี
และเคร่ืองประดับ และเสนอความเห็นเพ่ิมเติมด้านการด าเนินงานด้าน
มาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs)

 

18 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 20 (RCEP-TNC) และการประชุม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อคิดเห็น สศอ.

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/1248 ลงวันท่ี 15
 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.2138

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร สศอ. และ อก. จากการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค
 คร้ังท่ี 20 (RCEP-TNC) และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการเสนอ
ความเห็น สศอ. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในประเด็น การเปิด
ตลาดการค้าสินค้า และ ด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า อาทิ ข้อบทการสะสม  
Wholly Obtained , กระบวนการผลิตอย่างง่าย  การผ่อนปรน เป็นต้น
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19 ความเห็นต่อร่างเอกสารความตกลง BIMSTEC FTA  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/3139 ลงวันท่ี
 28 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1560 ลงวันท่ี
 28 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3078

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อร่างเอกสารความ  ตก
ลง BIMSTEC FTA ตามท่ีประเทศสมาชิกให้ความเห็นไว้แล้ว (อินเดีย ศรีลังกา 
ไทย บังกลาเทศ เมียนมา ภูฏาน เนปาล) ในประเด็นข้อบทถ่ืนก าเนิดสินค้า 
ได้แก่ Waste and Scrape for Wholly Obtained (WO) , การให้สิทธิพิเศษ
กับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด (Special Deviation S&D), ข้อบท
กระบวนการผลิตอย่างง่าย (Minimal Operation) และ การปรับพิกัดศุลกากร
ฮาโมไนซ์

 

20 ข้อมูลและความเห็นประกอบการเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์พิเศษ 
ในการประชุม Horasis Asia Meeting  ณ เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1256 ลงวันท่ี
 16 พฤศจิกายน 2560

   ไม่มี    ไม่มี    จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงาน การประชุม Horasis Asia 
Meeting  และ ข้อสนเทศเศรษฐกิจของรัฐเบงกอลตะวันตก และเสนอ
ความเห็น ต่อ รวอ. ส าหรับการพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

21 ข้อมูลประกอบและความเห็นในการเข้าร่วมงาน Advantage Assam 
Global Investors Summit  ณ เมือง Guwahati รัฐอัสสัม สาธารณรัฐ
อินเดีย

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1259 ลงวันท่ี
 17 พฤศจิกายน 2560

   ไม่มี    ไม่มี    จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงาน ร่วมงาน Advantage 
Assam Global Investors Summit และ ข้อสนเทศเศรษฐกิจของรัฐอัสสัม 
และเสนอความเห็น ต่อ รวอ. ส าหรับการพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

22 ความเห็นต่อเอกสารส าคัญท่ีจะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค คร้ังท่ี 25 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 29

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1238 ลงวันท่ี
 13 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5894 ลงวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3213

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ต่อเอกสารส าคัญท่ีจะมีการรับรอง
ในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 25 และการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค คร้ังท่ี 29 ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

23 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
เอเซีย-ยุโรป คร้ังท่ี 13

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1231 ลงวันท่ี
 13 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5895 ลงวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3214

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
เอเซีย-ยุโรป คร้ังท่ี 13 ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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24 การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration)  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1243 ลงวันท่ี
 14 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6134 ลงวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3267

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul 
Declaration)  ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

25 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าร่วมของผู้น าอาเซียน-แคนาดา ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดาในโอกาสครบรอบ 40 ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders' 
Statement on the Occasion of the Commemorative Summit to 
Mark the 40th Anniversary of ASEAN-Canada Dialogue Relations)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1244 ลงวันท่ี
 14 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6070 ลงวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2560 
 - เร่ืองเดิม กศ.3269

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าร่วมของผู้น าอาเซียน-แคนาดา 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดาในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์
อาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Joint Leaders' Statement on the 
Occasion of the Commemorative Summit to Mark the 40th 
Anniversary of ASEAN-Canada Dialogue Relations) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

26 เสนอความเห็นในการร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires
 Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม Global 
Conference on the Sustained Eredication of Child Labour คร้ังท่ี
 4

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1245 ลงวันท่ี
 14 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6042 ลงวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3268

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ในการร่วมรับรองร่างปฏิญญา
บัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุม Global Conference on the Sustained Eredication of Child 
Labour คร้ังท่ี 4 ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

27 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
เอเปค คร้ังท่ี 30

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1280 ลงวันท่ี
 23 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6166 ลงวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3291

  ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งเอเปค คร้ังท่ี 30 ของกระทรวงคมนาคม เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
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28 ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1159 ลงวันท่ี
 1 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5515 ลงวันท่ี 
30 ตุลาคม 2560 
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อการร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

29 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1193 ลงวัน่ี 6
 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5880 ลงวันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็น อก. ต่อความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

30 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) คร้ังท่ี 22 (The 
22th GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1204 ลงวันท่ี
 7 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5879 ลงวันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3177

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) คร้ังท่ี 22 (The 
22th GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณะรัฐสังคมนิยม
เวียดนามของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

31 ความเห็นต่อข้อเสนอความเห็น ASEAN Car Project  P  P  -บันทึก กศ. ด่วน ท่ี อก 
0806/3084 ลงวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ สศอ. ด่วน ท่ี อก
 0806/1507 ลงวันท่ี 10
 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3145

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นข้อเสนอความเห็น ASEAN Car Project ต่อกรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการ
สร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตเดียวกัน
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32 ความเห็นต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และ
ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1239 ลงวันท่ี
 13 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6135 ลงวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ. 3216

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความคิดเห็น อก. ต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของาคณะรัฐมนตรี

33 การขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือการรับรองในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 31 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1249 ลงวันท่ี
 15 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5893 ลงวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3257

   ไม่มี    ไม่มี    พิจารณาให้ความเห็นต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือการรับรองในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 31 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้องของ
กระทรวงการต่างประเทส เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

34 ความเห็นต่อเอกสารท่ีจะรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 17

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1287 ลงวันท่ี
 23 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6165 ลงวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.1131

   ไม่มี    ไม่มี    พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ต่อเอกสารท่ีจะรับรองใน
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คร้ังท่ี 17 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

35 รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน 
(PATHAFTA) คร้ังท่ี 9 และข้อคิดเห็น สศอ.

 P P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/1335 ลงวันท่ี 8 
ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลการประชุมและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร สศอ. ประเด็น
การพิจารณาข้อเสนอการเจรจาจัดท ารูปแบบการลดภาษี (Modality) และการ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องการเปิดตลาด (Request List) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน
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36 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับ          
สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี 7

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1368 ลงวันท่ี
 15 ธันวาคม 2560
  - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/6642 ลงวันท่ี
 19 ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3482

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับการสร้างโอกาส
ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยผลักดันและ
ปฏิบัติโครงการความร่วมมือท่ีก าลังด าเนินการให้เกิดผลสัมฤท์ิตามเป้าหมาย
และก าหนดระยะเวลา

 

37 ความเห็นส าหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของสาธารณรัฐแกมเบีย  P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3196 ลงวันท่ี 
20 ธันวาคม 2560
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1658 ลงวันท่ี
 20 ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3501

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปข้อเท็จจริงของการทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐ
แกมเบีย กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด ของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และ
ความเห็น เพ่ือเผยแพร่สถานะการให้สิทธิพิเศษด้านการลดภาษีและปริมาณ
น าเข้าสินค้าของไทยให้กับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด (DFQF)

 

38 ความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียของฝ่ายคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย ฉบับท่ี 3

 P  P  - บันทึก กศ. ท่ี อก 
0806/3179 ลงวันท่ี 14 
ธันวาคม 2560 
 - หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/1639 ลงวันท่ี 14 
ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3400

   ไม่มี    ไม่มี     เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียของฝ่ายคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยู
เรเซียของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
จัดท าท่าที ร่วมถึงแนวทางจัดท าความร่วมมือฝ่ายไทยท่ีเห็นควรผลักดันในการ
ใช้ประโยชน์

39 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 29 และการประชุมผู้น า
เศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 25 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1383 ลงวันท่ี
 20 ธันวาคม 2560 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6643 ลงวันท่ี 
19 ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3507

   ไม่มี   ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 29 และการ
ประชุมผู้น าเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 25 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการ
ลงทุนของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

40 ข้อเสนอโครงการกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC 
Special Fund)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1312 ลงวันท่ี
 1 ธันวาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/6385 ลงวันท่ี 
1 ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3382

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อข้อเสนอโครงการกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-
ล้านช้าง (MLC Special Fund) ของกระทรวงการต่างประเทศ
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41 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 23 และการประชุมอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1365 ลงวันท่ี
 14 ธันวาคม 2560
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6507 ลงวันท่ี 
12 ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3441

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อการผลประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 23 และการ
ประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

42 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาพนมเปญส าหรับการประชุมผู้น ากรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ.2018-2022) (สถานะ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม
 2560)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0802/1410 ลงวันท่ี
 28 ธันวาคม 2560 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/6847 ลงวันท่ี 
28 ธันวาคม 2560
 - เร่ืองเดิม กศ.3573

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างปฏิญญาพนมเปญส าหรับการประชุมผู้น ากรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 2 และร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้
กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ.2018-2022) (สถานะ ณ วันท่ี 14 
ธันวาคม 2560) ของกระทรวงการต่างประเทศก่อนจะน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

43 ความเห็นต่อการจัดท าตารางข้อผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าบริการ
อาเซียน (ATISA)

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก 
0806/10 ลงวันท่ี 5 
มกราคม 2561  
 - หนังสือ อก. ด่วน ท่ี อก 
0806/59 ลงวันท่ี 8 
มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.3479

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อกฎหมายของหน่วยงานใน
สังกัด อก. ท่ีอาจมีการปฏิบัติท่ีแตกต่างส าหรับชาวต่างชาติในกิจกรรมด้าน
การค้าบริการและการลงทุน เพ่ือประกอบการจัดท าตารางข้อสงวนด้านการค้า
บริการ ฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA)

44 ขออนุมัติเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ศรีลังกา

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/68 ลงวันท่ี 17
 มกราคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/452 ลวท. 22
 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.88

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับการสร้างโอกาส
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและศรีลังกา เพ่ือเป็นกลไกในการยกระดับ
ความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ของท้ังสองฝ่าย อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนสาขาเกษตรแปรรูป อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ บรรจุภัณฑ์

 

45 ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในประเด็นความโปร่งใสกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/50 ลงวันท่ี 19
 มกราคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/91 ลงวันท่ี 19
 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.105

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับร่างแผนการ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ท่ีส าคัญได้แก่ 
การด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะท างาน ซ่ึงควร
ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจ แทนการจัดประชุมโดยหน่วยงาน
เจ้าภาพเพียงหน่วยงานเดียว เพ่ือบริหารความเส่ียงและลดผลกระทบในการ
ก าหนดนโยบายและท่าทีให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเจรจา รวมท้ัง
ก าหนดข้ันตอนการประชุมให้ครบถ้วนชัดเจน
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46 ความเห็นต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเกาหลี (Korea 
Foundation) และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House - 
ACH)       ท่ีนครปูซาน

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนมาก ท่ี 
อก 0806/94 ลงวันท่ี 22
 มกราคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี 
อก 0806/487 ลงวันท่ี 
23 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.105

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส าหรับข้อเสนอการจัดกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมและส่ีอ
บันเทิง โดยยินดีให้ความร่วมมือในอนาคตหากเก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม

47 ความเห็นส าหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของสาธารณรัฐอิยิปต์  P  P  - บันทึก กศ. ด่วนมาก ท่ี 
อก 0806/87 ลงวันท่ี 30
 มกราคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี
 อก 0806/138 ลงวันท่ี 
30 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.174

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปข้อเท็จจริงของการทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐอียิปต์ 
 และความเห็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่าน
กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-อียิปต์ (Joint Trade 
Committee : JTC) ท่ีก าหนดจะจัดให้มีข้ึนคร้ังแรกในปี 2561

48 ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
 ....

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/75 ลงวันท่ี 18
 มกราคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/451 ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ
 และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
 ....  ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

49 ความเห็นต่อการปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) 
จากบัญชีประเทศท่ีต้องจับตามองพิเศษ (Prionty Watch List: PWL) 
เป็นบัญชีประเทศท่ีต้องจับตามอง (Watch List: WL)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/81 ลงวันท่ี 19
 มกราคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/529 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.107

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อการปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ (Special 
301) จากบัญชีประเทศท่ีต้องจับตามองพิเศษ (Prionty Watch List: PWL) 
เป็นบัญชีประเทศท่ีต้องจับตามอง (Watch List: WL) ของกระทรวงพาณิชย์ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

50 ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
 ....

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/75 ลงวันท่ี 18
 มกราคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/451 ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2561
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างกฎกระทรวงก านดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
 .... ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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51 ความเห็นต่อการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติเก่ียวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี         [(ข้อ
มติฯ ท่ี 2397 (ค.ศ. 2017)]

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/126 ลงวันท่ี 
29 มกราคม 2561    
 - หนังสือ อก. ด่วน ท่ี อก 
0806/805 ลงวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.166

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อการปฏิบัติตามมติคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีส าหรับการละเมิดทดลองยิงขีปนาวุธ     ช้ามทวีป และรักษา
บทบาทของไทยในเวทีสหประชาชาติ

52 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/127 ลงวันท่ี 
29 กุมภาพันธ์ 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/966 ลงวันท่ี 7
 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.181

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับร่างกรอบการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี ระหว่างไทยและศรีลังกา เพ่ือส่งเสริมการค้า
และการลงทุน และยกระดับความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ของท้ังสองฝ่าย โดย
เสนอแนะเพ่ิมเติม ประเด็นด้านการค้าสินค้า ให้มีการเจรจาหรือปรึกษาหารือ 
ในกรณีการเปล่ียนแปลงระบบพิกัดศุลกากรตามระบบศุลกากรโลก เพ่ือ
ป้องกันปัญหาหรือผลกระทบท้ังด้านอัตราภาษีและกฎถ่ินก าเนิดสินค้า จากการ
ยุบรวมหรือเกิดข้ึนของสินค้าใหม่

53 ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน คร้ังท่ี 3

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/201 ลงวันท่ี 
16 กุมภาพันธ์ 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1331 ลงวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.356

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับร่างเอกสารผลลัพท์
ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง ระหว่างไทยและบาเรนห์ เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญในการส่งเสริมและกระชับการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมด้านทวิภาคีไทยและบาห์เรนให้มีความแน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน 
อาทิ การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงมุ่งเน้น 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมท้ังการพัฒนาความร่วมมือด้านความม่ันคงทาง
อาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาล และการก่อสร้าง

54 ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกี ฉบับท่ี 2 (ปี 2562 - 2567)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/176 ลงวันท่ี 9
 กุมภาพันธ์ 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1027 ลงวันท่ี 
9 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม

  ไม่มี   ไม่มี    เสนอความเห็นต่อแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกี ฉบับท่ี 2 (ปี 2562 - 2567) เพ่ือเป็นกรอบใน
การส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ  และเพ่ือเป็นการประสานต่อผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมฯ ของกระทรวงการต่างประเทศ
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55 ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม คร้ังท่ี 26 และการประชุม
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 11  ในปี 2562

 P  P  -บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/179 ลงวันท่ี  
12 กุมภาพันธ์ 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1182 ลงวันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2561 
 - เร่ืองเดิม กศ.308

  ไม่มี   ไม่มี    เสนอความเห็นให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม คร้ังท่ี 26 และการประชุม
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คร้ังท่ี 11  ในปี 2562 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

56 ความคิดเห็นต่อรายงานทบทวนรายช่ือตลาดท่ีมีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious 
Markets) ของส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/182 ลงวันท่ี 
13 กุมภาพันธ์ 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1239 ลงวันท่ี 
 19 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.309

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อรายงานทบทวนรายช่ือตลาดท่ีมีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious 
Markets) ของส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ของกระทรวงพาณิชย์ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

57 ความคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คร้ังท่ี 5

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/136 ลงวันท่ี 
30 มกราคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/807 ลงวันท่ี 2
 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.165

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็น อก. ต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คร้ังท่ี 5 เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

58 ความเห็นชอบต่อท่าทีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดตลาด
รถยนต์ส าเร็จรูป (CBU) ภายใต้ JTEPA และแจ้งท่าทีของกระทรวง
อุตสาหกรรมเพ่ือใช้ประกอบการเจรจาทบทวนท่ัวไป

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/106 ลงวันท่ี 7
 กุมภาพันธ์ 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/ว 1053 ลง
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.60/3477

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นและท่าที อก. ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิด
ตลาดรถยนต์ส าเร็จรูป (CBU) ภายใต้ JTEPA และแจ้งท่าทีของกระทรวง
อุตสาหกรรมให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็น
ท่าทีฝ่ายไทยประกอบการเจรจาทบทวนท่ัวไป (General Review)
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59 ความเห็นต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(JTC) ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี 6

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/202 ลงวันท่ี 
16 กุมภาพันธ์ 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1239 ลงวันท่ี 
20 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.354

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี 6 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

60 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 31  และการประชุมสุด
ยอดท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/211 ลงวันท่ี 
19 กมุภาพันธ์ 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1329 ลงวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.338

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 31  และการ
ประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

61 ข้อมูลและประเด็นสนทนาส าหรับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/263 ลงวันท่ี 6
 มีนาคม 2561  
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1553 ลงวันท่ี 
6 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.490

   ไม่มี    ไม่มี    แจ้งข้อมูลความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และสถานะการจัดท า MOU ด้าน
มาตรฐาน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับบังกลาเทศ และเสนอ
ประเด็นสนทนา ต่อกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเตรียมประเด็นหารือระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ ใน
ประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาการแพทย์ 
เกษตร ส่ิงทอ และ ผลักดันการจัดท าความร่วมมือด้านมาตรฐาน

62 ท่าทีต่อประเด็นกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า RCEP ภายใต้คณะท างานย่อย
ด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (RCEP SWG-ROO)

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/181 ลงวันท่ี 7
 มีนาคม 2561  
- หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/307 ลงวันท่ี 7
 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอท่าทีต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า
ภายใต้การประชุมเจรจาความตกลง RCEP ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าข้อบทหลักเกณฑ์เง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ได้แก่ ข้อบท Wholly Obtain in a Party , การสะสม (Cumulative), กฏ
กระบวนการผลิตปฏิกิริยาทางเคมี
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63 ความต่อผลรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมก ากับการด าเนินงานภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) คร้ังท่ี 11 และข้อเสนอความเห็น กศ.

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/186 ลงวันท่ี 8
 มีนาคม 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/320 ลงวันท่ี 8
 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.475

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อรายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร สศอ. จากการเข้าร่วมการ
ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมก ากับการ
ด าเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) คร้ังท่ี 11 และ
การเสนอความเห็น กศ. ประเด็นผลักดันข้อเสนอแนวทางการปรับพิกัด
ศุลกากรและแนวปฏิบัติเพ่ือก าหนดอัตราอากรท่ีเหมาะสมหากเกิดสินค้าใหม่ 
และการเปิดเสรีสินค้าเพ่ิมเติม

64 ความเห็นเบ้ืองต้นต่อรายการสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือปรัปรุงข้อเสนอการ
เปิดตลาดเพ่ิมเติมรอบท่ี 3 (comprehensive 3rd offer) และรูปแบบ
การลดภาษีภายใต้  RCEP

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนมาก ท่ี 
อก 0806/209 ลงวันท่ี 
19 มีนาคม 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี
 อก 0806/376 ลงวันท่ี 
23 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปสถานะการด าเนินงานด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า ภายใต้
การประชุมเจรจาความตกลง RCEP ต่อผู้บริหาร สศอ. และการเสนอความเห็น
เบ้ืองต้นต่อรายการสินค้าอุตสาหกรรม ต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
เพ่ือน าไปรวบรวมจัดเป็นท่าทีของประเทศไทย ท้ังรูปแบบการเปิดตลาดปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน (Common Concession) และ การใช้เง่ือนไข Deviation 
ตามระดับความอ่อนไหวของความตกลงอาเซียน+1 เพ่ือยกเว้นกับบางประเทศ

65 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือก าหนดประเด็นด้าน
เศรษฐกิจท่ีไทยต้องการผลักดันหรือเกิดผลลัพธฺในช่วงท่ีไทยเป็นประธาน
อาเซียนในปี 2562

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/284 ลงวันท่ี 8
 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.542

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นและประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีไทยต้องการผลักดันหรือเกิด
ผลลัพธ์ในช่วงท่ีไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ต่อผู้บริหาร อก.

66 ความเห็นต่อผลการพิจารณาเสนอร่างเอกสารท่ีจะต้องมีการลงนามหรือ
รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน และการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 32  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/303 ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1724 ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.456

   ไม่มี    ไม่มี     เสนอความเห็นต่อผลการพิจารณาเสนอร่างเอกสารท่ีจะต้องมีการ
ลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน และการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีจะจัดข้ึน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ

67 ความเห็นต่อกรอบทบทวนท่ัวไปความตกลง JTEPA และการประชุม
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนท่ัวไป คร้ังท่ี 2

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/309 ลงวันท่ี 
15 มีนาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1739 ลงวันท่ี 
16 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ิมเติมเป้าหมายและกรอบของการทบทวนท่ัวไป JTEPA 
ของกระทรวงการต่างประเทศ
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68 ความเห็นชอบต่อเอกสารเผยแพร่เอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอด
อาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/323 ลงวันท่ี 
20 มีนาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/22 มีนาคม 
2561
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศเร่ืองการขอ
ความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัย
พิเศษ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

69 ความเห็นต่อร่างแถลงการร่วมของการประชุม OECD SEARP Ministerial
 Conference

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/296 ลงวันท่ี 
13 มีนาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1693 ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ. 575

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างแถลงการร่วมของการประชุม OECD SEARP 
Ministerial Conference ของกระทรวงการต่างประเทศ     เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

70 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและ
การลงทุน (CTI) คร้ังท่ี 1/2561 และการประชุมท่ีเก่ียวข้องภายใต้กรอบ 
APEC  ณ รัฐเอกราชปาปัวนิวกีนี

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/346 ลงวันท่ี 27 
มีนาคม 2561 
 - เร่ืองเดิม

  ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า
และการลงทุน (CTI) คร้ังท่ี 1/2561 และการประชุมท่ีเก่ียวข้องภายใต้กรอบ 
APEC ต่อผู้บริหาร อก.

71 ความเห็นต่อข้อเสนอปรับโครงสร้างกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/351 ลงวันท่ี 
30 มีนาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2017 ลงวันท่ี 
2 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.752

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อข้อเสนอปรับโครงสร้างกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

72 ความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีส าหรับการประชุม Asian and
 Pacific Energy Forum คร้ังท่ี 2

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/393 ลงวันท่ี 
17 เมษายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2376 ลงวันท่ี 
20 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.815

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ต่อการรับรองร่างปฏิญญา
รัฐมนตรีส าหรับการประชุม Asian and Pacific Energy Forum คร้ังท่ี 2 ของ
กระทรวงพลังงาน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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73 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมก ากับการด าเนินงานภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) คร้ังท่ี 11 และข้อคิดเห็น สศอ.

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/326 ลงวันท่ี 4
 เมษายน 2561 
 - เร่ืองเดิม กศ.475

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร สศอ. จากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมกา
ร่วมก ากับการด าเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 
คร้ังท่ี 11 และการเสนอความเห็น สศอ. ประเด็นผลักดันข้อเสนอแนวทางการ
ปรับพิกัดศุลกากรและแนวปฏิบัติเพ่ือก าหนดอัตราอากรท่ีเหมาะสมหากเกิด
สินค้าใหม่ และการเปิดเสรีสินค้าเพ่ิมเติม รวมท้ังการผลักดันข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

74 ความเห็นเบ้ืองต้น (เพ่ิมเติม) ต่อรายการสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือปรัปรุง
ข้อเสนอการเปิดตลาดเพ่ิมเติมรอบท่ี 3 (comprehensive 3rd offer) 
และรูปแบบการลดภาษีภายใต้  RCEP

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/253 ลงวันที 4 
เมษายน 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/422 ลงวันท่ี 
11 เมษายน 2561

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปสถานะการด าเนินงานด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า ภายใต้
การประชุมเจรจาความตกลง RCEP ต่อผู้บริหาร สศอ. และการเสนอความเห็น
เบ้ืองต้น (เพ่ิมเติม) ต่อรายการสินค้าอุตสาหกรรม ต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้ได้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือน าไปรวบรวมจัดเป็นท่าทีของ
ประเทศไทย ท้ังรูปแบบการเปิดตลาดปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (Common 
Concession) และ การใช้เง่ือนไข Deviation ตามระดับความอ่อนไหวของ
ความตกลงอาเซียน+1 เพ่ือยกเว้นกับบางประเทศ

75 ข้อเสนอความเห็นเบ้ืองต้นด้านการค้าบริการและการลงทุน ภายใต้ความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP)

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/259 ลงวันท่ี 
10 เมษายน 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/422 ลงวันท่ี 
11 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.751

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร สศอ. จากการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการ 
ด้านการค้าบริการและการลงทุน ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค
 (RCEP) และการเสนอความเห็น สศอ. ประเด็นข้อเสนอความเห็นด้านการค้า
บริการ สาขาย่อย บริการซ่อมบ ารุงและติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
สาขาท่ีภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้และยังมีผู้ให้บริการน้อย เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

76 ความเห็นต่อรายงานสรุปการประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-โมซัมบิก (ระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส)
 คร้ังท่ี 2

 P  P  - บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0806/444 ลงวันท่ี 25 
เมษายน2561
 - เร่ืองเดิม กศ.492  

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร อก. ในฐานะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการ
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. 
ได้แก่ ความร่วมมือในการพัฒนาสาขาเหมืองแร่และพลังงาน ประสานงานและ
ผลักดันความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเหมืองแร่ระหว่างไทย
และโมซัมบิก

77 เสนอความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุมระดับ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คร้ังท่ี 6

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/421 ลงวันท่ี 
23 เมษายน 2561  
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2426 ลงวันท่ี 
24 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.873

   ไม่มี    ไม่มี    ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดท าข้อมูลและประเด็น
หารือด้านการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ
ประเทศแอฟริกา ได้แก่ เกษตรแปรรูป ยานยนต์และส่วนประกอบ ในรูปแบบ
โครงการทางวิชาการ และการลงทุน
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78 เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint 
Trade Committee : JTC ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี 6 และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/348 ลงวันท่ี 
27 มีนาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2039 ลงวันท่ี 
3 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.710

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint 
Trade Committee : JTC ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี 6 และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

79 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย คร้ังท่ี 9

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/373 ลงวันท่ี 9
 เมษายน 2561  
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2174 ลงวันท่ี9
 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.781

   ไม่มี    ไม่มี      พิจารณาและจัดท าข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพภ์การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซียให้
กระทรวงการต่างประเทศใช้ประกอบในการประชุมคร้ังต่อไป

80 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียนด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (SC-AROO) คร้ังท่ี 26 และการประชุม
คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน (CCA) คร้ังท่ี 26

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/397 ลงวันท่ี 17 
เมษายน 2561

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลการประชุมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. และเสนอข้อคิดเห็น
 สศอ. ต่อผู้บริหาร อก. เพ่ือใช้เป็นท่าทีในการเจรจาและด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องต่อไป

81 ความเห็นต่อการก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมของข้อบท Prohibition of 
Performance Requirement (PPR) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน (ACIA)

 P  P  - บันทึก สท. ด่วน ท่ี อก 
0806/311 ลงวันท่ี 26   
เมษายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วน ท่ี อก
 0806/503 ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.796

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเร่ืองการก าหนด
เง่ือนไขเพ่ิมเติมของข้อบท Prohibition of Performance Requirement 
(PPR) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) เพ่ือใช้เป็นท่าที
เบ้ืองต้นในการจัดประชุมต่อไป

82 รายงานสรุปผลการประชุมหารือเพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุม
คณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้การประชุม RCEP 
และข้อเสนอความเห็น

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/314 ลงวันท่ี 
27 เมษายน 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/513 ลงวันท่ี 
30 เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.955

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร สศอ. จากการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการ 
ด้านกฏว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค 
(RCEP) และการเสนอความเห็น สศอ. ประเด็นข้อเสนอของสิงคโปร์ ส าหรับ
กระบวนการทางเคมี โดยจัดท าการวิเคราะห์และความเห็นต่อข้อเสนอของ
กระบวนการผลิตทางเคมี  เพ่ือประโยชน์ต่อโครงสร้างการผลิตของไทย
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83 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามผลการประชุม JTC ไทย - 
บังกลาเทศ คร้ังท่ี 4 และข้อเสนอความเห็น

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/450 ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2561
 - หนังสือ อก. ท่ี อก 
0806/2615 ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.942

  ไม่มี   ไม่มี    ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ การจัดท าข้อมูลสถานะความคืบหน้าจาก
ผลการประชุม JTC ไทย-บังคลาเทศ คร้ังท่ี 4 เม่ือเดือนสิงหาคม 2560  และ
ข้อเสนอความเห็น 1) การพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยการ
จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  2) ด้านมาตรฐาน ผลักดันการจัดท า 
MOU และ 3) โครงการ Duty Free Quota Free

84 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/465 ลงวันท่ี 3
 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2891 ลงวันท่ี 
9 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1011

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อร่าง
กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา แบบกรอบกว้าง และ
ความเห็นในประเด็นการค้าสินค้า ต่อแนวทางการด าเนินงานจากการปรับปรุง
พิกัดศุลกากรท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงข้อผูกพันของไทยของกระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

85 ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) การเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/477 ลงวันท่ี 4
 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2981 ลงวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ. 1036

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นของ อก. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อร่าง
ถ้อยแถลงข่าวร่วม ระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีบราซิลโดยเป็น
โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในสาขาเกษตร
แปรรูป ยางพารา อ้อยและน้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมถึง
ธุรกิจภาคบริการ ท่ีสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0

86 ความเห็นต่อข้อมูล และประเด็นสนทนาส าหรับการประชุม ASEAN-China
 Senior Officials' Consultation คร้ังท่ี 24 และการประชุม 
ASEAN-ROK Dialogue คร้ังท่ี 22

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/487 ลงวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2940 ลงวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1030

   ไม่มี    ไม่มี    ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดท าข้อมูลและข้อเสนอ
ประเด็นสนทนา ผลักดันการบังคับใช้ กฎระเบียบจากความตกลงการค้าเสรีด้าน
เศรษฐกิจอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการค้า 
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
เพ่ือจัดท าโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 2 ประเทศ
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87 ความเห็นต่อการทบทวนนดยบายการค้าภายใต้ WTO ของประเทศ
โคลอมเบีย

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/351 ลงวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/583 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1078

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปข้อมูลต่อผู้บริหาร ของนโยบายการค้าของประเทศโคลอมเบีย 
และเสนอความเห็นกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เสนอความเห็นต่อ
โอกาสให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนไทย ในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน
และขยายโอกาสไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา

88 ความเห็นส าหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของกินีและมอริเตเนีย  P  P  - บันทึก กศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/357 ลงวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/607 ลงวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1098

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปข้อมูลต่อผู้บริหารของนโยบายการค้าของประเทศกินีและ
มอริเตเนีย ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และเสนอความเห็นกับกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ และการ
แสวงหาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล

89 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรบาห์เรน คร้ังท่ี 3

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/539 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3440 ลงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1180

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงระหว่ง
ไทยและบาห์เรนท่ีสอดคล้องกับ อก. ได้แก่ การลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การส่งเสริมนักลงทุน
ไทยในบาห์เรนในอุตสาหกรรมก่อสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

90 ความเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN Guidelines on Assessment and 
Review of Non-tariff Measures

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วน ท่ี อก 
0806/333 ลงวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วน ท่ี อก
 0806/553 ลงวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.931

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN Guidelines on Assessment and 
Review of Non-tariff Measures ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
เป็นกรอบในการทบทวนมาตรการท่ีมิใช่ภาษีในอาเซียนในการประชุมคณะ
มนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนให้ความเห็นชอบต่อไป
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91 ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใค้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ าประเทศไทย และร่าง
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กับสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/481 ลงวันท่ี 7
 พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/2983 ลงวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1009

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับ
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ าประเทศ
ไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กับสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

92 ความเห็นต่อตัวช้ีวัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียนส าหรับปี 
2561 (ASEAN SME Policy index 2018)

 P  P  - บันทึก กศ. ด่วน ท่ี อก 
0806/379 ลงวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วน ท่ี อก
 0806/644 ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กศ.1175

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อตัวช้ีวัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียนส าหรับปี
 2561 (ASEAN SME Policy index 2018) ในส่วนของไทยให้ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้ทราบ

93 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น คร้ังท่ี
 21

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/608 ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3719 ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1250

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือให้คณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาพิจารณาใช้ในการเจรจาจัดท า
ร่างเอกสารดังกล่าว ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น คร้ังท่ี 21 ต่อไป

94 เสนอความเห็นต่อผลการประชุมเตรียมการเยือนประเทศญ่ีปุ่นของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/611 ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3738 ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1273

  ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นและจัดท าประเด็นสนทนาต่อผลการประชุมเตรียมการเยือน
ประเทศญ่ีปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) ของกระทรวง
การต่างประเทศ

95 ความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) JCBC ไทย-
เวียดนาม คร้ังท่ี 3

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/637 ลงวันท่ี 
20 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4039 ลงวันท่ี 
21 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1272

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ในประเด็นการค้าและการลงทุนเก่ียวกับปัญหาการออก
มาตรการ DECREE 116 ของเวียดนาม
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96 ความเห็นต่อผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุด
ยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 2 
ประเทศ (GMS Summit) คร้ังท่ี 6  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
วียดนาม

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/642 ลงวันท่ี 
20 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3981 ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1313

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุม
สุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 2 
ประเทศ (GMS Summit) คร้ังท่ี 6  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมวีย
ดนามของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

97 ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี 2561  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/561 ลงวันท่ี 2
 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3601 ลงวันท่ี 
6 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.120

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้า
เอเปค ประจ าปี 2561 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

98 ความเห็นต่อรายงานผลการาจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 2561

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/596 ลงวันท่ี 4
 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3520 ลงวันท่ี 
5 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1229

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อต่อรายงานผลการาจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 
2561 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

99 ความเห็นต่อร่างตราสารต่ออายุความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหรัฐอเมริกา

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/598 ลงวันท่ี 
11 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3878 ลงวันท่ี 
15 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1317

   ไม่มี    ไม่มี   เสนอความเห็น อก. ต่อร่างตราสารต่ออายุความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหรัฐอเมริกา

100 ความเห็นต่อร่างโต้ตอบความตกลงทางการค้าไทย-เบลารุส  P  P  - บันทึก ผศอ. ท่ี อก 
0806/463 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/738 ลงวันท่ี 29 
มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1254

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างโต้ตอบความตกลงทางการค้าไทย-เบลารุส เก่ียวกับ
ประเด็นท่ีฝ่ายเบลารุสเสนอเฉพาะเร่ืองการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมด้านการค้า
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-เบลารุส
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101 ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพ่ิมเติม) ส าหรับ
การจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/572 ลงวันท่ี 5
 มิถุนายน 2561 
- หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3688 ลงวันท่ี 
8 มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1230

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อร่างกรอบการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพ่ิมเติม) ส าหรับการจัดท าความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี และความเห็นด้านการส่งเสริมความเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ รวมท้ังโอกาสในการขยายการ
ลงทุนในสาขาอุตสาหกรมท่ีไทยมีศักยภาพ

102 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความ
ร่วมมือลุ่มน้ าโงกับสาธารณร ฐเกาหลี คร้ังท่ี 8

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/621 ลงวันท่ี 
15 มิถุนายน 2561   - 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
 0806/3954 ลงวันท่ี 19
 มิถุนายน 2561 
 - เร่ืองเดิม กท.1326 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความคิดเห็นต่อรายงานผลการด าเนินโครงการความร่วมมือกรอบอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีและการด าเนินงานของ สศอ. และเสนอ
ความเห็นไปยังกระทรวงการต่างประเทศต่อร่างเอกสารผลลัพท์การประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี 8 โดย
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการความร่วมมือของ
ไทย

 

103 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของประเทศ
อุรุกวัย

 P  P  - บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/430 ลงวันท่ี 
18 มิถุนายน 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/707 ลงวันท่ี 
20 มิถุนายน 2561
- เร่ืองเดิม กท.1351

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการทบทวนนโยบายของรายงาน TPR แลความเห็น สศอ.
 ด้านโอกาสให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนไทยในกิจการสาขาท่ีอุรุกวัยมีศักยภาพ 
อาทิ เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมบริการและแจ้งประสานงานกับกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ

104 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการท่ีเก่ียวข้องส าหรับการ
เจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/656 ลงวันท่ี 26 
มิถุนายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 1282  

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อรายงานผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยท่ีเก่ียวข้องกับ
การเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา และเสนอแนวทาง
ในการด าเนินงาน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลักดัน
และส่งเสริมสินอุตสาหกรรมไทยท่ีมีศักยภาพและสร้างโอกาสในการเช่ือมโยง
การผลิต การส่งเสริมกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างและ
กระบวนการผลิตของไทย ตลอดจนผลักดันการลดและบังคับใช้มาตรการท่ีมิใช่
ภาษี
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105 ความเห็นต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2018

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อ 0806/751 ลงวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4810 ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1622

   ไม่มี    ไม่มี    พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทาง
การเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2018 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

106 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมพิจารณาข้อบทและประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับกกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง CPTPP

 P  P  - บันทึก กท. ท่ี อก 
0806/517 ลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/814 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1565

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อผลการพิจารณาผลกระทบและการเตรียมการของไทยใน
การเข้าร่วมความตกลง CPTPP ต่อกรมศุลกากร

107 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding (MOU)
 between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
and the International Renewable Energy Agency (IRENA))

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/696 ลงวันท่ี 6
 กรกฎาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4388 ลงวันท่ี 
2 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 1446

  ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding 
(MOU) between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 and the International Renewable Energy Agency (IRENA))  ของ
กระทรวงพลังงาน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

108 ความเห็นเก่ียวกับการประชุม Green Industry Conference           
คร้ังท่ี 5 (GIC 5)

 P  P  - บันทึก กท. ท่ี อก 
0806/697 ลงวันท่ี 6 
กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 1427

   ไม่มี    ไม่มี    พิจารณาโครงร่างกรอบการจัดประชุม พร้อมเสนอความเห็นและรายงาน
ความคืบหน้า รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ตราสัญลักษณ์ อก. เพ่ือ
จัดพิมพ์ในจดหมายเชิญในการประชุม Green Industry Conference  (GIC 5
  ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ
 กรุงเทพฯ
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109 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาส าหรับการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission : JC) ไทย-เปรู คร้ังท่ี 5

 P P  - บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0806/667 ลงวันท่ี 29 
มิถุนายน 2561 
- หนังสือ อก ท่ี อก 
0806/4374 ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1398

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลประเด็นการส่งเสริมการลงทุน
ในภาพรวมกับเปรู และประเด็นสนทนา ได้แก่ การส่งเสริมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Early Harvest) และผลักดัน
การเจรจาให้ครอบคลุมแบบ Comprehensive และการเชิญนักลงทุนเปรูใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย

110 เสนอความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ
ประเทศอิสราเอลและข้อเสนอความเห็น

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/473 ลงวันท่ี 
29 มิถุนายน 2561 
- หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/745 ลงวันท่ี 2
 กรกฎาคม 2561  
 - เร่ืองเดิม กท.1434

   ไม่มี    ไม่มี    สรุปสาระส าคัญของรายงาน TPR และเสนอความเห็นต่อ สศอ. ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า และสร้างโอกาสในการลงทุน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการจัดท าความตกลงการค้าเสรี และโอกาสสร้างความร่วมมือภาคการ
ผลิต อาทิ การวิจัยและพัฒนา และแจ้งความเห็นกับกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

111 ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงด้านอาหาร การค้าและการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล คร้ังท่ี
 1

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/674 ลงวันท่ี 
29 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4468 ลงวันท่ี 
4 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1476
 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับท่าทีไทย
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความม่ันคงด้านอาหาร การค้าและ   การลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล  คร้ังท่ี 1 เพ่ือสร้างประโยชน์
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ฮาลาล และผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร

112 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นส าคัญท่ีจะขอรับนโยบายส าหรับการจัดท า
ความ ตกลง RCEP

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/501 ลงวันท่ี 6
 กรกฎาคม 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/773 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2561 
 - เร่ืองเดิม กท.1564 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อมูลและยืนยันท่าทีต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับ
ประเด็นส าคัญท่ีจะขอรับนโยบายส าหรับการจัดท าความตกลง RCEP ด้านกฎ
ถ่ินก าเนิดสินค้า ได้แก่ หลักเณฑ์ Wholly Obtained , ข้อบทการสะสมถ่ิน
ก าเนิดสินค้า (Cumulative) และ กฎกระบวนการผลิตปฏิกิริยาทางเคมี 
(Chemical Reaction)
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113 การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/721 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2561   
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4642 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2561  
 - เร่ืองเดิม กท.1574

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับร่าง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับศรีลังกา ซ่ึงจะเป็นกลไกในการยกระดับความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ SMEs และ บรรจุภัณฑ์

114 ความเห็นต่อการจัดท าความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีภายใต้กรอบ BIMSTEC และการเตรียมค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ด าเนินงานประจ าปี

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก 
0806/737 ลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4872 ลงวันท่ี 
19 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1563  

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการจัดท าความ
ตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบ BIMSTEC และการ
เตรียมค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานประจ าปี และรูปแบบการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย และสาขาเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องเช่ือมโยงและสนับสนุน 
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย

115 การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/738 ลงวันท่ี 
17 กรกฎาคม 2561  
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4968 ลงวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2561  
 - เร่ืองเดิม กท. 1621

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับร่างแถลง
ข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่าง
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เพ่ือแสดงเจตนารมย์และความพร้อมของไทย
ในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับศรีลังกา

116 ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับเปล่ียนรายการกฎถ่ินก าเนิดสินค้าเฉพาะราย 
(PSR) ของอินเดีย ภายใต้การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า BIMSTEC

 P  P  - บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/538 ลงวันท่ี 
20 กรกฎาคม 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/821 ลงวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1591  

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับหลักเกณฑ์กฎ
ถ่ินก าเนิดสินค้า โดยวิเคราะห์หลักเกณฑ์ และยืนยันท่าทีเดิม เพ่ือให้การเจรจา
สามารถบรรลุได้ทันที และเสนอทางเลือกจากเกณฑ์ plus เป็นเกณฑ์ or และ
ปลดเง่ือนไขสินค้า WO เพ่ือขยายการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบแร่รัตนชาติ
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117 ความต่อการพิจารณา Factual Presentation การภาคยานุวัติของ เซ
เชลล์ต่อ Southern African Development

 P  P  - บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/557 ลงวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2561  
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/841 ลงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 
 - เร่ืองเดิม กท.1693 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการสรุปสาระส าคัญของเอกสารรายงานข้อเท็จจริง ต่อการ
เข้าเป็นสมาชิกของเซเชลล์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทย และแจ้ง
ความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

118 ความเห็นต่อกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ประจ าปี 2561

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/687 ลงวันท่ี 3
 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4467 ลงวันท่ี 
7 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1416

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเร่ืองกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ประจ าปี 2561  ต่อกระทรวงการต่างประเทศ

119 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding (MOU)
 between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
and the International Renewable Energy Agency (IRENA)

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/6967 ลงวันท่ี
 6 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4388 ลงวันท่ี 
2 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1446

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศของกระทรวงพลังงาน เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

120 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น   
คร้ังท่ี 21

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/689 ลงวันท่ี 5
 กรกฎาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4568 ลงวันท่ี 
9 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1534

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น 
คร้ังท่ี 21  ต่อกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเสนอในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน
ท่ีสิงคโปร์รับรองต่อไป
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121 ความเห็นต่อร่างแนวคิดหลักและประเด็นส าคัญท่ีไทยจะผลักดันส าหรับ
การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและ
การประชุมท่ีเก่ียวข้องในช่วงท่ีไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน คร้ังท่ี 
2/2561

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/668 ลงวันท่ี 
29 มิถุนายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก. 0806/4470 ลงวันท่ี
 4 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 1430

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างแนวคิดหลักและประเด็นส าคัญท่ีไทยจะผลักดัน
ส าหรับการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการ
ประชุม่ีเก่ียวข้องในช่วงท่ีไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน คร้ังท่ี 2/2561 
ต่อกระทรวงการต่างประเทศ

122 ความเห็นต่อการขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย คร้ังท่ี 9

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/707 ลงวันท่ี 9
 กรกฎาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4728 ลงวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1542

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อการขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย คร้ังท่ี 9
 ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

123 ความเห็นต่อผลการด าเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ไทย-เมียนมา คร้ังท่ี 7

 P P  - 'บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/700 ลงวันท่ี 9
 กรกฎาคม 256161
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4644 ลงวันท่ี 
4644
 เร่ืองเดิม กท.1472

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเร่ืองผลการด าเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ไทย-เมียนมา คร้ังท่ี 7 ต่อ
กระทรวงพาณิชย์

124 ความเห็นต่อข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดท่ี 10 ของไทย ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธิสารอนุวัติข้อ
ผูกพันเปิดตลาดบริการชุดท่ี 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/750 ลงวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2561       
    
- หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4809 ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1612

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเร่ือข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดท่ี 10 ของไทย ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธิสารอนุวัติข้อ
ผูกพันเปิดตลาดบริการชุดท่ี 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
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125 ความเห็นต่อร่างความคืบหน้าการด าเนินการตามแถลงการณ์ด้านความ
ร่วมมือในการผลิตและความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/760 ลงวันท่ี 
20 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4916  ลงวันท่ี
 23 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1651

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างความคืบหน้าการด าเนินการตามแถลงการณ์ด้านความ
ร่วมมือในการผลิตและความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ต่อกระทรวงพาณิชย์

126 เสนอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักร
ภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/768 ลงวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5113 ลงวันท่ี 
2 สิงหาคม 2561 
 - เร่ืองเดิม กท.1673

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อท่าทีไทย
ส าหรับร่างแถลงข่าวร่วมของนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรภูฏาน
 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทรัพยากร
มนุษย์ และการน้อมน าหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาความร่วมมือ

127 ความเห็นส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน (FTA Pro 
Active) คร้ังท่ี 1/2561

 P  P  - บันทึก กท. ท่ี อก 
0806/594 ลงวันท่ี 8 
สิงหาคม 2561
- หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/927 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2561  
 - เร่ืองเดิม กท.1503

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็นต่อสรุปผลการประชุมคณะท างานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน 
(FTA Pro Active) คร้ังท่ี 1/2561 และเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยปัญหาจากการบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรี
ต่างๆของไทย และแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี
ในอนาคต

128 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงด้านอาหาร การค้าและการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล คร้ังท่ี
 1 และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/846 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5957 ลงวันท่ี 
27 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1823  

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับผลการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์
การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล คร้ังท่ี 1 เพ่ือสร้างประโยชน์ในการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
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129 ข้อเสนอความเห็นส าหรับการประชุมคณะกรรมการก ากับการด าเนินการ
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี คร้ังท่ี 1/2561 และการประชุมท่ี
เก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/614 ลงวันท่ี 
20 สิงหาคม 2561 
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/940 ลงวันท่ี 
20 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 1665  

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับการเจรจา
ทบทวนความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ประกอบด้วย แนวทางการทบทวนการ
เปิดตลาดเพ่ิมเติม การผลักดันยกเลิกระบบ Price Band System และภาค
บริการของชิลี เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวข้อง

130 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาส าหรับการประชุมกลไกหารือความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย-มองโกเลีย คร้ังท่ี 1

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/874 ลงวันท่ี 
20 สิงหาคม 2561
- หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5873 ลงวันท่ี 
22 สิงหาคม 2561
- เร่ืองเดิม กท.1784

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือประกอบการประชุมกลไก
หารือความร่วมมือทวิภาคีไทย-มองโกเลีย โดยผลักดันส่งเสริมพัฒนาความ
ร่วมมือสาขาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ด้านการวิจัยและพัฒนาเส้นไหมของไทยและเส้
วนใยขนสัตว์แคชเมียร์ เพ่ือต่อยอดการพัฒนาด้าย ผ้ืน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ท่ีหลากหลาย

131 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้
กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP-TNC) คร้ังท่ี 23 
และการประชุมอ่ืนๆท่ีความเห็นต่อเก่ียวข้อง และข้อเสนอความเห็น สศอ.

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/891 ลวท. 24 
สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1433

   ไม่มี    ไม่มี    รายงานสรุปผลการประชุม RCEP-TNC คร้ังท่ี 23 เสนอผู้บริหาร อก. ขอ
ความเห็นชอบต่ แนวทางการด าเนินงาน 1) ด้านการค้าสินค้า ส าหรับการ
ก าหนดข้อบทความแตกต่างของภาษี (Tariff Differentials) เพ่ือป้องกัน
ช่องว่างการสวมสิทธ์ิจากการก าหนดตารางภาษีท่ีแตกต่างกัน และ 2) ด้านกฎ
ถ่ินก าเนิดสินค้า ส าหรับการวางหลักเกณฑ์กระบวนการผลิตอย่างง่าย เพ่ือให้
กระบวนการผลิตมีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีภายใต้การจัดท าความตกลงการค้าเสรี

132 ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 32  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/772 ลงวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5139 ลงวันท่ี 
3 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1652

   ไม่มี   ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 32 ของ
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

133 ความเห็นต่อผลการเยือนญ่ีปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด    จาตุ
ศรีพิทักษ์)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/815 ลงวันท่ี 7
 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5597 ลงวันท่ี 
10 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1770

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อผลการเยือนญ่ีปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
 จาตุศรีพิทักษ์) ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
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134 การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน คร้ังท่ี 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/819 ลงวันท่ี 8
 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5600 ลงวันท่ี 
 10 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1771

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน คร้ังท่ี 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

135 ความเห็นต่อการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง  P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/818 ลงวันท่ี 8
 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5649 ลงวันท่ี 
14 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1769

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ าโขงของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

136 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review -  TPR)
 ภายใต้ WTO ของจีนไทเป

 P  P  - บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/596 ลงวันท่ี 9
 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/889 ลงวันท่ี 
14 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1762

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นและประเด็นค าถามเชิงนโยบายต่อการทบทวนนโยบาย
การค้า (Trade Policy Review -  TPR) ภายใต้ WTO ของจีนไทเปต่อกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการทบทวนนโยบายการค้าของจีน

137 ความเห็นต่อผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุม
สุดยอดผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่
โขง (ACMECS Summit) คร้ังท่ี 8  ณ กรุงเทพฯ

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/850 ลงวันท่ี 
16 สิงหาคม 2561
 - หน้งสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5958 ลงวันท่ี 
27 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1822

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการ
ประชุมสุดยอดผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา -
 แม่โขง (ACMECS Summit) คร้ังท่ี 8  ณ กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

138 ความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 
ไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี 3 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/788 ลงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4972 ลงวันท่ื 
31 กรกฎาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1715

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอแนะท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 
ไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี 3 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของ
กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะ    รัฐมนตรี
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139 ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) คร้ังท่ี 50 และการประชุม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/886 ลงวันท่ี 
23 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5992 ลงวันท่ี 
28 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1884

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อการร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) คร้ังท่ี 50 และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

140 ความเห็นต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ.2018

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/765 ลงวันท่ี 
20 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5112 ลงวันท่ี 
2 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1666

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอเสนอความเห็น อก. ต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทาง
การเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ.2018 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

141 ความเห็นต่อบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission :
 EEC)

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/820 ลงวันท่ี 8
 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5601 ลงวันท่ี 
10 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1799

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็น อก. ต่อบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic 
Commission : EEC) ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

142 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 7 ของ
กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีเก่ียวข้อง

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/843 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5875 ลงวนท่ี 
22 สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1825

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอข้อคิดเห็น อก. ต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 7 
ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ปะรกอบ
การพิจารณาชองคณะรัฐฒนตรี

143 ความเห็นต่อการทบทวนเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) 
ของความตกลงการค้าเสรีด้านสินค้าระหว่างปานามาและสาธารณรัฐ
โดมินิกัน

 P  P  - บันทึก กท. ท่ี อก  
0806/630 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 2561
 - หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/998 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1870

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการทบทวนเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) 
ของความตกลงการค้าเสรีด้านสินค้าระหว่างปานามาและสาธารณรัฐโดมินิกัน
ให้แก่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการพัฒนาท่ีจะจัดให้มีข้ึนในวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2561
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144 เสนอความเห็นต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คร้ังท่ี 7

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/949 ลงวันท่ี 6
 กันยายน 2561
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก. 0806/6334 ลว. 10
  กันยายน 2561
 - เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเร่ืองท่าทีไทยส าหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

145 เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารฉบับท่ี 4 เพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการ
ลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: 
ACIA)

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/690 ลงวันท่ี 
17 กันยายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก. 0806/1085 ลงวันท่ี
 18 กันยายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.2084

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเร่ืองขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพิธีสาร
ฉบับท่ี 4 เพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA)  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

146 ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน  P P  - บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/719 ลงวันท่ี 
21 กันยายน 2561  
 - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก. 0806/1031 ลงวันท่ี
 24 กันยายน 2561
 - หนังสือ อก ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6853 ลงวันท่ี 
1 ตุลาคม 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 2170

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

147 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวข้องในช่วงท่ีไทยด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 คร้ังท่ี 3/2561

 P P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/1041 ลงวันท่ี 25
 กันยายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 2114

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวข้องในช่วงท่ีไทยด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 คร้ังท่ี 3/2561 ต่อปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

148 เสนอความเห็นต่อการรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement)

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1010 ลงวันท่ี
 19 กันยายน 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก. 0806/6623 ลงวันท่ี
 25 กันยายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท.1946

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อการรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement)  ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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149 การจัดท าและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

 P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/908 ลงวันท่ี 
28 สิงหาคม2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/4872 ลงวันท่ี 
19 กรกฎาคม 2561
- เร่ืองเดิม กท.1945 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการจัดท าความ
ตกลงการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียใต้ และข้อเสนอในการ
จัดท ารูปแบบการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทยท้ังมหภาคและรายสาขา

 

150 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะท างานร่วมสาขาความร่วมมือด้านศักยภาพ
ในการผลิตภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 3

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/967 ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/6395 ลงวันท่ี
 14 กันยายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 2017

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือประกอบการประชุม
คณะท างานร่วมสาขาความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 3 ต่อร่างเอกสารแนวคิด โดยให้จัดท าดับ
ความส าคัญในการก าหนดสาขาเป้าหมาย บทบาท / ร่างแผนปฏิบัติการ การ
ก าหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ การติดตามและประเมินผล

 

151 ความเห็นต่อร่างข้อบทการค้าสินค้า ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ศรีลังกา

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/661 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/1034 ลงวันท่ี 12
 กันยายน 2561 
 - เร่ืองเดิม กท.1895

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับร่างข้อบท
การค้าสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา ได้แก่ ร่างข้อบท แนว
ทางการยกเลิก/ลดภาษีศุลกากร  ร่างข้อบท Standstill ร่างข้อบท Non-Tariff
 Measures (NTMs) และร่างhอบท Import Licensing

 

152 ความเห็นในประเด็น Minimal Operation and Procresses ของการ
ประชุมคณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ RCEP

 P  P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/681 ลงวันท่ี 
13 กันยายน 2561
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1068 ลงวันท่ี 
14 กันยายน 2561  

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรส าหรับหลักเกณฑ์การก าหนดเง่ือนไขต่อ
กระบวนการผลิตสินค้า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้
ข้อก าหนดตารางการลดภาษีท่ีแตกต่างกัน โดยยังคงสิทธิของความเป็น
แหล่งก าเนิดสินค้า หากมีกระบวนการผลิตท่ีไม่เพียงพอ เสนอให้ประเทสผ้
น าเข้ามีสิทธิพิจารณาจัดเก็บอัตราท่ีสูงกว่าได้

 

153 ประเด็นค าถามต่อเอกสารข้อเท็จจริงของ Arab Mediterranean Free 
Trade Agreement ระหว่าง อียิปต์ จอร์แดน โมร็อกโก และ  ตูนีเซีย

 P  P  - บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/673 ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2561
 - หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0806/1071 ลงวันท่ี 14
 กันยายน 2561
 - เร่ืองเดิม กท. 1824  

   ไม่มี    ไม่มี    สรุปเอกสารข้อเท็จจริง น าเสนอต่อผู้บริหาร สศอ. และเสนอความเห็นต่อ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการเสนอค าถามด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด
สินค้า ในหลักเกณฑ์การสะสมถ่ินก าเนิดสินค้า
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เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ
พิจารณา

เสนอหน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/ 
ให้ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคต่อ

การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

154 การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี 1

 P P   - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/998 ลงวันท่ี 
17 กันยายน 2561 
 - หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6617 ลวท.24
 กันยายน 2561 

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับร่าง
ปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
 คร้ังท่ี 1 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
แลกเปล่ียนเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ การประโยชน์จากท่ีดิน 
การพัฒนาเมือง ท่ีอยู่อาศัยนิคมอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์

 

155 ข้อเสนอความเห็นด้านการค้าบริการเพ่ิมเติม ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP)

 P P  - บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/693 ลงวันท่ี 
17 กันยายน 2561 
 - หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1086 ลงวันท่ี
 18 กันยายน 2561 
 - เร่ืองเดิม กท. 2085

   ไม่มี    ไม่มี    เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเปิดเสรีการค้า
บริการ ส าหรับสาขาบริการท่ีเก่ียวข้องกับภาคการผลิต เพ่ือประโยชน์ในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค

 

Page 61 of 63


