
 

 

 

 

 

 

รายงานเป้าหมายการให้บริการ 

ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กนัยายน 2562) 

 

 

 



 จ ำนวนนโยบำย แผน ยุทธศำสตร์ ที่น ำเสนอต่อผู้บริหำร อก. 
หมายเหตุ *ผลการด าเนินการ หมายถึง จ  านวนนโยบายท่ีผูบ้ริหาร อก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จ ำนวนผู้ใช้บริกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ซึ่งได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน รายงานผลิตภาพ
และผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส  รายงานภาวะ
อุตสาหกรรมรายปี  รายงานประจ าปี  วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                    รายไตรมาส  และสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รายวัน  

สารสนเทศที่ให้บริการ 

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 

จ านวน
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 
2562 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2562 

(ณ ก.ย.62) 

สถานะ 

ผลผลิตที่ 2  สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

117,850 156,622 117,950 127,113 118,000 187,559  

ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน (กส.) 61,000 67,737 
 

61,000 64,436 60,000 120,849  

รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรมรายป ี(กส.) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  

สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน(กส.)     1,050 9,733  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน (กว.) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส 
(กว.) 

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

รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี (กว.) 400 353 400 400 400 400  

รายงานประจ าปี (กปส.) 
350 1,500 

 
350 800 350 350  

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส 
(กปส.) 

1,400 1,500 1,400 3,000 1,400 700  

สรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายวัน (กว.) 
47,900 78,890 

 
48,000 51,677 48,000 52,127  

           ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม 
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 

 

จ านวน
เป้าหมาย ปี 
พ.ศ. 2562 

*ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 
2562 

(ณ ก.ย.62) 
 

สถานะ 

ผลผลิตที่ 1    กำรจดัท ำนโยบำย แผน และ
มำตรกำรดำ้นอตุสำหกรรม 

117 181 
 

117 194 117 219  

เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
มหภาค 

19 32 19 22 19 22  

เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมราย
สาขา 

-  กร.1 
-  กร.2 

36 
 

18 
18 

53 
 

28 
25 

36 
 

18 
18 

40 
 

18 
22 

36 
 

18 
18 

40 
 

20 
20 

 

เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 

62 96 62 131 62 157  



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

1  รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง นโยบายการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน ของ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/7461  ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 
2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. แจ้งกระทรวง
พลังงานซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

2  โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตรื 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและ
ภูมิภาค

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/7547  ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 
2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

3  รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง แผนการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ และการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ) ของรัฐบาล

  หนังสือ ด่วนมาก ท่ี 
อก 0802/7721  ลง
วันท่ี 29 ตุลาคม 
2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. แจ้งกระทรวง
คมนาคมซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

4  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

  หนังสือ สศอ. ท่ี อก 
0802/1301  ลงวันท่ี
 30 ตุลาคม 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. แจ้งอธิบดี
กรมศิลปากรซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

5  การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามเข้ามาท างานตาม MOU เพ่ิมเติม

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/7796  ลง
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การ
ด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  

ต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การ
ด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  

ต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

6  การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/7918  ลง
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

7 ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ....

  หนังสือ ท่ี อก 
0802/9155  ลงวันท่ี
 7 ธันวาคม 2561

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

8 (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/9550  ลง
วันท่ี 24 ธันวาคม 
2561

 -  -  -สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเสนอแก้ไข พรบ.สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2530  โดยเสนอ (ร่าง) 
พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มายัง
 รวอ. ในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีรักษาการตาม พรบ.ดังกล่าว

 - อก. ร่วมกับ สอท. ประชุมหารือและประชุมรับฟังความคิดเห็น
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ พรบ.ดังกล่าว และจัดท าร่าง พรบ. เสนอ
 รนม.สมคิด น าเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป

9 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ภาคการศึกษากับ SME   หนังสือ ท่ี อก 
0802/2  ลงวันท่ี 3 
มกราคม 2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก.  ประกอบการ
พิจารณาจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ภาคการศึกษากับ SME ของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

10  ร่างแผนพัฒนาการค้าชายแดน ปี 2563-2565   หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/823  ลง
วันท่ี 29 มกราคม 
2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ใน
คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การ
ด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  

ต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

11  (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/1927  ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 
2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

12  คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน

  บันทึก ท่ี อก 
0802/326  ลงวันท่ี 
19 มีนาคม 2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นต่อแผนพัฒนาการค้าชายแดน ปี 
2563-2565 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดน
และการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือประกอบการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน ปี 2563-2565 ของกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

13  (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/2171 ลง
วันท่ี 21 มีนาคม 
2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

14  แผนพัฒนาการค้าชายแดน ปี 2563-2565   หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/482  ลง
วันท่ี 7 พฤษภาคม 
2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นต่อแผนพัฒนาการค้าชายแดน ปี 
2563-2565 พร้อมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ  เพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการค้าชายแดน ปี 2563-2565 
ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

15 การส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีต าบลหนองชุมพล
เหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  บันทึก ท่ี อก 
0802/540  ลงวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง การส่งเสริมพ้ืนท่ีต าบล
หนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
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ผู้บริหาร
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เพ่ือ

พิจารณา
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โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร 
อก. ไม่

เห็นชอบ/
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อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การ
ด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  

ต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

16 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ คร้ังท่ี 1/2562

  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0802/4784  ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 
2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คร้ังท่ี 
1/2562 แจ้ง สลค. เสนอ ครม. พิจารณา

17 ค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ฉบับทบทวน (ตามค าแถลง
นโยบายของรัฐบาล)

  หนังสือ สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0802/808  ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2562

 -  -  -เสนอแนะความเห็นและพิจารณาทบทวนค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค าช้ีแจงของส านัก
งบประมาณ เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
งบประมาณฯ (รนม.นายสมคิด) เห็นชอบแล้ว แจ้งส านัก
งบประมาณ

18  การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศ(รษฐกิจ 
คร้ังท่ี 1/2562

  หนังสือ สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0802/6634  ลงวันท่ี
 4 กันยายน 2562

 -  -  -เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องท่ี สศช. เสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 
1/2562 เพ่ือส านักเลขานุการ ครม. เสนอ ครม. ประกอบการ
พิจารณา

19  หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบ้ีย
ประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
แห่งชาติ และคณะกรรมการอ่ืนตาม พรบ.สภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวักร
รมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0802/6705  ลงวันท่ี
 5 กันยายน 2562

 -  -  -เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เสนอส านัก
เลขาธิการ ครม. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม.

20  การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 5) เพ่ือ
ตรวจพิจารณาร่าง พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย       (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

  บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0802/881  ลงวันท่ี 
6 กันยายน 2562

 -  -  -เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องในการ
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 5) เพ่ือตรวจพิจารณาร่าง
 พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
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ผู้บริหาร
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เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร 
อก. 

ให้ความ
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัย
สนับสนุนต่อ

การ
ด าเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค  

ต่อการ
ด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

21 งบประมาณ ฉบับท่ี 6 (เล่มคาดน้ าเงิน) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนท่ี 2)

  หนังสือ สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0802/925  ลงวันท่ี 
10 กันยายน 2562

 -  -  -เสนอรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงาน
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  เพ่ือเสนอส านัก
งบประมาณจัดท าเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 6 (เล่มคาดน้ าเงิน)

22  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
5263 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

  หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 
0802/6949  ลงวันท่ี
 13 กันยายน 2562

 -  -  -เสนอแนะนโยบายและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เสนอส านัก
เลขาธิการ ครม. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ครม.
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ผู้บริหาร
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
1. การพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม √ √ ๑. หนังสือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ : คุณลักษณะ - ๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ

ยานยนต์ : คุณลักษณะเฉพาะส าหรับระบบส่งก าลัง     อุตสาหกรรม ท่ี อก 0704/ว 32816 เฉพาะส าหรับระบบส่งก าลังด้วยไฟฟ้า เป็นการก าหนด     ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างมาตรฐาน
ด้วยไฟฟ้า     ลว. 6 ก.ย. 2561 คุณลักษณะเฉพาะส าหรับระบบส่งก าลังด้วยไฟฟ้าส าหรับ     ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ : คุณลักษณะเฉพาะ

๒. บันทึก กร.๑ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/822 ยานยนต์ให้เป็นไปตามสากล ซ่ึงเป็นท่ียอมรับระหว่าง     ส าหรับระบบส่งก าลังด้วยไฟฟ้า
    ลว. 17 ต.ค. 2561 ประเทศและประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/1153 ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะการ ๓. กร.๑ ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
    ลว.  18 ต.ค. 2561 ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ประเภทดังกล่าว     ดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

และสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง สมอ.
ในประเทศ อีกท้ังเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนา     เพ่ือแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
รถยนต์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดโลก อีกท้ังหาก
อุตสาหกรรมยานยนต์มีความพร้อม ควรก าหนดให้
มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานบังคับเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2 การพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม √ √ ๑. หนังสือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า - ๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ
เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน     อุตสาหกรรม ท่ี อก 0704/ว 37718 ทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบกัลวาไนซ์     ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างมาตรฐาน
แบบกัลวาไนซ์และแบบกัลวานีล ส าหรับงานรถยนต์     ลว. 5 ต.ค. 2561 และแบบกัลวานีล ส าหรับงานรถยนต์ ซ่ึงเป็นมาตรฐาน     ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี

๒. บันทึก กร.๑ ท่ี อก 0803/822 ฉบับใหม่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความ     โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบกัลวาไนซ์และแบบกัลวานีล 
    ลว. 30 ต.ค. 2561 ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีมีความต้องการ     ส าหรับงานรถยนต์
๓. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/1224 เหล็กคุณภาพสูง ซ่ึงแต่ก่อนต้องขออนุญาตผลิตหรือน าเข้า ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    ลว.  31 ต.ค. 2561 ต้องอ้างอิงตาม มอก. 50-25xx ท่ีเหมาะสมกับงาน ๓. กร.๑ ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน

โครงสร้างหรืองานโยธา      ดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.
๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง สมอ.
    เพ่ือแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

3 การพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม √ √ ๑. หนังสือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบ - ๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ
แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมปลอดดีบุก     อุตสาหกรรม ท่ี อก 0704/ว 37558 โครเมียมปลอดดีบุก ปรับปรุงมาจากมาตรฐานฉบับเดิม     ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างมาตรฐาน

    ลว. 3 ต.ค. 2561 คือ มอก. 1279-2538 มาตรฐานผลิตภัณฑ์     ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
๒. บันทึก กร.๑ ท่ี อก 0803/864 อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม โดยได้มีการ     ปลอดดีบุก
    ลว. 31 ต.ค. 2561 ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
๓. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/1232 รวมถึงการผลิตและการใช้ภายในประเทศท่ีมีมากข้ึน ๓. กร.๑ ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
    ลว.  31 ต.ค. 2561     ดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง สมอ.
    เพ่ือแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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4. มาตรการลดผลกระทบต่อฐานการผลิตรถยนต์ √ √ 1. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตท่ีได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริม - 1. ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนพัฒนา
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO Car) และ     ด่วนสุดท่ี ท่ี นร 0505/28421     การลงทุนในโครงการ ECO Car 2 สามารถขยาย     อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ คร้ังท่ี 4-3/2561
ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาต่อยอดไปสู่     ลว. 4 สิงหาคม 2559     ก าลังการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน     เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 ซ่ึงมี ปกอ. และหัวหน้า
การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน 2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/885     สากลท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (ECO EV) ได้     ทีมภาคเอกชน คณะท างานขับเคล่ือนการพัฒนาคลัสเตอร์
มาตรฐานสากลท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า     ลว. 9 พฤศจิกายน 2561     โดยยังคงเง่ือนไขของโครงการ ECO Car 2     ภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็น New S-Curve (D5)
(ECO EV) 3. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/1269 2. เพ่ิมเติมเง่ือนไขการผลิตช้ินส่วนไฟฟ้าส าคัญ เช่น     คณะกรรมการประสานพลังประชารัฐ (นายประเสริฐ 

    ลว. 12 พฤศจิกายน 2561     ให้มีการผลิตช้ินส่วนอย่างน้อย 4 รายการ (4E)     บุญสัมพันธ์) เป็นประธานกรรมการร่วม ได้ติดตามความ
4. หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 0803/8184     โดย 2 ใน 4 รายการ ต้องเป็นช้ินส่วนหลักของ     คืบหน้ามาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ท่ีขับเคล่ือน
    ลว. 12 พฤศจิกายน 2561     รถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอร่ี มอเตอร์ไฟฟ้า     ด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยกรรมการฯ มีมติให้ อก. โดย สศอ.

    ระบบบริหารจัดการแบตเตอร่ี หรือระบบควบคุม     จัดท าข้อเสนอมาตรการลดผลกระทบต่อฐานการผลิต
    การขับข่ี รวมท้ังก าหนดกระบวนการผลิตท่ีมีสาระ     รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO Car) 
    ส าคัญส าหรับช้ินส่วนไฟฟ้าแต่ละช้ิน เพ่ือจูงใจให้     และส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
    เกิดการผลิตช้ินส่วนไฟฟ้าส าคัญหรือ Core     เป็นฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
    Technology ในประเทศไทย อันเป็นปัจจัยส าคัญ     ท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า(ECO EV) เสนอ สกท. 
    ในการพัฒนาไปสู่ฐานการผลิต BEV ในอนาคต     เพ่ือน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3. ก าหนดประเภทภาษีสรรพสามิต (Category) ของ     ต่อไป
   ECO EV และพิจารณาก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต 2. กร.1 ได้จัดท าข้อเสนอ ผศอ. เพ่ือขอความเห็นชอบ
   ส าหรับ ECO EV ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการแข่งขัน 3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ.
   ในตลาดท่ีเป็นธรรม 4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง

    เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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5. การพิจารณาความเห็นต่อแนวโน้มความต้องการ √ √ 1. หนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1. ความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลกยังมี - 1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีหนังสือถึง สศอ.
ใช้สินค้าช้ินส่วนยานยนต์ในอนาคต    ด่วนมาก ท่ี พณ0602/ว 3680     ปริมาณน้อย จึงยังไม่เกิดการประหยัดจากขนาดของ    ขอทราบความเห็นต่อแนวโน้มความต้องการใช้สินค้า

   ลว. 25 กันยายน 2561     ปริมาณการผลิต (Economy of Scale) อีกท้ัง    ช้ินส่วนยานยนต์ในอนาคต
2. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/916     รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    ลว. 15 พฤศจิกายน 2561     เช่น ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี ระยะทางขับเคล่ือน ๓. กร.๑ ได้หารือร่วมกับ กท. จัดท าความเห็นเสนอ ผศอ.
3. หนังสือ สศอ. ท่ี 0803/1438     ไฟฟ้า การก าจัดซากของแบตเตอร่ีใช้แล้ว และ     เพ่ือขอความเห็นชอบ
    ลว. 21 พฤศจิกายน 2561     จ านวนสถานีอัดประจุ (Charging Station) ใน 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียนอธิบดี

    ประเทศไทย เป็นต้น    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2. ช่วงเปล่ียนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบ
    ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เร่ิมต้นจากการผลิตรถยนต์
    ท่ีมีการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (Internal 
    Combustion Engine: ICE) จึงกล่าวได้ว่าความ
    ต้องการใช้ช้ินส่วนยานยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์ยังคง
    เหมือนเดิม ในขณะเดียวกัน ก็มีความต้องการใช้
    ช้ินส่วนส าคัญท่ีเป็น Core Technology ของ
    ยานยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม
    เข้ามา โดยเฉพาะช้ินส่วนส าคัญท่ีไม่มีในรถยนต์
    ICE เช่น แบตเตอร่ี มอเตอร์ลากจูง ระบบบริหาร
    จัดการแบตเตอร่ี และระบบควบคุมการขับข่ี
    เป็นต้น

6. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม √ √ ๑. หนังสือคณะกรรมการจัดระบบการจราจร 1. พิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ๑. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 จัดท าข้อมูลและผลการศึกษาแนว

การขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรม    ทางบก  ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐6/ว(ล)     การขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง     ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรม
เก่ียวเน่ืองและความเป็นไปได้    1334  ลว. 15 มกราคม 2561     และความเป็นไปได้ในการจัดต้ังโรงงานผลิตรถไฟ     เก่ียวเน่ืองและความเป็นไปได้ในการจัดต้ังโรงงานผลิตรถไฟและ
ในการจัดต้ังโรงงานผลิตรถไฟและ ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/8     และรถไฟฟ้าในประเทศ     รถไฟฟ้าในประเทศเพ่ือประกอบการประชุม
รถไฟฟ้าในประเทศ     ลว. 4 มกราคม 2562 2. พิจารณาการก าหนดเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการสนับ 2. กร.๑ พิจารณาด าเนินการจัดท าข้อมูลและผลการศึกษา

๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/14     สนุนให้มีการย้ายฐานการผลิตรถไฟและรถไฟฟ้า     เพ่ือน าเสนอ ผศอ.
    ลว. 4 มกราคม 2562     มาท่ีประเทศไทย 3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ.

4. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด 3. เร่งรัดด าเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร
4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงคมนาคม

    ท่ี อก 0803/69 ลว. 4 มกราคม     ด้านระบบขนส่งทางรางให้สอดคล้องและเหมาะสม     
    2562     กับความต้องการตามแผนการพัฒนาระบบราง

    ของประเทศ
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ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
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7. การพิจารณาความเห็นร่าง √ √ ๑.  หนังสือ สมอ.  ท่ี  อก 0704/ว52338 ปัจจุบันมีการใช้งานเหล็กแผ่นในงานก่อสร้างโครงสร้าง ๑. สมอ. มีหนังสือถึง สศอ. เพ่ือขอให้พิจารณาความเห็นร่าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     ลว. 25 ธันวาคม 2561 พ้ืนฐานอย่างแพร่หลาย โดยเหล็กทรงแบนรีดร้อน    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน 
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ท่ีต้านการ ๒. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/25 ท่ีต้านการกัดกร่อนในบรรยากาศ เป็นเหล็กท่ีมีความ    ท่ีต้านการกัดกร่อนในบรรยากาศ ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือม
กัดกร่อนในบรรยากาศ ส าหรับงาน     ลว. 11 มกราคม 2562 ทนทานสูง ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยจึงก าหนด    ประกอบ
โครงสร้างเช่ือมประกอบ ๓. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/59 มาตรฐานเหล็กชนิดน้ีข้ึนมา โดยการจัดท ามาตรฐาน 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ

    ลว. 14 มกราคม 2562 ฉบับน้ีจะอ้างอิงจากมาตรฐาน JIS (Japan Industrial 3. กร.๑ ได้พิจารณาจัดท าข้อมูล/ข้อคิดเห็นในส่วน
Standards)     ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบจาก ผศอ.

4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง ลมอ.

8. การพิจารณาเสนอความเห็นร่าง √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  - เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเป็นนโยบาย - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี    ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/ว(ล)3006    หรือมาตรการประกอบการพิจารณา     ความเห็นในส่วนท่ีเกียวข้องเพ่ือประกอบการ
พ.ศ. ....    ลว. 21 มกราคม 2562    ของคณะรัฐมนตรี     พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
    0803/93 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 3. ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. พิจารณาด าเนินการ
    2562 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 5. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการและขอความ
    0803/146 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562     เห็นชอบจาก ผศอ. 
4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    0803/146 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562     น าเรียน ปกอ.
5. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    ท่ี อก 0803/1153 ลว. 8 กุมภาพันธ์     น าเรียน รวอ. แล้ว
     2562 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ

    ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอความเห็น
    ในส่วนท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับมาตรการประกอบ
    ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    พ.ศ. .... ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

9 การรายงานผลการด าเนินงานตาม √ √ 1. บันทึก กก.สปอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  - เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและ ๑. ส านักงาน ก.พ. ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี     0201(4)/ว324 ลว. 4 กุมภาพันธ์    แนวทางมาตรการด าเนินงานตาม     ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมการ
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสร้างความรู้     2562    ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี     ประชุม คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม
ความเข้าใจและด าเนินการป้องกัน ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     2562 มีข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น     0803/110 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562     ท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ให้จัดท าข้อมูลรายงานผล
ละออง PM 2.5 อาทิ การสนับสนุน ๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     การด าเนินงาน
ให้ผู้ประกอบการปรับใช้น้ ามัน     0803/163 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 2. ผอ.กก.สปอ. ได้มีบันทึกเรียน สศอ. พิจารณา
เช้ือเพลิงดีเซลเป็นไบโอดีเซล หรือ     ด าเนินการ
B20 การปฏิบัติการฝนหลวง 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณา
การปล่อยละอองน้ าในอากาศด้วย 4. กร.1 ได้จัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน
อากาศยาน การแก้ปัญหาการจราจร     (1) หารือ BOI ในการปรับมาตรการสนับสนุน
หนาแน่น การก าหนดมาตรฐาน          การผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
ในการก่อสร้างเพ่ือลดปริมาณฝุ่น          ไฟฟ้าในประเทศไทย
ละอองจากการก่อสร้าง     (2) แถลงข่าว (29 ม.ค. 2562) เพ่ือให้ทราบว่า

         สศอ. จะเร่งด าเนินการในเร่ืองการก าหนด
         มาตรฐานรถยนต์ให้เป็น Euro 5 และ
         Euro 6 ให้เร็วข้ึน
    (3) จัดท าข้อมูลประกอบการออกรายการ
        "ศาสตร์พระราชา" โดยนายกรัฐมนตรี
         ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562
   ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    น าเรียน ผอ.กก.สปอ. เพ่ือรายงานผลการ
    ด าเนินงานรวมถึงแนวทางมาตรการด าเนินงาน
    ในระยะต่อไป
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

10. การพิจารณาเสนอความเห็น (ร่าง) √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  - เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเป็นนโยบาย - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก.
แนวทางด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียว    ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐6/ว(ล) 3518    หรือมาตรการประกอบการพิจารณา     พิจารณาความเห็น (ร่าง) แนวทางด าเนินการ
ข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจร    ลว. 24 มกราคม 2562    ของคณะรัฐมนตรี     ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจร
ประจ าท่ี (Geostationary- ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     ประจ าท่ี (Geostationary-satellite orbit:
satellite orbit: GSO) ตามมาตรา     0803/118 ลว. 11 กุมภาพันธ์     GSO) ตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา     2562     ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)
จักรไทย พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) ๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียม
นโยบายการพิจารณาอนุญาต     0803/181 ลว. 12 กุมภาพันธ์     ต่างชาติให้บริการในประเทศ
ให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการใน     2562 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
ประเทศ 4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 3. ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. พิจารณาด าเนินการ

    0803/181 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    2562 5. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการและขอความ
5. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด     เห็นชอบจาก ผศอ. 
    ท่ี อก 0803/1309 ลว. 15 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    กุมภาพันธ์  2562     น าเรียน ปกอ.

7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    น าเรียน รวอ. แล้ว
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
    ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอแนะท่าที
    ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการด าเนินงานและ
    นโยบายการพิจารณาอนุญาตประกอบการ
    พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

11. การพิจารณาเสนอความเห็นร่าง √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  - เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเป็นนโยบาย - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ
พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง (ฉบับท่ี ..)    ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/ว(ล)5971    หรือมาตรการประกอบการพิจารณา     ความเห็นในส่วนท่ีเกียวข้องเพ่ือประกอบการ
พ.ศ. ....    ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562    ของคณะรัฐมนตรี     พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
    0803/180 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 3. ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. พิจารณาด าเนินการ
    2562 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 5. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการและขอความ
    0803/246 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562     เห็นชอบจาก ผศอ. 
4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    0803/246 ลว. 6 มีนาคม 2562     น าเรียน ปกอ.
5. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    ท่ี อก 0803/1861 ลว. 8 มีนาคม     น าเรียน รวอ. แล้ว
     2562 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ

    ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอความเห็น
    ในส่วนท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับมาตรการประกอบ
    ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง (ฉบับท่ี ..) 
    พ.ศ. .... ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

12 การรายงานผลการด าเนินงานตาม √ √ 1. บันทึก กตร.สปอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  - เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานใน ๑. ปกอ. ได้มีบันทึก ขอให้ สศอ. รายงานผล
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา     0203/186 ลว. 22 มกราคม    มาตรการแก้ไขปัญหา : เร่งรัดขับเคล่ือน     การด าเนินงานในมาตรการแก้ไขปัญหา : เร่งรัด
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5     2562    มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์     ขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
จากภาคอุตสาหกรรม ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก    ไฟฟ้าภายในประเทศ  (S-Curve)     ภายในประเทศ  (S-Curve)

    0803/260 ลว. 27 มีนาคม 2562    2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณา
๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 3. กร.1 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เม่ือวันท่ี
    0803/367 ลว. 28 มีนาคม 2562     27 มีนาคม 2562 อก. ได้ประชุมร่วมกับกระทรวง

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีประเด็น
    หารือ/ขอรับการสนับสนุนจาก อก. เร่ือง รถยนต์
    มลพิษต่ า 2 ประเด็น คือ 1) การก าหนดมาตรฐาน
    การระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ขนาด
    เล็ก/รถยนต์ใหม่ขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    ยูโร 6 2) แนวทางส่งเสริมการใช้รถยนต์ท่ีเป็นมิตร
    กับส่ิงแวดล้อม
4. ผศอ. ได้ลงนามในบันทึกน าเรียน ปกอ. เพ่ือรายงาน
    ผลการด าเนินงานในมาตรการดังกล่าว
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

13. การพิจารณาความเห็นต่อแผนปฏิบัติการ √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเป็นนโยบาย - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ
บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย    ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/ว(ล)10329    หรือมาตรการประกอบการพิจารณา     ความเห็นในส่วนท่ีเกียวข้องเพ่ือประกอบการ

   ลว. 20 มีนาคม 2562    ของคณะรัฐมนตรี     พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 2. แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
    0803/259 ลว. 27 มีนาคม 2562    ประเทศไทย ดังกล่าวยังสอดคล้อง 3. ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. พิจารณาด าเนินการ
๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก    นโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    0803/368 ลว. 28 มีนาคม 2562    ครบวงจร (Medical Hub) ซ่ึงเป็น 5. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการและขอความ
4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก    1 ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve     เห็นชอบจาก ผศอ. 
    0803/368 ลว. 29 มีนาคม 2562    ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดัน 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
5. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด    เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต     น าเรียน ปกอ.
    ท่ี อก 0803/2467 ลว. 1 เมษายน 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
     2562     น าเรียน รวอ. แล้ว

8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
    ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอความเห็น
    ต่อแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย
    ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

14 การพิจารณาร่างประกาศกระทรวง √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเป็นนโยบาย - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ
พาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้รถยนต์ท่ีใช้แล้ว    ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/ว(ล)12441     หรือมาตรการประกอบการพิจารณา     ความเห็นในส่วนท่ีเกียวข้องเพ่ือประกอบการ
เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต    ลว. 2 เมษายน 2562     ของคณะรัฐมนตรี     พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในการน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร ๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 2. ป้องกันปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
พ.ศ. ....     0803/306 ลว. 22 เมษายน 2562     และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 3. ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. และ ลมอ. พิจารณา

๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     ผู้ใช้รถใช้ถนน     ด าเนินการ
    0803/428 ลว. 23 เมษายน 2562 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 5. กร.๑ ได้ประสาน สมอ. พิจารณาด าเนินการ
    0803/428 ลว. 25 เมษายน 2562     และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 
5. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
    ท่ี อก 0803/3073 ลว. 29 เมษายน     น าเรียน ปกอ.
     2562 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก

    น าเรียน รวอ. แล้ว
8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
    ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอความเห็น
    ร่างประกาศท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับมาตรการควบคุม
    การน ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร 
    ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

15 การพิจารณาร่างกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง √ √ ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. เพ่ือเสนอความเห็นท่ีเป็นนโยบาย - 1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. เสนอ
กับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซ่ึงสินค้า    ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/ว(ล)15223     หรือมาตรการประกอบการพิจารณา     ความเห็นในส่วนท่ีเกียวข้องเพ่ือประกอบการ
จากต่างประเทศ    ลว. 26 เมษายน 2562     ของคณะรัฐมนตรี     พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๒. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 2. กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการรองรับ 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
    0803/333 ลว. 3 พฤษภาคม 2562     การใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน 3. ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. พิจารณาด าเนินการ
๓. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรการทางการค้า 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    0803/476 ลว. 8 พฤษภาคม 2562     ท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือปกป้องความ 5. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการและขอความ
4. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     เสียหายของอุตสาหกรรมภายใน     เห็นชอบจาก ผศอ. 
    0803/476 ลว. 8 พฤษภาคม 2562     ประเทศ 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
5. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด     น าเรียน ปกอ.
    ท่ี อก 0803/3595 ลว. 16 พฤษภาคม 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก
     2562     น าเรียน รวอ. แล้ว

8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
    ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอความเห็น
    ร่างกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับมาตรการ
    ตอบโต้การอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ 
    ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

16. การพิจารณากระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญ √ √ ๑. หนังสือบริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา  - 1. บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์  ได้มีหนังสือถึง ผศอ. 
ของของตามประกาศส านักงานงานเศรษฐกิจ     โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด     อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา     ขอให้พิจารณาช้ีแจงหรือตีความค าว่า “หรือ” 
อุตสาหกรรมของบริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์     ลว. 25 เม.ย. 2562     12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร     ท่ีปรากฏในกระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญ
(ประเทศไทย) จ ากัด ๒. บันทึก กร.๑ ท่ี อก 0803/407     พ.ศ. 2530     ส าหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ยึดจับสายไฟฟ้า

    ลว. 11 มิ.ย. 2562 2. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม     ท่ีท าจากวัสดุเหล็ก 
๓. หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0803/637     เร่ือง กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส าคัญ 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    ลว.  24 มิ.ย. 2562     ของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบ 3. กร.๑ ขอเรียนว่า กระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระ

    การเสรี พ.ศ. 2561     ส าคัญในเขตประกอบการเสรี ตามหมวดท่ี 11 
    ผลิตภัณฑ์ท่ี 2.2 ข้อ 1 สามารถผลิตในข้ันตอน
    การผลิตอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายข้ันตอน
    ประกอบกันได้
4. กร.๑ พิจารณาจัดท าบันทึกและน าเสนอ ผศอ.
    เพ่ือขอความเห็นชอบ
5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
    เรียนอธิบดีกรมศุลกากร
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

17 การพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ √ √ ๑. หนังสือกรมการค้าต่างประเทศ ด่วนท่ีสุด 1. เพ่ือเสนอความเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวง 1. กรมการค้าต่างประเทศขอให้ สศอ. พิจารณา
ว่าด้วยการอนุญาตให้น ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามา     ท่ี พณ 0306/ว2297 ลว. 28 มิถุนายน     พาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้น ารถยนต์ใช้แล้ว     ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาต
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ....     2562     เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพ่ือก าหนด     ให้น ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

2. บันทึก กร.1 ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/471     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาต 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
    ลว. 9 กรกฎาคม 2562     ให้น ารถหัวลากตามพิกัด 47.01 รถพยาบาล 3. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการ และขอความเห็นชอบ
3. หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/672     ตามพิกัด 47.03 และรถตามพิกัด 47.05     จาก ผศอ. 
    ลว. 9 กรกฎาคม 2562 2. ป้องกันปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน

    อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

18 การพิจารณาข้อมูลและความเห็นเก่ียวกับ √ √ 1. หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด่วนมาก 1. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในการ - 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้ สศอ. พิจารณา
ธุรกิจของคนต่างด้าว     ท่ี พณ 0810/1714 ลว. 22 กรกฎาคม     ค้าปลีกและการค้าส่งสินค้าประเภท     ข้อมูลและความเห็นเก่ียวกับธุรกิจของคนต่างด้าว

    2562     สารเคมีชนิดต่าง ๆ 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
2. บันทึก กร.1 ด่วนมาก ท่ี อก 0803/512 2. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะ 3. กร.๑ ได้พิจารณาด าเนินการ และขอความเห็นชอบ
    ลว. 30 กรกฎาคม 2562     อนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองค าขอรับ     จาก ผศอ. 
3. หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 0803/745     ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน
    ลว. 31 กรกฎาคม 2562     และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ     รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    ของคนต่างด้าว

19 การพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ √ √ ๑. หนังสือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า - ๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ
อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน     อุตสาหกรรม ท่ี อก 0704/ว 18624 ทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ     ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างมาตรฐาน
ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ     ลว. 25 มิถุนายน 2562 เป็นมาตรฐานบังคับ โดยน า มอก. 1499-2541     ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน 

2. บันทึก กร.1 ท่ี อก 0803/519 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอน     ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ
    ลว. 1 สิงหาคม 2562 รีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบแผ่นหนาและแผ่นบาง ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
3. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/760 ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบมาปรับปรุง ๓. กร.๑ ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
    ลว.  5 สิงหาคม 2562 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบทางเคมี     ดังกล่าว

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ ๔. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกถึง สมอ.
พัฒนาเทคโนโลยี      เพ่ือแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

20 การพิจารณาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม √ √ ๑. หนังสือกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้าง 1. ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กเส้นและ ๑. กลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 เร่ือง ห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้น     อุตสาหกรรมเหล็กไทย พ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์     เหล็กแท่งของไทยมีก าลังการผลิต     เหล็กไทยได้มีหนังสือถึง รวอ. เพ่ือขอเข้าพบ
เสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กส าหรับ     ลว. 5 มีนาคม 2561 รวมท้ังมีความจ าเป็นท่ีต้องเร่งขับเคล่ือน     ส่วนเกิน อาจส่งผลกระทบต่อ     น าเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องท่ีใน 2. บันทึก กร.1  ท่ี อก 0803/596 อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0     ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก     รวมท้ังปัญหา/อุปสรรคท่ีทางกลุ่มประสบอยู่
ราชอาณาจักร พ.ศ....     ลว. 25 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรม     ภายในประเทศท าให้ผู้ประกอบการ ๒. รวอ. พิจารณามอบหมายให้ รชอ./ปกอ.  พิจารณา

3. บันทึก สศอ. ท่ี อก 0803/795 พ้ืนฐานท่ีมีความจ าเป็นของอุตสาหกรรม      ไม่สามารถแข่งขันได้ ๓. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
    ลว. 1 สิงหาคม 2562 ต่อเน่ืองหลายอุตสาหกรรม 2. การใช้มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม ๔. ผศอ.  มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
4. บันทึก กร.1  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/     โดยการก าหนดค่าควบคุมมลพิษ ๕. กร.๑ พิจารณาด าเนินการ ดังน้ี
    674 ลว. 23 สิงหาคม 2561     ทางอากาศจะเป็นการป้องกัน     5.1 แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทาง
5. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/     การเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักรเก่า            ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยอย่าง
    906 ลว. 28 สิงหาคม 2561     ด้อยคุณภาพและมีเทคโนโลยี            ย่ังยืน โดยมี ผศอ. เป็นประธานฯ 
6. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/     ท่ีล้าสมัยซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ            และคณะท างานประกอบด้วย หน่วยงาน
    906 ลว. 28 สิงหาคม 2561     ส่ิงแวดล้อมจากต่างประเทศ            ใน อก. ได้แก่ สศอ. กรอ. สมอ. สถาบัน
7. บันทึก กร.1  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/     เข้ามายังประเทศไทยได้             เหล็กฯ และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ 
    998 ลว. 14 ธันวาคม 2561            กลุ่มเหล็ก สอท. ผู้แทนกลุ่มเหล็กทรงยาว
8. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/            และกลุ่มเหล็กทรงแบน สอท. 
    1421 ลว. 17 ธันวาคม 2561      5.2 กรอ. สมอ. ร่วมกับ สศอ. ปรับปรุงร่าง
9. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0803/          ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
    1421 ลว. 17 ธันวาคม 2561          ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกัน 
10. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด     5.3 จัดรับฟังความคิดเห็นในการเสนอ
    ท่ี อก 0803/9659 ลว. 17 ธันวาคม          ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
    '2561          ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน–11 
11. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด          ธันวาคม 2561 โดยด าเนินการ
    ท่ี อก 0803/24 ลว. 3 มกราคม 2562          2 แนวทาง คือ (1) ลงเผยแพร่ทาง
12. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          เว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th)
      ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/4191          และเว็บไซต์ของ กรอ. (www.diw.
      ลว. 30 มกราคม 2562          go.th) (2) จัดประชุมรับฟังความ
13. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          คิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมท้ัง
      ท่ี นร 0503/19083          จัดท าบันทึก  และขอความเห็นชอบจาก ผศอ .
      ลว. 30 พฤษภาคม 2562 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.
14. บันทึก กร.1  ด่วน ท่ี อก 0803/578 ๗. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน รวอ .
      ลว. 21 สิงหาคม 2562 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
15. บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก 0803/831     ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
      ลว.  27 สิงหาคม 2562 9. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการร่าง
16. บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก 0803/831     ประกาศกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 29 มกราคม
      ลว.  27 สิงหาคม 2562     2562 และส่งร่างประกาศดังกล่าว 
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รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า

การปฏิบัติงาน

17. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วน     ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
      ท่ี อก 0803/6755 ลว. 9 กันยายน     ร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1
     2562      ได้ตรวจพิจารณา ตามมติ ครม.

10. เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562
     ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง
      รวอ. แจ้งว่า คณะกรรมการฯ ได้ตรวจ
      พิจารณาร่างประกาศดังกล่าวเสร็จแล้ว
      โดยหลักการท่ีเสนอ ครม. ยังคงเหมือนเดิม
      เพียงแต่มีการแก้ไขค าปรารภและถ้อยค า
      ในร่างประกาศให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน
      และขอให้ รวอ.พิจารณาลงนามตลอดจน วัน
      เดือน ปี ของร่างประกาศในเร่ืองน้ี แล้วส่ง
      ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      พร้อมด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของร่าง
       ประกาศ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
11. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาด าเนินการ
12. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาด าเนินการ
13. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาด าเนินการ
14. กร.๑ พิจารณาด าเนินการ และจัดท าบันทึก
      ขอความเห็นชอบ
15. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.
16. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน รวอ .
17. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ
      เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1 สรุปผลการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเช่ือมโยงการด าเนินการตามข้อส่ังการ
ของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานท่ี ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  1. บันทึก กร.2  ท่ี อก 
0804/444  ลว. 1 ต.ค.  61 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0804/1141  ลว. 16 และ 
18  ต.ค. 61

- - 1. ตามท่ี สศอ. โดย กร.2 ได้มอบหมายให้จัดท ารูปแบบโมเดลเกษตร
อุตสาหกรรม ในการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและ
ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจน เพ่ือใช้เป็นต้นแบบและขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
 ซ่ึง กร.2 ได้ด าเนินการจัดท ารูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมฯ แล้วและ
ได้ประสาน อสจ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดประชุมหารือแนว
ทางการด าเนินงานฯ พร้อมพิจารณาประเด็นปัญหาและประเด็นท่ีต้องเร่ง
ผลักดัน 
2. กร.2  จึงได้จัดท าสรุปผลการลงพ้ืนท่ี พร้อมข้อเสนอแนวทางการ
ด าเนินการต่อไป เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือลงนามบันทึกเรียน รชอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามข้อเสนอแนวทางการด าเนินการ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป

2 ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....   1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/465  ลว. 16 
ต.ค.  61 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/1151  ลว. 17 
และ 18  ต.ค. 61
 3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/7516 ลว. 19 
ต.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง ร่างพระราชบัญญัติยา
 พ.ศ. ... ของ สธ. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจัดท า
บันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ห
ศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
เลขาธิการ ครม.

ช่ือเร่ือง/ประเด็น

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงท่ีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
การ

ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพ่ือส่งไป
หน่วยงาน
อ่ืนๆใน อก.

 เพ่ือ
พิจารณา
ด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และส าเนา
ให้ผู้บริหาร 

อก. เพ่ือ
รับทราบ

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบ
ช่ือเร่ือง/ประเด็น

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงท่ีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
การ

ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพ่ือส่งไป
หน่วยงาน
อ่ืนๆใน อก.

 เพ่ือ
พิจารณา
ด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

3  สรุปผลการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเช่ือมโยงการด าเนินการตามข้อส่ังการ
ของนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. นอกสถานท่ี พ้ืนท่ี
ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝ่ังอันดามัน)

  1. บันทึก กร.2   ท่ี อก 
0804/526  ลว. 8 พ.ย.  61 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0804/1268  ลว. 12  และ
 14  พ.ย. 61

- - 1. ตามท่ี สศอ. โดย กร.2  ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้มอบหมายให้
จัดท ารูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรม ในการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบเกษตรเป็น
สินค้าอุตสาหกรรมและก าหนดทิศทางท่ีชัดเจน เพ่ือใช้เป็นต้นแบบและ
ขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป  ซ่ึง กร.2 ได้ด าเนินการจัดท ารูปแบบโมเดล
เกษตรอุตสาหกรรมฯ แล้วและได้ประสาน อสจ . และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการจัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานฯ พร้อมพิจารณาประเด็น
ปัญหาและประเด็นท่ีต้องเร่งผลักดัน 
2. กร.2  จึงได้จัดท าสรุปผลการลงพ้ืนท่ี พร้อมข้อเสนอแนวทางการ
ด าเนินการต่อไป เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือลงนามบันทึกเรียน รชอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามข้อเสนอแนวทางการด าเนินการ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป

4  มาตรการขับเคล่ือนปาล์มน้ ามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างย่ังยืน

  1. บันทึก กร.2   ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/540  ลว. 14
 พ.ย.  61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/1295  ลว. 15
 พ.ย. 61
 3. หนังสือ อก.  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/8329  ลว. 16
 พ.ย. 61

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ืองท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอความ
อนุเคราะห์ อก. ด าเนินการตามมาตรการขับเคล่ือนปาล์มน้ ามันคุณภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างย่ังยืน 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอความเห็นต่อ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนาม
บันทึก ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือเสนอความเห็นส าหรับการ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

5  มาตรการปรับสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ   1. บันทึก กร.2   ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/555  ลว. 22
 พ.ย.  61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/1338  ลว. 26
 และ 27  พ.ย. 61
 3. หนังสือ อก.  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/8981  ลว. 3 
ธ.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง มาตรการปรับสมดุล
น้ ามันปาล์มในประเทศ ของ พณ.  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และส าเนา
ให้ผู้บริหาร 

อก. เพ่ือ
รับทราบ

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบ
ช่ือเร่ือง/ประเด็น

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงท่ีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
การ

ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพ่ือส่งไป
หน่วยงาน
อ่ืนๆใน อก.

 เพ่ือ
พิจารณา
ด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

6 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....   1. บันทึก กร.2   ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0804/572  ลว. 29
 พ.ย.  61 
2. บันทึก สศอ.  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/1376  ลว. 4 
และ 6 ธ.ค. 61
 3. หนังสือ อก.  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/9153  ลว. 7 
ธ.ค. 61

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง ร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....  ของ กษ.  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก
เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ.  เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.

7 การประชุมการบูรณาการเพ่ือพิจารณาเกษตรอุตสาหกรรม 
ตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีมในการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานท่ี คร้ังท่ี 5/2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  1. บันทึก กร.2   ท่ี อก 
0804/4  ลว. 3  ม.ค.  62 
2. บันทึก สศอ.  ท่ี อก 
0804/24  ลว. 8, 9  และ 
11  ม.ค. 62
 3. ส าเนาค าส่ัง อก. ท่ี 
10/2562  เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ ลว.  17  
ม.ค. 62

- - 1. ตามท่ี สศอ. ได้จัดประชุมการบูรณาการเพ่ือพิจารณาเกษตรอุตสาหกรรม
 ตามข้อส่ังการ นรม. ในการประชุมนอกสถานท่ี คร้ังท่ี 5/2562 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี เม่ือวันวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ โดย
มี ผตร.อนงค์ เป็นประธาน ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2  เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ีให้เป็น
รูปธรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กร.2 จัดท าสรุปการประชุม และยกร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการขับเคล่ือนฯ เสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ห
ศอ. เพ่ือน าเรียน รชอ. และ รวอ. ให้ความเห็นชอบและลงนามค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ เพ่ือ กร.2 จะได้ด าเนินการต่อไป

8  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้มะพร้าวเป็น
สินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/7  ลว. 3 ม.ค. 
 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/16  ลว. 7  และ
 8 ม.ค. 62
 3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/354  ลว. 16 
ม.ค. 62

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง ก าหนดให้มะพร้าว
เป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....     ของ พณ. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน 
รปอ.หศอ.  เพ่ือน าเรียน รวอ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.  
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
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 และส าเนา
ให้ผู้บริหาร 

อก. เพ่ือ
รับทราบ

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบ
ช่ือเร่ือง/ประเด็น

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงท่ีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
การ

ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพ่ือส่งไป
หน่วยงาน
อ่ืนๆใน อก.

 เพ่ือ
พิจารณา
ด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

9  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 เร่ือง
 การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/103  ลว. 27 
ก.พ. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/233  ลว. 28 
ก.พ. 62 
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/1700   ลว.  4 
มี.ค. 62

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเร่ือง ขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 เร่ือง การทบทวนระบบบริหาร
จัดการนมโรงเรียนของ พณ. เพ่ือเสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องหรือส่วน
อ่ืนท่ีเห็นสมควร เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย
จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ 
ครม.  

10 มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 
2562-2573

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/40  ลว. 24 
ม.ค. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/117  ลว. 28  
และ 31 ม.ค. 62 
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/2028   ลว.  14
 มี.ค. 62 
4. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/1959 ลว. 12 
มี.ค. 62

- - สศอ. โดย กร.2 น าเสนอเร่ืองมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ปี พ.ศ. 2562-2573 เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดท าบันทึกน าเรียน ผศอ .ผ่าน รศอ.
อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. น าเรียน รวอ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบกลไกการด าเนินงานตามท่ีเสนอ เพ่ือ อก. จะได้ด าเนินการ
ต่อไป

11 ขอความเห็นชอบการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
กับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/179  ลว. 4 
เม.ย. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/395  ลว. 5  
และ 9 เม.ย. 62 
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/2766   ลว.  10 
เม.ย. 62

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ือง ขอความเห็นชอบการลงนามใน
ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศของ กษ. 
เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. โดย กร.2 จัดท าบันทึก
เสนอความเห็นเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาลงนามบันทึก ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.  
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เสนอ
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข
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ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
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ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
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 เพ่ือ
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เสนอ
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ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

12  รายงานการศึกษา เร่ือง "ภาพรวมของยางพาราท้ังระบบ" 
ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/207  ลว. 29 
เม.ย. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/460 ลว. 3 เม.ย.
 62
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/3245 ลว. 3 
พ.ค.62

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงานการศึกษา เร่ือง "ภาพรวมของ
ยางพาราท้ังระบบ" ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภา
นิติบัญญิแห่งชาติ และสรุปผลการพิจารณาส่งให้ กษ. เพ่ือรวบรวม
2. กร.2 ได้ด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอเชิงนโยบายใน
รายงานการพิจารณาศึกษา โดยด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียน
 ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน า
เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 การทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์มท้ังระบบ

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/250  ลว. 23 
พ.ค. 62 
2. หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/537 ลว.24 
พ.ค.62

- - 1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงานผลการด าเนินการของ
คณะท างานติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามัน
และน้ ามันปาล์มท้ังระบบ ด้านนวัตกรรม โดยแจ้งให้กรมการค้าภายในเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์มท้ังระบบ 
2. กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมการค้าภายใน

14  การขยายผลมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี
 พ.ศ. 2561-2570 เชิงพ้ืนท่ีศักยภาพของประเทศ

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/252  ลว. 24 
พ.ค. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/543  544  545
 และ 546   ลว. 29 พ.ค. 
62 
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/3915  3916 
และ 3917    ลว.  30 พ.ค.
 62

- - สศอ. โดย กร.2 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบและติดตามผลการด าเนินการ
ภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ .ศ. 2561-2570  
พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค
ท่ีมีศักยภาพของประเทศตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง อก . ควร
ประชาสัมพันธ์มาตการดังกล่าวในระดับจังหวัด ซ่ึงจะเป็นการสร้างการรับรู้
และบูรณการการท างานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกันท่ีจะท าให้
เกิดทิศทางการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจชีวภาพ จึงได้จัดท าบันทึก
น าเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน อสจ.ฉะเชิงเทรา 
อุบลราชธานี และลพบุรี พร้อมหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดท้ัง 3 จังหวัด
 เพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการลงทุน Bio Hub ของ
ภาคเอกชนในจังหวัดต่อไป
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข
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การปฏิบัติงาน
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เสนอ
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เสนอให้
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ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

15  ขอให้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือขจัดความอดอยากหิว
โหยของประเทศไทย

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/261  ลว. 30 
พ.ค. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/560  ลว. 31 
พ.ค. 62 
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/4058   ลว.  31
 พ.ค. 62

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ือง ขอให้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
เพ่ือขจัดความอดอยากหิวโหยของประเทศไทย ของคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและ
การเกษตรต่างประเทศ กษ. เพ่ือเสนอความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดย กร.
2 จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียนผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาลงนาม
บันทึก ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนเลขานุการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ  

16 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ )

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/ล2  ลว. 5 
มิ.ย. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/20  ลว. 6  และ
 10 มิ.ย. 62 

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาอออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทาง
ชีวภาพ) ของ กค.  เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดย กร.2 จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.
อิทธิชัย พิจารณาลงนามบันทึก ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

17 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้สินค้าท่ีใช้ได้สองทางเป็นสินค้าท่ีต้อง
ขออนุญาต และก าหนดสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ .ศ. 2558 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ....

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/325  ลว. 5 
ก.ค. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/680  ลว. 9 ก.ค.
 62 

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง ร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้
สินค้าท่ีใช้ได้สองทางเป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาต และก าหนดสินค้าท่ีต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ .ศ. 
2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  ของ พณ.  เพ่ือเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย กร.2 จัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาลงนามบันทึก ปกอ.ผ่าน 
รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และส าเนา
ให้ผู้บริหาร 

อก. เพ่ือ
รับทราบ

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบ
ช่ือเร่ือง/ประเด็น

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงท่ีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
การ

ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพ่ือส่งไป
หน่วยงาน
อ่ืนๆใน อก.

 เพ่ือ
พิจารณา
ด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

18  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบ
ท่ี 1

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/404  ลว. 30 
ส.ค. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/857  ลว. 30 
ส.ค. และ 5 ก.ย. 62
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/6793 ลว. 10 
ก.ย. 62

- - กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เร่ือง โครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 ของ พณ.  เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย กร.2 จัดท าบันทึก
เสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย พิจารณาลงนามบันทึก ปกอ.
ผ่าน รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

19  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 
พ.ศ. 2562-2571

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/423  ลว. 13 
ก.ย. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/917  ลว. 17  
และ 20 ก.ย. 62
3. หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/7398 ลว. 30 
ก.ย. 62

- - 1. ตามท่ี สลค. แจ้งว่า รอง นรม.สมคิด มีค าส่ังให้ อก. รับเร่ือง มาตรการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571 ไปด าเนินการให้
เป็นไปตามนัยคณะรัฐมนตรี (4 ธ.ค.60) ตามความเห็นของ สศช.   ซ่ึง กร.2
 ได้ด าเนินการโดยประสาน หสร. ในการนัดหารือเพ่ือน าเสนอแผนปฏิบัติ
การฯ ต่อ รวอ. ตามบัญชาแล้ว และพิจารณาเห็นว่า อก. ควรน าเสนอ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ .ศ. 
2562-2571 ต่อ สศช. เพ่ือน าเสนอ ครม. พิจารณา
2. กร.2 จัดท าบันทึกเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.อิทธิชัย ลงนามบันทึก ปกอ.ผ่าน
 รปอ.หศอ. เพ่ือน าเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ
เรียน  สศช. เพ่ือพิจารณาน าเสนอ ครม. ต่อไป
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

รับทราบ
โดยตรง

เสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก 

 และส าเนา
ให้ผู้บริหาร 

อก. เพ่ือ
รับทราบ

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. 

รับทราบ
ช่ือเร่ือง/ประเด็น

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข

หลักฐาน
การอ้างอิงท่ีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

ล าดับท่ี

เสนอ
ผศอ.
เพ่ือส่ัง
การ

ภายใน
 สศอ.

เสนอ ผศอ. 
เพ่ือส่งไป
หน่วยงาน
อ่ืนๆใน อก.

 เพ่ือ
พิจารณา
ด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เสนอ
ผู้บริหาร 
อก. เพ่ือ

พิจารณาให้
ความ

เห็นชอบ

เสนอให้
ผู้บริหาร อก. รับทราบ

ผู้บริหาร อก. 
พิจารณาแล้ว

20  ระบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ตามาตรฐานสากล (ECO 
Sticker)

  1. บันทึก กร.2  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/343  ลว. 22 
ก.ค. 62 
2. บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0804/723  ลว. 23 
ก.ค. 62
3. หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/ว717 ลว. 23 
ก.ค. 62

- - 1. สศอ. โดย กร.2 ร่วมกับ สมอ. จัดท าระบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน การยึดเกาะ
ถนนบนพ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน มาตรฐานเลขท่ี มอก.
2721-2560  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือยกะดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
รถยนต์ของไทย 
2. กร.2 ได้จัดให้มีการประชุมเร่ือง ระบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล (ECO Sticker) กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบฯ และรับฟังค าช้ีแจงข้ันตอนการลงทะเบียน 
การขออนุมัติป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการขอ
ใบอนุญาตตาม มอก. 2712-2560  ให้กับผู้ประกอบการ
3. เปิดใช้งานลงทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และเปิดใช้งานระบบ
ขอใบอนุญาตฯ และ ECO Sticker  วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โดย กร.2 
ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัคิการลงทะบียน และ สมอ.ตรวจสอบข้อมูลและ
อนุมัติใบอนุญาตฯ และ ECO Sticker  โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในระบบ 
ECO Sticker  แล้วกว่า 100 ราย
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เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

1 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1031  ลว. 24 ก.ย. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1031 ลว. 
25 ก.ย. 61 และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/6853 ลว. 1 ต.ค. 
61          - เร่ืองเดิม กท 2170

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า เช่น ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
ASEAN Single Window เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

2 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic-Cooperation Strategy : ACMECS)
 คร้ังท่ี 8

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1051  ลว. 26 ก.ย. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1051 ลว. 
28 ก.ย. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/6851 ลว. 1 ต.ค.61
           - เร่ืองเดิม กท 2169

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เสนอ
โดยกระทรวงการต่างประเทศส าหรับผลการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Ayeyawady-ChaoPhraya-Melhong Economic-Cooperation
 Strategy : ACMECS) คร้ังท่ี 8 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันส่งเสริมความเจริญตามแนวชายแดน สร้างงานสร้างรายได้
แก่ประชาชนในประเทศสมาชิก และลดความแตกต่างของรายได้
ระหว่างประเทศ

3 รายงานสรุปผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คร้ังท่ี 7 และข้อคิดเห็น

 P P บันทึก สศอ. ท่ี อก0806/750       
ลว. 28 ก.ย. 61                           
 และบันทึก สศอ. ท่ี อก     
0806/1081  ลว. 1 ต.ค. 61         - 
เร่ืองเดิม กท 1972

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับหระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คร้ังท่ี 7 ระหว่างวันท่ี    
4-6 กันยายน 2561 และข้อคิดเห็นเก่ียวกับการทบทวนและ
ทิศทางในอนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคี การอ านวยความสะดวก
ทางการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานผลผลิตท่ี 1 การจัดท านโยบายฯ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ
ผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน
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4 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint 
Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี 3 และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1058 ลว. 27 ก.ย. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1058 ลว. 
28 ก.ย. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก. 0806/6915 ลว. 3 ต.ค.
61          
- เร่ืองเดิม กท 2202

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(Joint Trade Committee : JTC) ไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี 3 และ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็นเร่ืองความร่วมมือเพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้าในการส่งออกรถยนต์จากไทยไปเวียดนาม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

5 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี    
คร้ังท่ี 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด อก0806/1074
 ลว. 28 ก.ย. 61 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0806/1074 ลว. 2 ต.ค. 61  
และ หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6933 ลว. 3 ต.ค. 61         
- เร่ืองเดิม กท 2244

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี
 คร้ังท่ี 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายในด้านการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาล เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

6 ความเห็นต่อการพิจารณา Factual Presentation ของความตกลง 
Closer Economic Partnership Arrangement ระหว่างฮ่องกง
กับมาเก๊า (สินค้าและบริการ)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1099 ลว. 5 ต.ค. 61  และ 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7058  ลว. 8 ต.ค. 61         - 
เร่ืองเดิม กท 2267

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการพิจารณา Factual 
Presentation ของความตกลง Closer Economic partnership 
Arrangment ระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊า (สินค้าและบริการ) ใน
ประเด็นกฎถ่ินก าเนิดสินค้า

7 ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ.2018 เพ่ือความ
ร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงกับญ่ีปุ่น

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1110  ลว. 10 ต.ค. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1110 ลว. 
11 ต.ค. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก. 0806/7415 ลว. 16 ต.ค.
 61        - เร่ืองเดิม กท 2334

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ.2018 เพ่ือความ
ร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงกับญ่ีปุ่น เพ่ือก าหนดทิศทางและสาขาความ
ร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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8 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่ม
แม่น้ าโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 10

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1111 ลว. 10 ต.ค. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1111 ลว. 
11 ต.ค. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก. 0806/7098 ลว. 9 ต.ค. 
61         
- เร่ืองเดิม กท 2272

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส าหรับ
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมอืลุ่มแม่น้ าโขง-ญ่ีปุ่น 
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 10 เพ่ือน าเสนอ
ความก้าวหน้าภายใต้แนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น้ าโขง     
 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอตุสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นเพ่ิมขีดความสามารถของ SME เพ่ือเจาะ
ตลาดในห่วงโซ่มูลค่าโลก

9 ความเห็นต่อการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 33 และการประชุม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1117 ลว. 10 ต.ค. 61  และ 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7272 ลว. 12 ต.ค. 61        - 
เร่ืองเดิม กท 2139

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับการประชุมสุด
ยอดอาเซียนคร้ังท่ี 33 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในประเด็นนโยบายประเทศไทย 4.0 ในเร่ือง
การปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การ
จัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม
ไทยสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยปัญญา

10 ความเห็นต่อผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ
การค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คร้ังท่ี 7

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1138  ลว. 16 ต.ค. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1138 ลว. 
18 ต.ค. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/7545 ลว. 19 ต.ค. 
61      - เร่ืองเดิม กท 2349

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คร้ังท่ี 7 ใน
ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะตามแนวชายแดน เพ่ือ
ส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการ
ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

11 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังท่ี 51 
และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1155 ลว. 18 ต.ค. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1155 ลว. 
18 ต.ค. 61 และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/7554 ลว. 19 ต.ค. 
61       
- เร่ืองเดิม กท 2391

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับ
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังท่ี 51 และการ
ประชุมระดับรับมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็นการสนับสนุนความ
เช่ือมโยงในภูมิภาคและการเช่ือมโยง MPAC 2025 เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรม
 4.0 และการสร้างห่วงโซ่มูลค่าดิจิทัล
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12 ความเห็นต่อการลงนามพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแก้ไขวามตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1150 ลว. 17 ต.ค. 61 บันทึก 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1150 ลว. 
18 ต.ค. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/7557 ลว. 22 ต.ค. 
61       
 - เร่ืองเดิม กท 2390

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส าหรับ
การลงนามในพิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ือแก้ไขความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน ในประเด็นการปรับเข้าสู่ระบบ AWSC เช่น การ
ปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การพิจารณาเช่ือมโยงเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร

13 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพท์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ฟิลิปปินส์ (JCBC) คร้ังท่ี 6

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1175 ลว. 22 ก.ย. 61  และ 
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7566 ลว. 22 ต.ค. 61      - 
เร่ืองเดิม กท 2407

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างผลลัพธ์การ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-
ฟิลิปปินส์ (JCBC) คร้ังท่ี 6 ในประเด็นการขยายความร่วมมือด้าน
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินตาม
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมของท้ังสอง
ประเทศ

14 ความเห็นต่อ Baseline Report on Key Policy Areas Related 
to Global Value Chains

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/823 ลว. 25 ต.ค. 61  และ 
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1293 ลว. 29 ต.ค. 61       
- เร่ืองเดิม กท 2368

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อ Baseline Report on Key Policy Areas 
Related to Global Value Chains ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ภายใต้แผนงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกของอาเซียน 
2016-2025 เพ่ือประกอบการพิจารณาของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ

15 ความเห็นต่อการจัดท าเอกสารแนวคิดส าหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจ
ท่ีไทยจะผลักดันในฐานะประธานอาเซียนปี 2562

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/833 ลว. 26 ต.ค. 61 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก0806/1220 ลว.
 31 ต.ค. 61  และ หนังสือ สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก. 0806/1313 ลว. 31 ต.ค.
 61                               
- เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าต่างประเทศเก่ียวกับการจัดท า
เอกสารแนวคิดส าหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีไทยจะผลักดันใน
ฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ได้แก่ 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเศรษฐกิจไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 และการสร้างห่วงโซ่มูลค่าดิจิทัล
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16 ความเห็นต่อการขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพท์การประชุม
คณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 2

 P P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1057 ลว. 27 ก.ย. 61 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1057 ลว. 28 ก.ย. 61 
 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6882 ลว. 1 ต.ค. 61           - 
เร่ืองเดิม กท 2234

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพท์การประชุม
คณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

17 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การ
ลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ
ไทย-จีน) คร้ังท่ี 6 การประชุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และการจัดกิจกรรม
คู่ขนาน

 P  P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1034 ลว. 24 ก.ย. 61 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1034 ลว. 26 ก.ย. 61 
 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6855 ลว. 1 ต.ค. 61          - 
เร่ืองเดิม กท 2205

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า 
การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC 
เศรษฐกิจไทย-จีน) คร้ังท่ี 6 เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

18 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 26 และ
ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 30

 P  P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1112 ลว. 10 ต.ค. 61 
 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7205 ลว. 10 ต.ค. 61        - 
เร่ืองเดิม กท 2310

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างถ้อยแถลง
ร่วมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 30 ในประเด็นมาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non
 Tariff Measure) และการทบทวน การบริการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ผลิต

19 รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ (Intersessional Meeting)
 ของคณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (SWG-ROO) 
ภายใต้กรอบ RCEP และข้อคิดเห็น สศอ.

 P  P  บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/1136 ลว. 
16 ต.ค. 61
- เร่ืองเดิม MITI No.MITI700-11/38 
27 Aug 2018

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับผลการประชุมระหว่างรอบ 
(Intersessional Meeting) ของคณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วยถ่ิน
ก าเนิดสินค้า (SWG-ROO) ภายใต้กรอบ RCEP ระหว่างวันท่ี 
25-30 กันยายน 2561 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ
ข้อคิดเห็น สศอ. ในประเด็นข้อบทกฎถ่ินก าเนิดสินค้า กฎเฉพาะราย
สินค้า และ วิธีการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
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20 รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา 
(SLFTA) คร้ังท่ี 2 และข้อเสนอความเห็น สศอ.

 P  P  บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/1137 ลว. 
16 ต.ค. 61                            - 
เร่ืองเดิม กท 2088

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้า
เสรีไทย-ศรีลังกา (SLFTA) คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 19-21 กันยายน
 2561 ณ โรงแรมเรเนซิงค์ ราชประสงค์ และข้อเสนอความเห็น 
สศอ. ต่อวิธีการต่อรองการแลกเปล่ียนการเปิดตลาด รูปแบบการลด
ภาษี และแนวทางการผลักดันรายการสินค้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงประเด็นกฎถ่ินก าเนิดสินค้า

21 ความเห็นต่อร่างเอกสารโดยฝ่ายจีนภายใต้การประชุมคณะท างาน
ร่วมสาขาความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตภายใต้กรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 3

 P  P  บันทึก สศอ.  ท่ี อก 0806/1174 ลว.
 22 ต.ค. 61 
 หนังสือ อก.  ท่ี อก 0806/7568 ลว. 
22 ต.ค. 61                          - 
เร่ืองเดิม กท 2335

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร
จ านวน 4 ฉบับ ในประเด็นความเห็นต่อ การล าดับเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติการ การจัดต้ังกองทุน การระบุหน่วยงานหลัก และการ
ก าหนดพ้ืนท่ีร่วมเพ่ือการพัฒนา

22 การทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของประเทศเนปาล
 ความเห็นและแนวค าถาม

 P P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/835 ลว. 29 ต.ค. 61 
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1308 ลว.30 ต.ค. 61         - 
เร่ืองเดิม กท 2450

   ไม่มี    ไม่มี จัดท าสรุปข้อเท็จจริงของรายงานการทบทวนนโยบายการค้าพร้อม
ท้ังเสนอข้อคิดเห็นและประเด็นค าถามต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เก่ียวกับการขยายโอกาสของสินค้าอุตสาหกรรม ผ่าน
กิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆและประเด็นค าถามต่อ
แนวทางปฏิบัติภายใต้ ความตกลงการค้าเสรี ต่อการก าหนดอัตรา
ภาษีท่ีแตกต่าง (Tariff Differientials) ท่ีอาจเป็นตัวอย่างต่อการ
จัดท าความตกลงการค้าเสรีของไทย

23 ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาเข้าร่วมความตกลงท่ี
ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิป
 (CPTPP)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/1143 ลว. 16 ต.ค. 61        
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/7419 ลว. 16 ต.ค. 61       - 
เร่ืองเดิม กท 2310

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมความตกลงท่ีครอบคลุมและ
ก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิป (CPTPP)

24 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
ผู้น าเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี 12

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/1139 ลว. 16 ต.ค. 61      
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/1139 ลว. 18 ต.ค. 61     
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก     
0806/16 ต.ค. 61                      - 
เร่ืองเดิม กท 2378

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุม
ผู้น าเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี 12 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปในมิติต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
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25 ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
(Partnership Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ World 
Economic Forum

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด  ท่ี อก
0806/1195  ลว. 29 ต.ค. 61     
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/7722 ลว. 29 ต.ค. 61        - 
เร่ืองเดิม กท 2436

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเก่ียวกับการจัดท าร่างกรอบความร่วมมือในการ
ท างานร่วมกัน (Partnership Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
 World Economic Forum

26 ความเห็นต่อการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภา
วิจัยแห่งชาติแคนาดา

 P  P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1213 ลว. 30 ต.ค. 61       
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/1213 ลว. 31 ต.ค. 61          
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/7797 ลว. 1 พ.ย. 61          - 
เร่ืองเดิม 2460

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการจัดท าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนยี 
และนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

27 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Minister : AEM) คร้ังท่ี 50 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

 P P บันทึก สศอ ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/861 ลว. 25 ต.ค. 61 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1196 ตค
  ลว. 29 ต.ค. 61  บันทึก อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/1196 ลว. 29 ต.ค. 
61  หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 
0806/7682 ลว. 26 ต.ค. 61  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Minister : AEM) คร้ังท่ี 50 และการประชุมท่ี
เก่ียวข้อง ระหว่างวันท่ี 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 61         ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

28 รายงานสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 24 และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงาน IMT-GT และข้อคิดเห็น สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/859     ลว.
 6 พ.ย. 61                       บันทึก 
สศอ. ท่ี อก 0806/1259  ลว. 8 พ.ย. 
61 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 24 และการประชุม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงาน IMT-GT ระหว่างวันท่ี 28 ก.ย. - 3 ต.ค.
 61 ณ โรงแรม Double tree by hilton     รัฐมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย พร้อมท้ังข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการด าเนินการของ อก.
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29 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 24 และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/881 ลว. 14 พ.ย. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1303  
ลว. 16 พ.ย. 61 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0806/1303 ลว. 19 พ.ย. 61  
 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 
0806/8629 ลว. 21 พ.ย. 61   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 24 และ
การประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

30 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ าโขง

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/882 ลว. 14 พ.ย. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1304  
ลว. 16 พ.ย. 61 บันทึก อก ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0806/1304 ลว. 19 พ.ย. 61  
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 
0806/8630 ลว. 21 พ.ย. 61   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงและเอกสารผลลัพธ์การประชุมท้ัง 5 ฉบับ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

31 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือ
รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 33 และการประชุมสุด
ยอดท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/892 ลว. 19 พ.ย. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1312  
ลว. 20 พ.ย. 61 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0806/1312 ลว. 21 พ.ย. 61 
 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 
0806/8648 ลว. 22 พ.ย. 61  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็เร่ืองการขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนาม
หรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 33 และการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

32 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-ลาว คร้ังท่ี 3

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/906 ลว. 23 พ.ย. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1345 ลว.
 26 พ.ย. 61  และ หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก. 0806/8843 ลว. 27 พ.ย.
 61  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างแถลงการณ์
ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ 
ไทย-ลาว คร้ังท่ี 3 ก าหนดจัดวันท่ี 14 ธ.ค. 61 ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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33 ความเห็นต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อิสราเอล

 P P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด  ท่ี อก 
0806/848 ลว. 2 พ.ย. 61           
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1240 ลว. 5 พ.ย. 61
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7919 ลว. 5 พ.ย. 61        และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการ
จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้าน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อิสราเอล โดยการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงด้านนโยบายการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเสนอแนะการสร้างความเช่ือมโยงกับ
นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตของไทย โดยเฉพาะการวิจัยและ
พัฒนาในสาขาท่ีอิสราเอลมีความเช่ียวชาญ

34 ความเห็นต่อผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านการปฏิรูป
โครงสร้างและการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 
2/2561

 P  P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/858 ลว. 6 พ.ย. 61         
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1257 ลว. 7 พ.ย. 61
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1257 ลว. 8 พ.ย. 61
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/8187 ลว. 12 พ.ย. 61   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านการปฏิรูป
โครงสร้างและการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 
2/2561 โดยการมอบหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

35 ข้อเสนอต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ภายใต้
บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกาและข้อคิดเห็น 
สศอ.

 P P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/861 ลว. 7 พ.ย. 61 
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด  ท่ี อก 
0806/1371 ลว. 8 พ.ย. 61     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดท าข้อเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กลไกความ
ร่วมมือ ส าหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านมาตรการท่ีมิใช่ภาษี
 (NTMs) เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การลงทุน ระหว่างไทยและศรีลังกา
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36 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อเอกสารยกระดับกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ท่ีจะมีการลงนามในระหว่าง
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

 P  P  บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/863 ลว. 7 พ.ย. 61         
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1270 ลว.12 พ.ย. 61
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1270 ลว. 12 พ.ย. 61
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/8337 ลว. 19 พ.ย. 61    และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการขอความเห็นชอบต่อเอกสารยกระดับกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะด้าน
อุตสาหกรรมและการลงทุนในสาขาเป้าหมายร่วมกัน และการจัดต้ัง
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในสาธารณรับประชาชนจีน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

37 ความเห็นต่อผลการเยือนสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐปานามา
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักด์ิ ฟู
ตระกูล)

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/891 ลว. 19 พ.ย. 61     บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1306 
ลว. 20 พ.ย. 61 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1306 ลว. 21 พ.ย. 61
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/8647 ลว. 22 พ.ย. 61     และ
เร่ืองเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการเยือนสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐ
ปานามาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการ
ติดตามผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อก. ได้แก่ การ
ผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู ท่ีมีกรอบกว้าง 
(Comprehensive FTA)ให้ครอบคลุมการใช้สิทธิประโยชน์ของ
รายการสินค้า การค้าบริการและการลงทุน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

38 ความเห็นต่อเอกสารส าคัญท่ีจะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 26 และกาประชุมคณะรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี
 30

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/876 ลว. ลว. 13 พ.ย. 61  
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1289 ลว. 14 พ.ย. 61 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1289 ลว. 15 พ.ย. 61
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/8438 ลว. 19 พ.ย. 61   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 26 
และร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 30 โดยมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของ อก. ในการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสสา
หกรรม 4.0 ด้วยการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและย่ังยืน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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39 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP-TNC) คร้ังท่ี 24 
และการประชุมอ่ินๆท่ีเก่ียวข้อง และข้อเสนอความเห็น สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/896     ลว.
 20 พ.ย. 61                   บันทึก 
สศอ. ท่ี อก 0806/1346 ลว. 27 พ.ย.
 61 และเร่ืองเดิม
 

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP-TNC) คร้ังท่ี 24 
และการประชุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างวันท่ี 20-27 ตุลาคม 
2561 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงประกอบด้วย 1) 
การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า คร้ังท่ี 24 2) การประชุม
คณะท างานด้านการค้าสินค้า คร้ังท่ี 24 3) การประชุมคณะท างาน
ย่อยด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า คร้ังท่ี 22 และ 4) การประชุม
คณะท างานด้านการค้าบริการ คร้ังท่ี 24 และข้อเสนอด้านการค้า
สินค้า กฎถ่ินก าเนิดสินค้า และการค้าบริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องของ อก.

40 ความเห็นต่อข้อมูลปัญหาอุปสรรคการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ
ของไทย

 P P บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก 0806/840 
ลว. 30 ต.ค. 61                    
บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก0806/1221  
ลว. 31 ต.ค. 61 หนังสือ อก. ด่วน ท่ี 
อก 0806/7820 ลว. 1 พ.ย. 61      
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับข้อมูลปัญหาอุปสรรคการ
เข้าไปลงทุนในต่างประเทศของไทย

41 ข้อคิดเห็นต่อร่างรายการโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับ
สหพันธรัฐรัสเซีย ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือ และร่างบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือด้านการลงทุน และการผลิต
ระหว่างกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ สหพันธรัสเซียกับกระทรวง
อุตสาหกรรม

 P P บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/839      
ลว. 30 ต.ค. 61                   บันทึก
 สศอ. ท่ี อก 0806/1128 ลว. 31 ต.ค.
 61                       หนังสือ อก ท่ี 
อก 0806/7902 ลว. 5 พ.ย. 61 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างรายการ
โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสหพันธรัสเซีย ร่างแผนปฏิบัติ
การความร่วมมือ และร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความ
ร่วมมือด้านการลงทุน และการผลิตระหว่างกระทรวงพัฒนา
เศรษฐกิจ สหพันธรัสเซียกับกระทรวงอุตสาหกรรม

42 ความเห็นต่อประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/853 ลว. 5 พ.ย. 61           
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1252 ลว. 7 พ.ย. 61 หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/8040 ลว. 
7 พ.ย. 61    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับประเด็นความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการหารือระดับ
รัฐมนตรีของท้ัง 2 ฝ่าย
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43 ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือ ไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7

 P P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 086/860
 ลว. 7 พ.ย. 61       บันทึก สศอ. 
ด่วนมาก ท่ี อก 0806/1266 ลว. 12 
พ.ย. 61 หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/8183 ลว. 12 พ.ย. 61   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็นต่อ
ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
ไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7 ของฝ่ายรัสเซีย

44 ความเห็นต่อการลงนามพิธีสารฉบับท่ีหน่ึงเพ่ือแก้ไขความตกลงว่า
ด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ 
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และญ่ีปุ่น

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/946 ลว. 13 ธ.ค. 61     บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/9419 
ลว. 14 ธ.ค. 61   บันทึก อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/1419 ลว. 17 ธ.ค. 
61 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/9313 ลว. 18 ธ.ค. 61    และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการลงนามพิธีสารฉบับท่ีหน่ึงเพ่ือแก้ไขความตก
ลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมความตกลง
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญ่ีปุ่น เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

45 ความเห็นเร่ือง Remanufactured and Repaired Goods เพ่ือ
ประกอบการศึกษาเก่ียวกับประเด็นใหม่ในการเจรจา FTA ภายใต้
กรอบอาเซียน

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/952  ลว. 17 ธ.ค. 61  บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1425 ลว.
 18 ธ.ค. 61 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก. 0806/9320  ลว. 18 ธ.ค. 61  
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับความเห็นเร่ือง 
Remanufactured and Repaired Goods เพ่ือประกอบการศึกษา
เก่ียวกับประเด็นใหม่ในการเจรจา FTA ภายใต้กรอบอาเซียน

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

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/951  ลว. 17 ธ.ค. 61    บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1428 
ลว. 19 ธ.ค. 61  หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก. 0806/9390  ลว. 19 ธ.ค.
 61    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับความเห็นต่อ
ร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) JCBC ไทย-
เวียดนาม คร้ังท่ี 3
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47 ความเห็นต่อการขออนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความ
ร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/898 ลว. 21 พ.ย. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1322 ลว.
 23 พ.ย. 61  บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1322 ลว. 26 พ.ย. 61 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/8979 ลว. 3 ธ.ค. 61       และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการขออนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ
แห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือ
เป็นกลไกการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในสาขาท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
เหมืองแร่และพลังงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

48 ความเห็นต่อร่างข้อเรียกร้องการเปิดตลาดในเบ้ืองต้น (Initial 
Request) ของไทยภายใต้บทการค้าบริการของความตกลงการค้า
เสรีไทย-ศรีลังกา

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/940 ลว. 12 ธ.ค. 61    บันทึก 
สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/1410 ลว.
 13 ธ.ค. 61 หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี 
อก 0806/9243 ลว. 13 ธ.ค. 61    
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับเร่ืองร่างข้อเรียกร้องการ
เปิดตลาดในเบ้ืองต้น (Intial Request) ของไทยภายใต้ด้านการค้า
บริการและการลงทุนภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรี
ลังกา ในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพและเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมบริการและการลงทุนและมีความเป็นไปได้ในการ
ประกอบธุรกิจในศรีลังกา

49 ข้อมูลความคืบหน้าและข้อเสนอแนะการด าเนินความร่วมมือส าหรับ
การหารือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dialogue) ไทย-จีน คร้ังท่ี 4 
และข้อคิดเห็น สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก       
0806/949 ลว. 14 ธ.ค. 61          
บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก       
0806/1427 ลว. 19 ธ.ค. 61 หนังสือ 
อก. ด่วน ท่ี อก 0806/9391 ลว. 19 
ธ.ค. 61 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดท าข้อมูลและข้อเสนอแนะ เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
ตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในสาขาด้านการลงทุน และ สาขา
ด้านอุตสาหกรรม
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50 ความเห็นต่อร่างรายงานฉบับกลาง เร่ือง Fostering an Enabling 
Policy and Regulatory Environment in APEC for 
Data-Utilizing Businesses - Interim Report และข้อเสนอ สศอ.

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/950 ลว. 17 ธ.ค. 61    หนังสือ
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1610 
ลว. 18 ธ.ค. 61    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับเร่ืองร่าง
รายงานฉบับกลาง Fostering an Enabling Policy and 
Regulatory Environment in APEC for Data-Utilizing 
Business - Interim Report เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการศึกษาของ
รายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในภาคธุรกิจเอเปคและแนว
ทางการด าเนินงานด้านการจัดการข้อมูลจ านวนมาก (Big Data) 
การใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์การจัดท าฐานข้อมูล Big Data 
ของภาคอุตสาหกรรมโครงการศูนย์ข้อมูลอัจริยะด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ

51 รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการคณะท างานด้านการค้าสินค้า
ภายใต้การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (SLFTA
 WG-TIG) คร้ังท่ี 2 และข้อเสนอ สศอ.

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/962 ลว. 25 ธ.ค. 61    หนังสือ
 สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/1715 
ลว. 26 ธ.ค. 61    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับเร่ือง
รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการคณะท างานด้านการค้าสินค้า
ภายใต้การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา 
(SLFTA WG-TIG) คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 61 ณ กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ โดยให้ความเห็นในส่วนของรายการสินค้า
เรียกร้องศรีลังกาเปิดตลาดให้ไทย ภายใต้การประชุมเจรจาความตก
ลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา เพ่ือผลักดันและส่งเสริมการส่งออก และ
ไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดโดยการลดภาษีศุลกากรน าเข้า
ของศรีลังกา

52 รายงานสรุปผลการประชุมคณะท างานร่วมสาขาความร่วมมือด้าน
ศักยภาพในการผลิตภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และความเห็น สศอ.

 P  P บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/959      
ลว. 20 ธ.ค. 61                      
บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/1457    ลว.
 28 ธ.ค. 61 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับผลการประชุมคณะท างานร่วมสาขา
ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตภายใต้กรอบความร่วมมือแม่
โขง-ล้านช้าง ระหว่างวันท่ี 3-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงปักก่ิง และ
เมืองเซ่ินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมข้อคิดเห็น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป
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53 ความเห็นต่อผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจ าปี 2561 
(2018 Hign-level Political Forum on Sustainable - HLPF)

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/924 ลว. 30 พ.ย. 61    บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1375 
ลว. 4 ธ.ค. 61     บันทึก อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/1375 ลว. 6 ธ.ค. 
61    หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/9154 ลว. 7 ธ.ค. 61       และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูง
ว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจ าปี 2561 
(2018 Hign-Level Political Forum on Sustainable 
Development - HLPF) เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

54 ความเห็นต่อการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความ
ร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง อก. กับกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/942 ลว. 12 ธ.ค. 61     บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1412 
ลว. 13 ธ.ค. 61 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0806/1412 ลว. 14 ธ.ค. 61 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/9251 ลว. 14 ธ.ค. 61    และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับเร่ืองการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย

55 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง อก. กับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าสหพันธรัสเซีย

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/955 ลว. 19 ธ.ค. 61           
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1436 ลว. 19 ธ.ค. 61       
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1436 ลว. 20 ธ.ค. 61        
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/9556 ลว. 24 ธ.ค. 61    และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความ
ร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสหพันธรัสเซีย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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56 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว   คร้ังท่ี 3

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/934  ลว. 7 ธ.ค. 61      บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ที อก 0806/1400 
ลว. 12 ธ.ค. 61  บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0806/1400 ลว. 12 ธ.ค. 61 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/61
 ลว. 4 ม.ค. 62            และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว    คร้ังท่ี 3
 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

57 ความเห็นต่อสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนคร้ังท่ี
 10 และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/961  ลว. 25 ธ.ค. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1450 ลว.
 26 ธ.ค. 61 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1450 ลว. 27 ธ.ค. 61 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/63
 ลว. 4 ม.ค. 62           และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน คร้ังท่ี 10 และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

58 ความเห็นต่อการพิจารณาเสนอวาระเข้าสู่ท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) คร้ังท่ี 
1/2562

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/967 ลว. 25 ธ.ค. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1455 ลว.
 28 ธ.ค. 61 หนังสือ อก. ด่วน ท่ี อก  
    0806/21 ลว. 2 ม.ค. 62         
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการพิจารณาเสนอวาระ
เข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กน
ศ.) คร้ังท่ี 1/2562

59 ความเห็นต่อรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (SC-AROO) คร้ังท่ี
 28 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานการด าเนินการ
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) คร้ังท่ี 28

 P P บันทึก กท. ด่วน ท่ี อก       0806/16
 ลว. 9 ม.ค. 62       บันทึก สศอ. ด่วน
 ท่ี อก     0806/38 ลว. 10 ม.ค. 62  
     และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (SC-AROO) 
คร้ังท่ี 28 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานการ
ด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) คร้ังท่ี
 28 ระหว่างวันท่ี 3-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน
 ประเทศบรูไน
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60 ความเห็นต่อร่างรายงานร่วม (Joint Report) การทบทวนท่ัวไป 
JTEPA

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/22 
 ลว. 10 ม.ค. 62    บันทึก สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/48 ลว. 11 ม.ค. 62
     หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 
0806/231 ลว. 11 ม.ค. 62     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างรายงานร่วม 
(Joint Report) การทบทวนท่ัวไป JTEPA

61 ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป คร้ังท่ี 22

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/39 
 ลว. 17 ม.ค. 62    บันทึก สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/76 ลว. 18 ม.ค. 62
     บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก   
0806/76 ลว. 22 ม.ค. 62    หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 0806/671 ลว. 
24 ม.ค. 62     และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป คร้ังท่ี 
22 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

62 ความเห็นต่อโครงการท่ีมีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการ
ภายใต้เงินทุน ACMECS ภายใต้เสาท่ีสอง "การสอดประสานด้าน
เศรษฐกิจ" ภายใต้กรอบ ACMECS

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/44
 ลว. 18 ม.ค. 62     บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/79 ลว. 21 
ม.ค. 62    หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/515 ลว. 22 ม.ค. 62     
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับโครงการท่ีมีความส าคัญ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการภายใต้เงินทุน ACMECS ภายใต้เสาท่ี
สอง "การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ" ภายใต้กรอบ ACMECS

63 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอการเพ่ิมข้อบทความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA)

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/49 
 ลว. 24 ม.ค. 62    บันทึก สศอ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/106 ลว. 24 ม.ค. 
62      และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็นต่อ
ร่างข้อเสนอการเพ่ิมข้อบทความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA)
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64 ความเห็นต่อรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันท่ี 3-7 พฤศจิกายน 2561

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/963 ลว. 25 ม.ค. 61   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1454 ลว.
 28 ธ.ค. 61 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1454 ลว. 3 ม.ค 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/159 ลว. 9 ม.ค 62        และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันท่ี 3-7 พฤศจิกายน 2561  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์เพ่ือสนับสนุนการยกระดับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจท้ังในภาพรวมและรายมณฑล และข้อเสนอการจัดต้ัง
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

65 ความเห็นต่อร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อม
ล้านช้าง-แม่โขง พ.ศ. 2561-2565

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 086/965
 ลว. 25 ธ.ค. 61     บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1451 ลว. 26 
ธ.ค. 61 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1451 ลว.27 ธ.ค. 61
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/62
 ลว. 4 ม.ค. 62         และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมล้าน
ช้าง-แม่โขง เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนความร่วมมือด้าน
ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ภายในอนุภูมิภาค ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสีเขียวพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมย่ังยืน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

66 ความเห็นต่อการให้การรับรองกฎถ่ินก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/19
 ลว. 9 ม.ค. 62       บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/40 ลว. 10 
ม.ค. 62
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  0806/40
 ลว. 15 ม.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/505 ลว. 21 ม.ค. 62      และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการให้การรับรองกฎถ่ินก าเนิดสินค้าเฉพาะราย
สินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เสนอโดยกระทรวง
พาณิชย์ ในส่วนของหลักเกณฑ์กฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของกฎ
ถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ข้อเสนอ
การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ภาคการส่งออก ควบคู่ไปกับการ
พิจารณาการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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67 ข้อมูลและประเด็นหารือประกอบการเยือนรัฐอิสราเอลของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และข้อคิดเห็น สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/33
 ลว. 17 ม.ค. 62     บันทึก สศอ. 
ด่วนมาก ท่ี อก 0806/73 ลว. 17 ม.ค.
 62    หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/422 ลว. 17 ม.ค. 62     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี ความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ัวไปของอิสราเอล จากการสรุปรายงานการทบทวน
นโยบายการค้า และ ประเด็นหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

68 ความเห็นต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme : 
UNDP)

 P P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/969 ลว. 26 ธ.ค. 61    บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1456 ลว.
 28 ธ.ค. 61 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1456 ลว. 28 ธ.ค. 61 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/64
 ลว. 4 ม.ค. 62         และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองร่างบันทึกความตกลงระหว่างส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme : UNDP) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

69 ความเห็นต่อร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก    0806/6
 ลว. 3 ม.ค. 62         บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/20 ลว. 8 ม.ค.
 62        บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
  0806/20 ลว. 9 ม.ค. 62      
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/356 ลว. 16 ม.ค. 62      และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7 เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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70 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี 12  P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/11
 ลว. 4 ม.ค. 62       บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/62 ลว. 8 ม.ค.
 62       บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  
   0806/9 ม.ค. 62                
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/278 ลว. 15 ม.ค. 62      และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี 12 
ระหว่างวันท่ี 18-19 ตุลาคม 2651 ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

71 ความเห็นต่อการจัดท าหนังสือแลกเปล่ียนและความตกลงการ
ด าเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมณี

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/12
 ลว. 4 ม.ค. 62       บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/22 ลว. 8 ม.ค.
 62       บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/22 ลว. 9 ม.ค. 62      หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/355 ลว. 
16 ม.ค. 62       และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการจัดท าหนังสือแลกเปล่ียนและความตกลง
การด าเนินงานโครงการ SEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

72 ความเห็นต่อรายงานการเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
(Counterfiet and Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/40
 ลว. 18 ม.ค. 62     บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/84 ลว. 22 
ม.ค. 62     บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/84 ลว. 23 ม.ค. 62     
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/674 ลว. 25 ม.ค. 62      และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองรายงานการเฝ้าะวังเร่ืองการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Countfiet and Piracy Watch List) ของคณะกรรม
มาธิการยุโรป เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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73 ความเห็นต่อการปรับโอนพิกัดระบบฮาร์โมไซต์จากระบบ HS 2012 
เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/79
 ลว. 5 ก.พ. 62       บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/158 ลว. 7 
ก.พ. 62      บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/158 ลว. 11 ก.พ. 62    
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1205 ลว. 12 ก.พ. 62     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการปรับโอนพิกัดระบบฮาร์โมไซต์จากระบบ HS
 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

74 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญ่ีปุ่น 
คร้ังท่ี 10 และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/118 ลว. 22 ก.พ. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/199 ลว. 
15 ก.พ. 62    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง
กับญ่ีปุ่น คร้ังท่ี 10 และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องระหว่างวันท่ี 8-9 
ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

75 ข้อคิดเห็นต่อรายงานความก้าวหน้าการศึกษาโครงการด าเนินยุทธศาสตร์
การเจรจาตามความตกลง JTEPA และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี อก    0806/127
  ลว. 26 ก.พ. 62 หนังสือ สศอ. ด่วน
 ท่ี อก. 0806/253  ลว. 28 ก.พ. 62  
  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเอเชียตะวันออกส าหรับข้อคิดเห็นต่อรายงาน
ความก้าวหน้าการศึกษาโครงการด าเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตาม
ความตกลง JTEPA

76 ความเห็นต่อขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive 
Framework on Enhancing Trade and Economic 
Partnership between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of the People's Republic of 
China

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/50
 ลว. 24 ม.ค. 62     บันทึก สศิ. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก 0806/108 ลว. 25 ม.ค. 
62   บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/108 ลว. 28 ม.ค. 62   หนังสือ
 อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/883 ลว. 
31 ม.ค. 62     และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการขอความเห็นชอบกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนในสาขาเป้าหมาย เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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77 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับตารางการ
ลดภาษี (Schedule of Concession) ของไทย ภายใต้กรอบความ
ตกลง BIMSTEC

 P  P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก  0806/80
 ลว. 5 ก.พ. 62
หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/172 ลว. 7 ก.พ. 62 และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับรายงาน
สรุปผลการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับตารางการลดภาษี (Schedule
 of Concession) เก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงตารางการลดภาษี
ศุลกากร ส าหรับการค้าสินค้า ภายใต้การเจรจากรอบ BIMSTEC

78 ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ของ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐจอร์เจีย

 P P  บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/103 ลว. 14 ก.พ. 62
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/198 ลว. 15 ก.พ. 62     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับเอกสาร
ข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ของความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐจอร์เจีย และ
รายงานสรุปสาระส าคัญและข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ทางการค้ากับ
ไทยต่อผู้บริหาร สศอ.

79 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 26 และ
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 30

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/86
 ลว. 8 ก.พ. 62       บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/178 ลว. 11 
ก.พ. 62 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก  
0806/178 ลว. 13 ก.พ. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1308 ลว. 15 ก.พ. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 
226 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี 30 เสนอโดยกระทรวง
การต่างประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายหน่วยงานใน
สังกัด อก. พิจารณาด าเนินการต่อไป

80 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้าภายใต้ WTO ของ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

 P  P บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/114 ลว. 21 ก.พ. 62
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/223 ลว. 22 ก.พ. 62     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นการ
ด าเนินโครงการ QFQF และโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ และรายงานสรุปสาระส าคัญของ
รายงานการทบทวนนโยบายการค้าภายใต้ WTO ของบังกลาเทศต่อ
ผู้บริหาร สศอ.

81 ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมและข้อเสนอความเห็น
ส าหรับการด าเนินงานภายใต้กรอบเอเปค ประจ าปี 2562

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/128      ลว.
 27 ก.พ. 62                   
บันทึก สศอ.  ท่ี อก 0806/244    ลว.
 28 ก.พ. 62                    และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี จัดท ารายงานสรุปสาระส าคัญของผลการประชุมต่างๆ ภายใต้กรอบ
เอเปคต่อผู้บริหาร อก. และข้อเสนอความเห็น สศอ. ต่อแนวทาง
การด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 การจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี FTAAP และ แนวทางของกลุ่ม 
Chemical Dialogue
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82 ความเห็นต่อร่างกรอบเจรจากรณีการจัดตารางข้อผูกพันภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
 อันเป็นผลเน่ืองมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของส
หราชอาณาจักร (Brexit)

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/56
 ลว. 28 ม.ค. 62     บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/118 ลว. 29 
ม.ค. 62    บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
 0806/118 ลว. 31 ม.ค. 62   หนังสือ
 อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/294 ลว. 
4 ก.พ. 62       และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองร่างกรอบเจรจากรณีการจัดตารางข้อผูกพัน
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราช
อาณาจักร อันเป็นผลเน่ืองมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพ
ยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)    เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

83 ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 7 ของกระบวนการ
เกาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้าม
ชาติท่ีเก่ียวข้อง และการประชุมระหว่างรัฐกับภาคเอกชนของ
กระบวนการบาหลี คร้ังท่ี 2

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/58
 ลว. 28 ม.ค. 62      บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/128 ลว. 31 
ม.ค. 62    บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
 0806/128 ลว. 31 ม.ค. 62   หนังสือ
 อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/1042 ลว.
 5 ก.พ. 62       และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 7 ของ
กระบวนการเกาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีเก่ียวข้อง และการประชุมระหว่างรัฐกับ
ภาคเอกชนของกระบวนการบาหลี คร้ังท่ี 2 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

84 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นเก่ียวกับรายช่ือประเทศท่ีจะเจรจาความตกลง
เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment 
Treaties : BITs)

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/99
 ลว. 13 ก.พ. 62     บันทึก สศอ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/200 ลว. 15 
ก.พ. 62   หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1305 ลว. 15 ก.พ. 62    
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อคิดเห็น
เก่ียวกับรายช่ือประเทศท่ีจะเจรจาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaties : BITs)

85 ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการประชุม Political Consultation 
ไทย-สเปน คร้ังท่ี 3

 P  P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/122
 ลว. 25 ก.พ. 62    บันทึก สศอ. ด่วน
มาก ท่ี อก 0806/228 ลว. 27 ก.พ. 
62   หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/1622 ลว. 28 ก.พ. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูล
ประกอบการประชุม Political Consultation ไทย-สเปน คร้ังท่ี 3



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ
ผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
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86 ความเห็นต่อผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงกับ
ญ่ีปุ่น คร้ังท่ี 10 และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/118 ลว. 22 ก.พ. 62    บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/226 ลว.
 27 ก.พ. 62   บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/226 ลว. 28 ก.พ. 62  
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1698  ลว. 4  มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ า
โขงกับญ่ีปุ่น คร้ังท่ี 10 และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

87 ความเห็นต่อการจัดท าพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน ฉบับท่ี 4 (Fourth col to Amend the ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement)

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/136  ลว. 1 มี.ค. 62    บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/254 ลว. 
4 มี.ค. 62     บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/254 ลว. 5 มี.ค. 62     
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1720  ลว. 6  มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการจัดท าพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 (Fourth col to Amend the ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement)   เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

88 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย (ค.ศ. 2020-2024)

 P P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/149
  ลว. 6 มี.ค. 62    บันทึก สศอ. ด่วน
มาก ท่ี อก 0806/269 ลว. 7 มี.ค. 62 
   หนังสือ อก. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/1823  ลว. 7  มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับความเห็นต่อร่าง
แผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย (ค.ศ. 2020-2024)
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89 ความเห็นต่อการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าท่ี
มีการใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าส าหรับการส่งสินค้าจาก
ประเทศสมาชิกท่ีเป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน 
(Back-to-Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับ
ราคาสินค้าของประเทศท่ีสาม

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/152  ลว. 8 มี.ค. 62    บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/279 ลว. 
11 มี.ค. 62   บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/279 ลว. 11 มี.ค. 62   
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/2036  ลว. 14  มี.ค. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับ
การค้าท่ีมีการใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าส าหรับการส่งสินค้า
จากประเทศสมาชิกท่ีเป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน 
(Back-to-Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับ
ราคาสินค้าของประเทศท่ีสามเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

90 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือใน
สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/189  ลว. 21 มี.ค. 62  บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/349 ลว. 
27 มี.ค. 62   บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/249 ลว. 28 มี.ค. 62   
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก. 
0806/2319  ลว. 25  มี.ค. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความ
ร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

91 ความเห็นต่อการประชุมคณะท างานเพ่ือความร่วมมือไทย 
(ภาคเหนือ)-ยูนนาน คร้ังท่ี 7

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/140 ลว. 4 มี.ค. 62      บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/257 ลว.
 5 มี.ค. 62    หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/1817 ลว. 6 มี.ค. 62     
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับการประชุม
คณะท างานเพ่ือความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ)-ยูนนาน คร้ังท่ี 7  ใน
ประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการ
ด าเนินงาน เพ่ือบรรจุในร่างเอกสารบันทึกการหารือ
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92 ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 4

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/150 ลว. 7 มี.ค. 62     บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/275 ลว. 
8 มี.ค. 62
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/275 ลว. 11 มี.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1929 ลว. 12 มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 61 และการ
มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักใน
คณะท างานร่วมด้านศักยภาพการผลิต  เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

93 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี 17 (AKFTA-IC) และ
ความเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/151 ลว. 8 มี.ค. 62     บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/283 ลว. 
11 มี.ค. 62      และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปสาระส าคัญของการประชุม 
AKFTA-IC คร้ังท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 12 - 14 ก.พ. 62 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี และแนวทางการด าเนินงาน สศอ. ในประเด็นการ
เปิดเสรีเพ่ิมเติมสินค้าอ่อนไหว การจัดท าข้อบทด้าน TBT และ SPS 
และการด าเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ สศอ. ท่ี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน AKFTA FUND

94 ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวความคิดเร่ืองการจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ในปี 2562

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/156 ลว. 8 มี.ค. 62     บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/282 ลว. 
11 มี.ค. 62 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/1925 ลว. 11 มี.ค. 62    
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร
แนวความคิดเร่ืองการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ในปี
 2562 ในส่วนของการจัดกิจกรรมการประชุมสุดยอดอาเซียน-
เกาหลี และเสนอร่างเอกสารแนวความคิด เพ่ิมเติมด้านการค้า
บริการและการลงทุน นอกเหนือจาก การค้าสินค้า เพ่ือเช่ือมโยงสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย

95 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ร่วม คร้ังท่ี 3 ของ
ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (EAC)

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/171 ลว. 14 มี.ค. 62   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/313 ลว. 
15 มี.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/2081 ลว. 18 มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม 

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปสาระส าคัญของรายงานการ
ทบทวนนโยบายการค้าร่วม คร้ังท่ี 3 ของประชาคมแอฟริกา
ตะวันออก และเสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็น
โอกาสของการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน
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96 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า ไทย-ศรี
ลังกา คร้ังท่ี 3 และ ความเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วน ท่ี อก    0806/203 
ลว. 26 มี.ค. 62   หนังสือ สศอ. ด่วน 
ท่ี อก  0806/358 ลว. 27 มี.ค. 62    
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปสาระส าคัญของการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการค้า ไทย-ศรีลังกา คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 
5-6 มี.ค. 62 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา เก่ียวกับการน าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้านมาตรการท่ีมิใช่ภาษี
 ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน

97 ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) ของ
ความตกลงการค้าเสรี ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี (สินค้า)

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/187 ลว. 21 มี.ค. 62   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/337 ลว. 
22 มี.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/2281 ลว. 22 มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหารผู้บริหาร อก. ส าหรับการสรุปสาระส าคัญของ
เอกสารข้อเท็จจริงของความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับ
สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการเปิดตลาดสินค้า และเสนอความเห็นต่อ
กระทรวงพาณิชย์ ในการเสนอปรับปรุงความทันสมัยของตาราง
สินค้าและกฏเฉพาะรายสินค้า การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ต่างตอบแทน 
และการพิจารณาเผยแพร่ข้อมูล ข้อบทท่ีให้สอทธิพิเศษในการผลิต
นอกอาณาเขต (Treatment for Certain Goods)

98 ความเห็นต่อการตรวจสอบมาตรการท่ีมิใช่ภาษี (NTMs) ของไทย 
ภายใตการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีศรีลังกา-ไทย

 P  P บันทึก กท.. ด่วน ท่ี อก    0806/203
 ลว. 26 มี.ค. 62
หนังสือ สศอ. ด่วน ท่ี อก  0806/358
 ลว. 27 มี.ค. 62     และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหารผู้บริหาร สศอ ส าหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์
การใช้มาตรการท่ีมิใช่ภาษีของไทย กับรายการสินค้าตามพิกัด
ศุลกากร HS 2017 และเสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ในการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล UNCTAD 
และข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานด้าน NTMs ระหว่างไทยและ
ศรีลังกา

99 ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ คร้ังท่ี 3

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/193 ลว. 22 มี.ค. 62   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/343 ลว. 
26 มี.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/2360 ลว. 27 มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ 
คร้ังท่ี 3 ต่อประเด็นท่ีต้องการบรรจุในร่างเอกสารผลลัพธ์ ในหัวข้อ
การยกระดับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
และการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ
ผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

100 ความเห็นต่อค าขอปรับโครงสร้างกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด  ท่ี อก 
0806/155 ลว. 8 มี.ค. 62
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/281 ลว. 11 มี.ค. 62       
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/1926 ลว. 11 มี.ค. 62    และ
เร่ืองเดิม

ไม่มี ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับความเห็นต่อค า
ขอปรับโครงสร้างกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นความเห็นให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

101 ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด  ท่ี อก 
0806/179 ลว. 19 มี.ค. 62   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/330 ลว. 
20 มี.ค. 62       บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี อก 0806/330 ลว. 21 มี.ค. 62    
   หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก
0806/2117 ลว. 19 มี.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

ไม่มี ไม่มี เสนอความเห็นเร่ืองผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย คร้ังท่ี 7 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

102 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 34  P P บันทึก กท. ด่วน ท่ี อก     0806/232
 ลว. 18 เม.ย. 62 บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี
 อก      0806/421 ลว. 19 เม.ย. 62
 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/2939 ลว. 23 เม.ย. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับเอกสารผลลัพธ์
ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 34 ในประเด็นการ
ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

103 ความเห็นต่อสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ คร้ังท่ี 1/2562

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/231      ลว.
 18 เม.ย. 62                บันทึกสศอ.
 ท่ี อก 0806/437      ลว. 23 เม.ย. 
62 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับสรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ คร้ังท่ี 
1/2562 ในวันพุธท่ี 20 มี.ค. 62 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวง
การต่างประเทศ
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104 ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติการประชุมคณะกรรมาธิการว่า
ด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/218 ลว. 4 เม.ย. 62        
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/400 ลว. 9 เม.ย. 62    หนังสือ
 อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/2715 ลว.
 9 เม.ย. 62    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส าหรับร่าง
ข้อมติการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน
 การส่งเสริม SMEs การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว

105 ความเห็นต่อแบบส ารวจการจัดท าความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-
แปซิฟิก ภายใต้กรอบเอเปค (FTAAP)

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/223      ลว.
 10 เม.ย. 62                 หนังสือ 
สศอ. ท่ี อก 0806/401    ลว. 11 
เม.ย. 62                      และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับ
ความเห็นต่อแบบส ารวจการจัดท าความตกลงการค้าเสรี FTAAP 
ภายใต้กรอบเอเปค ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องการค้าสินค้าอุตสาหกรรม

106 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหหนาน และคณะกรรมการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจ้ิงโจว

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/224 ลว. 10 เม.ย. 62  บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/407 ลว. 
17 เม.ย. 62   บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/407 ลว. 18 เม.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/2917 ลว. 22 เม.ย. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน และคณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจ้ิงโจวเสนอโดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
เพ่ือสนันสนุนกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน
ของไทย ท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับจีนรายมณฑล โดยเฉพาะความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

107 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค
 ประจ าปี 2562 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/225 ลว. 11 เม.ย. 62 หนังสือ 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/405 ลว. 
17 เม.ย. 62    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค
 ประจ าปี 2562 ในประเด็นสังคมดิจิทัล (Digital Society) โดย
สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล Big Data
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจเอเปคน าไปประกอบการ
ด าเนินธุรกิจ
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108 ความเห็นต่อข้อมูลและสถานะของความร่วมมือไทย-จีน พร้อมท้ัง
ประเด็นหารือ ส าหรับการประชุม Belt and Road Forum for 
International Cooperation (BRF) คร้ังท่ี 2

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/226 ลว. 11 เม.ย. 62  บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/408 ลว. 
17 เม.ย. 62 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี
 อก 0806/2842 ลว. 18 เม.ย. 62  
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเตรียมการส าหรับ
นายกรัฐมนตรี ส าหรับข้อมูล สถานะความร่วมมือไทย-จีน ของ อก. 
 รวมท้ังประเด็นเจรจา ในประเด็นรายสาขาอุตสาหกรรม และราย
พ้ืนท่ี ตลอดจนข้อเสนอการจัดต้ังส านักงานท่ีปรึกษาด้าน
อุตสาหกรรมในสาธารณรัฐ  ประชาชนจีน

109 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนาภายใต้กองทุนความ
ร่วมมือแม่โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (MKCF) คร้ังท่ี 3 และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/229 ลว. 17 เม.ย. 62      
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/418 ลว. 18 เม.ย. 62 หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/2855 ลว. 
19 เม.ย. 62   และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี น าเสนอข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตามภารกิจ
ของ สศอ. ต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือต่อยอดการใช้
ประโยชน์เงินกองทุนของสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่ผูกพันกับ
งบประมาณของไทย เพ่ือด าเนินการผลักดันสร้างความร่วมมือและ
สนับสนุนบทบาทน าของไทยในเวทีอนุภูมิภาคระหว่างประเทศ
สมาชิกลุ่มน้ าโขงกับเกาหลี

110 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับประกอบการประชุม
ระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
คร้ังท่ี 7

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/238      ลว.
 22 เม.ย. 62                      บันทึก
 สศอ. ท่ี อก 0806/438     ลว. 25 
เม.ย. 62                   หนังสือ อก ท่ี
 อก 0806/3049    ลว. 26 เม.ย. 62  
                   และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส าหรับข้อมูล และ
ประเด็นหารือประกอบการชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศและความ
ร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คร้ังท่ี 7 ในประเด็นการเช่ือมโยง
เครือข่ายการผลิต สาขายานยนต์และช้ินส่วน และ ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านเหมืองแร่

111 ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นสนทนาส าหรับการประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสอาเซียน-จีน คร้ังท่ี 25 และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี 23

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/239 ลว. 22 เม.ย. 62      
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/430 ลว. 23 เม.ย. 62 หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/2990 ลว. 
25 เม.ย. 62   และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส าหรับข้อมูล และ
ประเด็นสนทนาส าหรับการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน-จีน 
คร้ังท่ี 25 และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี คร้ังท่ี 23  ในประเด็นการใช้ประโยชน์จากความตกลง
การค้าเสรี การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน

112 ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของตรินิแดดและ
โตเบโก

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/240 ลว. 22 เม.ย. 62 หนังสือ 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/437 ลว. 
25 เม.ย. 62    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร สศอ. ส าหรับสรุปสาระส าคัญของรายงานการ
ทบทวนนโนบายการค้าของประเทศตรินิแดดและโตเบโก และเสนอ
ความเห็น โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ และแจ้งความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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113 ความเห็นต่อประเด็นด้านความโปร่งใส ส าหรับ APEC 
Questionaires on Transparecy-related issued as part of 
the work plans related to FTAAP

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/251 ลว. 26 เม.ย. 62 หนังสือ 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/448 ลว. 
29 เม.ย. 62    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับ
ความเห็นประเด็นด้านโปร่งใสส าหรับ APEC Questionaires on 
Tramsparecy-related issued as part of the work plans 
relasted to FTAAP เก่ียวกับประเด็นด้านความโปร่งใส 
(Transparecy) เพ่ือน าไปสู่เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP)

114 ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/256 ลว. 26 เม.ย. 62 หนังสือ 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/456 ลว. 
30 เม.ย. 62    และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับ
แผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับการเพ่ิมเติม
กิจกรรม อาทิ การประเมินผลจากปีท่ีผ่านมา การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางผู้บริหารพบส่ือมวลชน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

115 ความเห็นต่อรายช่ือประเทศคู่เจรจาของไทยเพ่ือการเจรจาจัดท า
หรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทย 
และการเจรจาจัดท าหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการ
เก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/219 ลว. 5 เม.ย. 2562
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/401 ลว. 10 เม.ย. 62       
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อรายช่ือประเทศคู่เจรจาของไทยเพ่ือการเจรจา
จัดท าหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษี
ซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาล
ไทย และการเจรจาจัดท าหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือ
การเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต เสนอโดยกระทรวงการคลัง

116 ความเห็นต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโกเก่ียวกับ
การประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยร่างจริยธรรม คร้ัง
ท่ี 26 การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 11 และการประชุมเชิง
วิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรมกฎหมายและสังคมด้านวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/261 ลว. 29 เม.ย. 62
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/456 ลว. 30 เม.ย. 62    บันทึก
 อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/456 ลว. 
30 เม.ย. 62      หนังสือ อก. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี อก0806/3119 ลว. 30 เม.ย. 
62   และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโก
เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยร่าง
จริยธรรม คร้ังท่ี 26 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยจริยธรรม
ในด้านความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 11 และการ
ประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรมกฎหมายและสังคมด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยรและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เสนอ
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เก่ียวกับบทบาทการ
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้านร่าง
จริยธรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี



เสนอ
ผู้บริหาร
 อก. 
เพ่ือ

พิจารณา

เสนอ
หน่วย
งาน

ภายนอก
โดยตรง

ผู้บริหาร
 อก. 

ให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหาร
 อก. ไม่

เห็นชอบ/
 ให้

ปรับปรุง

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา

ล าดับท่ี ช่ือเร่ือง/ประเด็น

การน าเสนอ การพิจารณาของ
ผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

117 ความเห็นต่อมาเลเซียเสนอจัดต้ังกลไกการจัดการพิธีการศุลกากร ณ
 จุดเดียว (Single Clearance Mechanism) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโกตาเปอร์ดานาของมาเลเซียใกล้กับด่านศุลกากรสะเดา
จังหวัดสงขลา

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/284 ลว. 13 พ.ค. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/494 ลว. 
14 พ.ค. 62 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/3493 ลว. 14 พ.ค. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อมาเลเซียเสนอจัดต้ังกลไกการจัดการพิธีการ
ศุลกากร ณ จุดเดียว (Single Clearance Mechanism) ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนโกตาเปอร์ดานาของมาเลเซียใกล้กับด่าน
ศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

118 รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียนด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (SC-AROO) คร้ังท่ี 29 
และการประชุมคณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) คร้ังท่ี 29 และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท ท่ี อก 0806/267    ลว. 1
 พ.ค. 62                    บันทึก สศอ.
 ท่ี อก 0806/479 ลว. 8 พ.ค. 62  
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า 
(SC-AROO) คร้ังท่ี 29 และการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
การด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) 
คร้ังท่ี 29 ระหว่างวันท่ี 11-16 มีนาคม 2562              ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และข้อคิดเห็น สศอ. เก่ียวกับ
ประเด็นการใช้ Back to Back CO ควบคู่กับ Third Country 
Invoicing (TCI) เพ่ือความสะดวกในการซ้ือขายผ่านประเทศท่ีสาม 
และกรณีมาตรการเก่ียวกับการน าเข้าน้ าตาลของไทย

119 การจัดท าข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากกองทุน
พิเศษ ภายใต้ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2562 และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/216 ลว. 4 เม.ย. 62 
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/433 ลว. 23 เม.ย. 62
หนังสือประทับตรา สศอ. ท่ี อก 
0806/458 ลว. 1 พ.ค. 62      และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี ด าเนินการผลักดันสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ า
โขงกับจีนตอนใต้ และสนับสนุนบทบาทน าของไทยในเวทีอนุ
ภูมิภาคกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการน าเสนอโครงการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์เงินกองทุนพิเศษ โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของไทย
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120 รายงานสรุปผลการประชุมพิจารณาแนวทางการเจรจาเปิดตลาด
สินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PHTHFTA) และ
ข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/274      ลว.
 3 พ.ค. 62 
หนังสือ สศอ. ท่ี อก 0806/542    ลว.
 27 พ.ค. 62

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร สศอ. ส าหรับรายงานสรุปผลการประชุมพิจารณา
แนวทางการเจรจาเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-
ปากีสถาน (PHTHFTA) ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน 2562   ณ
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และจัดท าข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
รายการสินค้าเรียกร้อง (Request list) เพ่ือให้ปากีสถานเปิดตลาด
ให้กับไทย รวมท้ังแนวทางการด าเนินงานต่อแนวทางการเจรจาแบบ
 Early Harvest

121 รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ (Intersesssion Meeting) 
ของคณะท างานย่อยด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (SWG-ROO) ภายใต้
กรอบ RCEP และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/276      ลว.
 3 พ.ค. 62
บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/482    ลว. 
10 พ.ค. 62

   ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานสรุปผลการประชุม
ระหว่างรอบ (Intersesssion Meeting) ของคณะท างานย่อยด้าน
กฎถ่ินก าเนิดสินค้า (SWG-ROO) เก่ียวกับด้านกฎถ่ินก าเนิดสินค้า
ภายใต้การเจรจาความตกลง RCEP และข้อคิดเห็นต่อประเด็น
ข้อก าหนดกระบวนการอย่างง่ายและการก าหนดอัตราภาษีท่ีแตกต่าง

122 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมก ากับการด าเนินงาน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) คร้ังท่ี 12 
และข้อคิดเห็น สศอ.

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/342   ลว.18
 มิ.ย. 62 
บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/627 ลว. 19
 มิ.ย. 62  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร สศอ. ส าหรับผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ก ากับการด าเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
(ACFTA-JC) คร้ังท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2562  
          เพ่ือรับทราบสถานะผลการบังคับใช้ของความตกลงฯ    
และการเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ในประเด็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถ่ินก าเนิด
สินค้า ตลอดจนจนแนวทางการปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากร พร้อมท้ัง
เสนอแนวทางการด าเนินงาน สศอ.
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123 ความเห็นต่อการประชุมคณะท างานไทย-กว่างซี คร้ังท่ี 3  P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/328 ลว. 12 มิ.ย. 62  บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/599 ลว. 
14 มิ.ย. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/4568 ลว. 14 มิ.ย. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี น าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
ส าหรับการด าเนินงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับรายมณฑล (กว่างซี)  โดยน าเสนอ
สถานะการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ของไทยและสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสสร้างความร่วมมือกับ
มณฑลกว่างซีของจีน

124 ความเห็นต่อการปรับกฏเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮา
โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้า
สินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/313 ลว. 30 พ.ค. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/561 ลว. 
31 พ.ค. 62 
บันทึก อก ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/561
 ลว. 6 มิ.ย. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/4204 ลว. 10 มิ.ย. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากร
ระบบฮาโมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับปี 2017 ภายใต้ความตก
ลงการค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเ เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ 
โดยเสนอยึดหลักการเดิม หากมีการเปล่ียนแปลงควรก าหนด
กระบวนการเจรจาใหม่ ก่อนการด าเนินการออกประกาศระเบียบ
ภายในประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

125 การจัดท า Basic Country  Agreement ระหว่างสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO) และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/325 ลว. 11 มิ.ย. 62 
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/597 ลว. 13 มิ.ย. 62 หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/4538 ลว. 
13 มิ.ย. 62 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส าหรับการจัดท า 
Basic Country Agreement ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO) หรือ Host Country Agreement (HCA) ระหว่าง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับUNIDO รวมถึงท่าทีของ อก. ต่อ
การท า Host Country Agreement (HCA) ของไทยกับ UNIDO 
และสถานะการด าเนินการความร่วมมือระหว่าง อก. กับ UNIDO
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126 ผลการประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย   การพัฒนาท่ีย่ังยืน คร้ังท่ี 1/2562 และข้อคิดเห็น สศอ.

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/334    ลว. 
17 มิ.ย. 62
บันทึก สศอ. ท่ี อก 0806/622   ลว. 
18 มิ.ย. 62  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร สศอ. พร้อมท้ังข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลการประชุม
คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน คร้ังท่ี 1/2562 เก่ียวกับผลการด าเนินงานของ อก.
 ท่ีบรรจุอยู่ในรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศไทย ซ่ึงจะถูกน าไปเผยแพร่ในการประชุมหารือ
ระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจ าปี 2562 ณ
 นครนิวยอร์ก

127 ความเห็นต่อหลักการแจ้งข้อมูล (Notification) และหลักการปฏิบัติ
ท่ีเป็นพิเศษและแตกต่าง (S&DT)  ภายใต้ความตกลงขององค์การ
การค้าโลก (WTO)

 P  P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/356
 ลว. 26 มิ.ย. 62 
 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/647 ลว. 27  มิ.ย. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์ส าหรับหลักการแจ้งข้อมูล 
(Notification) และหลักการปฏิบัติท่ีเป็นพิเศษและแตกต่าง (S&DT)
 ภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) เก่ียวกับการแจ้ง
กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าตามพันธกรณีภายใต้ WTO 
ของไทยและการใช้ประโยชน์จากหลักการปฏิบัติท่ีเป็นพิเศษและ
แตกต่าง รวมท้ังเหตุผลความจ าเป็นท่ีไทยต้องรักษาสิทธิ

128 ความเห็นต่อร่าง TOR of the  ASEAN TVET Council  P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/408 ลว. 26 ก.ค. 62 หนังสือ 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/744 ลว. 
30 ก.ค. 62   และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเก่ียวกับ
ความเห็นต่อร่าง TOR of the ASEAN TVET Council โดยเพ่ิมเติม
บทบาทการสนับสนุบการด าเนินงานของ SEOM เพ่ือให้การ
ด าเนินงานครอบคลุมเสาหลักท้ัง 3 เสาของอาเซียน และการ
สนับสนุนให้เกิดบูรณาการและประสานงานเพ่ือรองรับการเช่ือมโยง
มาตรฐาน TVET
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129 รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศการเปล่ียนแปลง
อุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่ 4.0 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/410    ลว. 
30 ก.ค. 62                  บันทึก 
สศอ. ท่ี อก 0806/747   ลว. 31 ก.ค.
 62

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับการประชุมระหว่างประเทศการ
เปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่ 4.0 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยมีประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ 
การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมใน
การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาทักษะท่ีมีอยู่ (Reskilling) 
การเพ่ิมทักษะใหม่ (Upskilling) เพ่ือให้เกิดกลไกในการขับเคล่ือย
งานระดับนโยบายและแผนปฏิบัติการในการปรับเปล่ียน
อุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

130 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี 9 และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 P P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/389 ลว. 15 ก.ค. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/711 ลว. 
18 ก.ค. 62 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/5502 ลว. 18 ก.ค. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับร่างแถลงการณ์
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐ
เกาหลี คร้ังท่ี 9,ร่างเอกสารแนวคิดการประชุมระดับผู้น ากรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และร่างปฏิญญาระดับ
ผู้น าแม่น้ าโขง-แม่น้ าฮันในการระบุเพ่ิมเติมสาขาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4.0

131 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า
 อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี และ อก. เพ่ือจัดท า
ความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0

 P  P บันทึก กท. ด่วน ท่ี อก    0806/390 
ลว. 15 ก.ค. 62 บันทึก สศอ. ด่วน ท่ี 
อก 0806/729 ลว. 24 ก.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วน ท่ี อก 0806/5650 
ลว. 26 ก.ค. 62  และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับร่างบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน 
สาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือจัดท าความร่วมมือ
อุตสาหกรรม 4.0 โดยน าเสนอรายการผลการด าเนินงานระหว่าง 
สศอ. และ ฝ่ายเกาหลี ต่อการจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
และการพิจารณาสารัตถะ ถ้อยค า และประเด็นด้านกฎหมาย ก่อน
น าเสนอ คณะรัฐมนตรี
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132 ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน  
คร้ังท่ี 22 และการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น คร้ังท่ี 22 
เก่ียวกับการเช่ือมโยง

 P  P บันทึก กท. ด่วนมาก ท่ี อก 0806/403
 ลว. 24 ก.ค. 62 
หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ท่ี อก 
0806/731 ลว. 26 ก.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ต่อร่าง
เอกสารส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน และ อาเซียน-ญ่ีปุ่น 
ต่อประเด็นสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

133 ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ส าหรับสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 4

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/400 ลว. 23 ก.ค. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/732 ลว. 
24 ก.ค. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/5642 ลว. 25 ก.ค. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อร่าง
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือม่โขง-ล้านช้าง โดย
เสนอเพ่ิมเติมสาขาความร่วมมือทางอุตสาหกรรม

134 ข้อมูลและความเห็นต่อกรณีรัฐบาลเนปาลประกาศห้ามน าเข้า
เคร่ืองด่ืมชูก าลังตรา Red Bull และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/438    ลว. 9
 ส.ค. 62                    บันทึก สศอ.
 ท่ี อก 0806/790   ลว. 13 ส.ค. 62  
              หนังสือ อก. ท่ี อก 
0806/6136  ลว. 14 ส.ค. 62          
         และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลและความเห็นต่อ
กรณีรัฐบาลเนปาลประกาศห้ามน าเข้าเคร่ืองด่ืมชูก าลังตรา Redbull
 เก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลภูมิหลังด้านนโยบายการค้าของเนปาล 
และกฏระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศ และเสนอความเห็นต่อ
กรณีการออกประกาศด้านความโปร่งใน ส าหรับช่องทางการเสนอ
ข้อสนเทศภายใต้ WTO

135 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า
 อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวง
อุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านความร่วมมือุตสาหกรรม
เพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 4.0

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/452 ลว. ลว. 16 ส.ค. 62 
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/812 ลว. 19 ส.ค. 62 หนังสือ 
อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/6315 ลว. 
21 ส.ค. 62 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6373 ลว. 22 ส.ค. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวง
การค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านความร่วมมือ
อุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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136 ข้อมูลและประเด็นหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย
การค้าและการลงทุน คร้ังท่ี 3/2562 (CTI3/2019) และการ
ประชุมท่ีเก่ียวข้องภายใต้กรอบเอเปค และข้อคิดเห็นต่อ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/455 ลว. 19 ส.ค. 62 
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/839 ลว. 21 ส.ค. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและประเด็นหารือต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส าหรับข้อมูลและประเด็นหารือการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย
การค้าและการลงทุน คร้ังท่ี 3 /2562 (CTI3/2019) และการ
ประชุมท่ีเก่ียวข้องภายใต้กรอบเอเปค เก่ียวกับประเด็นสินค้า 
Remanufacturing ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค

137 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาส าหรับการหารือทวิภาคี
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรับ
เกาหลีในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และข้อคิดเห็นต่อ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/457 ลว. 21 ส.ค. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/832 ลว. 
23 ส.ค. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6409 ลว. 27 ส.ค. 62 และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและประเด็นสนทนาต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ส าหรับข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาส าหรับการหารือ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายมุน แช อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เกาหลีในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการแก่นายกรัฐมนตรี เพ่ือ
หารือทวิภาคีระดับผู้น ากับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ด้าน
การพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม

138 รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศการเปล่ียนแปลง
อุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/410    ลว. 
30 ก.ค. 62                  บันทึก 
สศอ. ท่ี อก 0806/747 ลว. 31 ก.ค. 
62

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานสรุปผลการประชุมระหว่าง
ประเทศการเปล่ียนแปลอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
เก่ียวกับการจัดท าร่างปฏิญญาว่าด้วยการปรับเปล่ียนอุตสาหกรรม
อาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และน าสาระส าคัญของการประชุมไป
เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนท่ีน าทาง และแผนปฏิบัติการ
ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป

139 ข้อมูลประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีไทยผลักดันให้อาเซียนร่วมกัน
ด าเนินการให้บรรลุส าเร็จในปี 2562 และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/415    ลว. 
31 ก.ค. 62                หนังสือ สศอ.
 ท่ี อก 0806/754 ลว. 1 ส.ค. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับข้อมูลปร
เด็นด้านเศรษฐกิจท่ีไทยผลักดันให้อาเซียนร่วมกันด าเนินการให้
บรรลุผลส าเร็จในปี 2562 ซ่ึงบทบาทในการผลักดันให้เป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ได้แก่ ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการปรับเปล่ียน
อุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

140 ข้อมูลและประเด็นสนทนาเพ่ือประกอบการเข้าเย่ียมคารว
นายกรัฐมนตรีของคณะนักธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐฯ-
อาเซียน (US-ASEAN Business Council - USABC) และข้อคิดเห็น
ของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/433 ลว. 7 ส.ค. 62   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/781 ลว. 
9 ส.ค. 62 หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/6084 ลว. 13 ส.ค. 62 และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับข้อมูลและ
ประเด็นสนทนาเพ่ือประกอบการเข้าเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรีของ
คณะนักธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน (US-ASEAN 
Business Council - USABC) เก่ียวกับโอกาสการลงทุนในประเทศ
ไทยและแนวทางท่ีบริษัทอเมริกันจะช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศ
ไทย 4.0
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141 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม (IDB)
 สมัยท่ี 47 ของ UNIDO และข้อคิดเห็นของ สศอ.

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/434 ลว. 8 
ส.ค. 62 บันทึก สศอ. ท่ี อก 
0806/805 ลว. 16 ส.ค. 62

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม (IDB) ระหว่างวันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ 
Vienna International Center กรุงเวียนนา เก่ียวกับการทบทวน
การด าเนินงานตามแผน การต่ออายุการเป็นสมาชิกของไทยใน IDB 
การน าเสนอความคืบหน้ากิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ รวมท้ังกิจกรรมท่ี UNIDO มีบทบาทระหว่างการประชุม
อาเซียนท่ีผ่านมา

142 ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ัง
ท่ี 25 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/510 ลว. 10 ก.ย. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/908 ลว. 
13 ก.ย. 62 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/908 ลว. 16 ก.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7102 ลว. 19 ก.ย. 62 และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรับมนตรี
 คร้ังท่ี 25 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ข้อเสนอของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะ
รัฐมตรี

143 ความเห็นต่อการประชุมระหว่างรัฐมนตรี และภาคเอกชนกรอบ
ความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
คร้ังท่ี 12 และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่ม
แม่น้ าโขง-ญ่ีปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 11

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/509 ลว. 10 ก.ย. 62 บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/903 ลว. 
13 ก.ย. 62 บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/903 ลว. 16 ก.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7103 ลว. 19 ก.ย. 62 และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน
กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม คร้ังท่ี 12 และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความ
ร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 
11 ข้อเสนอของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมตรี
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144 ความเห็นต่อการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสาร
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังท่ี 51 และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/489 ลว. 3 ก.ย. 62   บันทึก 
สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/866 ลว. 
4 ก.ย. 62   บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
อก 0806/866 ลว. 6 ก.ย. 62   
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6792 ลว. 10 ก.ย. 62 และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบ
เอกสารในการประชุมรัฐมนรีเศรษฐกิจาเซียน (AEM) คร้ังท่ี 51 
และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ 
เก่ียวกับร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียนและร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมอาเซียน 4.0 เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมตรี

145 ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค 
คร้ังท่ี 5

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/472 ลว. 26 ส.ค. 62     บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/844 ลว.
 27 ส.ค. 62
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/844 ลว. 29 ส.ค. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6639 ลว. 4 ก.ย. 62   และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นส าหรับการขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาณ
รัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค คร้ังท่ี 5 เก่ียวกับข้อเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปคใน
การสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สาขาเกษตร
เพ่ืออนาคต เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

146 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ าประเทศไทย

 P P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/448    ลว. 
14 ส.ค. 62                 บันทึก สศอ.
 ท่ี อก 0806/827   ลว. 21 ส.ค. 62 
บันทึก อก. ท่ี อก 0806/827   ลว. 22
 ส.ค. 62 
หนังสือ อก. ท่ี อก 0806/6946 ลว. 
13 ก.ย. 62
หนังสือ อก. ท่ี อก 0806/7020 ลว. 
18 ก.ย. 62 และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. / รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ / 
คณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
อก. กับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือขอรับ
เงินกองทุนพิเศษ ด าเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค 
แม่โขง-ล้านช้าง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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147 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 27 (RCEP TNC)
 และการประชุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และข้อเสนอความเห็น สศอ.

 P  P บันทึก กท. ท่ี อก 0806/484    ลว. 
30 ส.ค. 62                 บันทึก สศอ.
 ท่ี อก 0806/868 ลว. 4 ก.ย. 62  
และเร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานผู้บริหาร อก. ส าหรับรายงานสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 27 (RCEP TNC) และการประชุมอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างวันท่ี 23-31 ก.ค. 2562 ณ เมืองเจ้ิงโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เก่ียวกับด้านการค้าสินค้าและกฎถ่ิน
ก าเนิดสินค้า และเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร อก. เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อแนวทางการด าเนินงานด้านการเปิดตลาดท่ีแตกต่าง 
โดยการยืดหยุ่นให้เฉพาะกับอินเดีย เพ่ือให้ระดับการเปิดตลาดของ
ไทยสามารถน าไปเจรจาต่อรองได้ แต่ยังคงท่าทีเดิมกับประเทศอ่ืน
ดังเดิม

148 ความเห็นต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การศึกษาภาษาเกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/481  ลว. 30 ส.ค. 62     
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/858 ลว. 30 ส.ค. 62 
บันทึก อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/858 ลว. 3 ก.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6706 ลว. 5 ก.ย. 62  และเร่ือง
เดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ด้านการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม รองรับการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
เกาหลี เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

149 ความเห็นต่อการทบทวนโนบายการค้าภายใต้ WTO ของ
สาธารณรัฐซูรินาเม

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/486  ลว. 2 ก.ย. 62      
หนังสือ สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/896 ลว. 4 ก.ย. 62     และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส าหรับการสรุป
สาระส าคัญของเอกสารการทบทวนการค้าภายใต้ WTO ของ
สาธารณรัฐซูรินาเม ในสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ เพ่ือแสวงหา
และพัฒนาการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
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การน าเสนอ การพิจารณาของ
ผู้บริหาร อก.

หลักฐาน
การอ้างอิง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน

อธิบาย/ช้ีแจง/ความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน

150 ความเห็นต่อการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วย
เศรษฐกิจทางทะเล คร้ังท่ี 3

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก   
0806/504 ลว. 9 ก.ย. 62       บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/895 ลว.
 10 ก.ย. 62 
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/895 ลว. 11 ก.ย. 62
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/6954 ลว. 13 ก.ย. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย
ว่าด้วยเศรษฐกิจทางทะเลคร้ังท่ี 3 เสนอโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ เก่ียวกับปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ซ่ึง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และกระชับความ
ร่วมมือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตองไทย อาทิ 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การส ารวจแร่จากภาคพ้ืนทะเล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

151 ข้อมูลประเด็นสนทนาและข้อเสนอส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมไทย-อินเดีย คร้ังท่ี 8

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/515  ลว. 13 ก.ย. 62    บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/915 ลว.
 17 ก.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7017 ลว. 17 ก.ย. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอข้อมูลและประเด็นสนทนาต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
ส าหรับการประชุมคณะกรรมธิการร่วมไทย-อินเดีย คร้ังท่ี 8 ใน
ประเด็นการสร้างความร่วมมืออุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างกัน และข้อเสนอการสร้างกลไกความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม

152 ความเห็นต่อร่างเอกสารส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมสาขา
ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตภายใต้กรอบความร่วมมือแม่
โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 4

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/517  ลว. 13 ก.ย. 62     
บันทึก สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/916 ลว. 17 ก.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7107 ลว. 19 ก.ย. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศส าหรับร่างเอกสารต่างๆ
 ส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมสาขาความร่วมมือด้านศักยภาพ
ในการผลิต ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค แม่โขง-ล้านช้าง

153 รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม
คณะกรรมการร่วมไทย-อินเดีย คร้ังท่ี 8 และความเห็นต่อร่าง
เอกสารผลลัพธ์ (Agreed Minutes)

 P  P บันทึก กท. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/538  ลว. 24 ก.ย. 62    บันทึก
 สศอ. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0806/951 ลว.
 25 ก.ย. 62 
หนังสือ อก. ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 
0806/7266 ลว. 26 ก.ย. 62  และ
เร่ืองเดิม

   ไม่มี    ไม่มี รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการฯ และน าเสนอความเห็น อก. 
ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส าหรับร่างเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมคณะกรรมธิการร่วมไทย-อินเดีย คร้ังท่ี 8 ในประเด็นการ
สร้างความร่วมมืออุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน ผ่าน
นโยบาย Thailand 4.0 และ Make in India


