
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Output     จ ำนวนนโยบำย แผน มำตรกำร เรื่องที่ให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
(หน่วย : เรื่อง) 

 จ านวนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่น าเสนอต่อผู้บริหาร อก.  

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก/ศูนย์ต่ำงๆ  จ ำแนกตำมประเดน็ยุทธศำสตร ์
เดือนตุลำคม 2556 –สิงหำคม พ.ศ. 2557 

ข้อมูล ณ 8 สิงหำคม 2557 
 
 

กิจกรรม 

จ ำนวน
เป้ำหมำยปี 
พ.ศ. 2557 

จ ำนวน
เป้ำหมำย      

สะสม   
ณ ปัจจุบัน 

 

จ ำนวนผล 
กำร

ด ำเนินงำน 
 

สถำนะ 

(1) (2) (3) (3)/(2)x100 
ผลผลิตที่ 1  การจัดท านโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม 111 100 134  

เสนอแนะนโยบำยและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมมหภำค 17 15 18  

เสนอแนะนโยบำยและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมรำยสำขำ 
-  สร.1 
-  สร.2 

36 
18 
18 

32 
16 
16 

34 
16 
18 

 

เสนอแนะท่ำทีด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 58 53 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำมำรถสรุปรำยละเอียดในแต่ละเรื่องได้ดังนี้ 
ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 

สม. (18 เรื่อง)  
1 แผนงำน/โครงกำรภำยใต้มำตรกำรบรรเทำ

ผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบ
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

สศอ. ได้เสนอแนะควำมเห็นและจัดท ำ
ประเด็นชี้แจงของ อก. เพื่อเสนอต่อ รวอ. 
และลงนำมในหนังสือถึงคณะกรรมกำร
กลั่นกรองเรื่องเสนอ ค.ร.ม. คณะที่  1 
(ฝ่ำยเศรษฐกิจ)  

 

2 ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อระเบียบวำระ
กำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 6 

สศอ. เสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ระเบียบวำระในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ ครั้งที่ 6 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 
ผศอ. ให้ควำมเห็นชอบและลงนำมเรียน
ประธำนกรรมกำรจัดสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ. 2556  

 

3 แนวทำงกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health 
Destination) 

สศอ. ได้เสนอแนะควำมเห็นของ อก. ที่มี
ต่อควำมเห็นและข้อเสนอแนะของสศช.ใน
เรื่องดังกล่ำว โดย รวอ. ได้ลงนำมหนังสือ
ถึง รมว.กก. 

 

4 โครงกำรโชห่วยช่วยชำติ “ร้ำนถูกใจ” สศอ. ได้ท ำควำมเห็นเพื่อเสนอควำมเห็น 
โดย รวอ. ได้ลงนำมถึงเลขำธิกำร ค.ร.ม.  

 

5 แน ว ทำ ง ก ำ ร รั กษ ำ เ ส ถี ย รภ ำ พอั ต ร ำ
แลกเปลี่ยนภำยใต้ควำมผันผวนของค่ำเงิน
บำท ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภำค
กำรผลิต 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นของ อก. ที่มีต่อ
ข้อเสนอแนะของสศช.ในเรื่องดังกล่ำว โดย 
รวอ. ลงนำมในหนังสือถึง รมว. กค.  

 

6 กำรศึกษำและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำและ
กำรฟื้นฟูกำรพัฒนำตำมวิถีวัฒนธรรมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นและข้อเสนอต่อ
รำยงำนฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก. โดย 
รวอ. ได้ลงนำมถึง รมว.วธ.  

 

7 แนวทำงกำรขับเคลื่อนมติสมชัชำพัฒนำ
สังคมระดับชำติ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2556 
และประเด็นนโยบำยสำธำรณะด้ำน
ผู้ด้อยโอกำส ประจ ำปี 2557 

สศอ. ได้ เสนอแนะควำมเห็นในส่วนที่
เกี่ ยวข้องกับ สศอ . เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำในกำรประชุมสัมชชำพัฒนำสังคม
ระดับชำติ ประจ ำปี 2557   

 

8 มำตรกำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมเพื่อ
ผลักดันกำรสง่ออกปี 2557 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นและข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอภำคเอกชนจำกกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ส่งออกของไทยในปี 
2556 และแนวโน้มปี 2557 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ อก. โดย รวอ. ได้ลงนำมใน
หนังสือถึ ง รมว.พณ. เพื่อน ำ ไปจัดท ำ
แผนกำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมและ
มำตรกำรผลักดันกำรส่งออกปี 2557 แบบ
บูรณำกำรต่อไป 

 

9 โครงกำรจัดท ำยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ตำมแนว

สศอ. ได้เสนอนโยบำยกำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
พื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวนัตก (EWEC) ฝั่ ง ตะวั นตกตำมแนวพื้ นที่ เ ศรษฐกิ จ

ตะวั นออก -ตะวั นตก โดย  ปกอ .  ไ ด้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้เผยแพร่ 

10 โครงกำรจัดท ำยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลอันดำมนั
เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำน 

สศอ. ได้เสนอนโยบำยกำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่
ชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน  โดย ปกอ .  ได้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้เผยแพร่ 

 

11 แนวทำงบรรเทำควำมเดือดร้อนและ
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจด้ำนสินเชื่อผ่ำน
สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 

สศอ. ได้เสนอมำตรกำรกำรค้ ำประกัน
สินเชื่อ โดย บสย. โดย รวอ. ได้ท ำหนังสือ
เรียน ลลค. 

 

12 (ร่ำง) รำยงำนสถำนกำรณ์มลพษิอของ
ประเทศไทย ปี 2556 

สศอ. ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อ (ร่ำง) รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของ
ประเทศไทย ปี 2556 โดย ผศอ. ได้ท ำ
หนังสือเรียน อคพ. 

 

13 แนวทำงกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมแห่งชำติ (กอช.) 

สศอ. ได้เสนอภำรกิจ/อ ำนำจหน้ำที่ และ
เสนอกำรผลักดันนโยบำยกำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรม เพื่อผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ 
โดย รวอ .  ได้ เห็นชอบเสนอ หัวหน้ ำ
ฝ่ำยเศรษฐกิจ คสช. 

 

14 แนวทำงกำรฟื้นฟูและสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจไทย 

สศอ. ได้เสนอผลกำรด ำเนินกำรของ อก. 
ตำมแนวทำงกำรบริหำรเศรษฐกิจกำร
บริกำรเศรษฐกิจระยะสั้นภำยใน 1 ปี (พค. 
57-พค.58) ตำมรำยงำนข้อเสนอแนะแนว
ทำงกำรฟื้นฟูและสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจไทยที่ หน.คสช. อนุมัติ เสนอ 
ปกอ. ลงนำมเรียน กค. 

 

15 กำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) 
คร้ังที่ 1/2557 

สศอ. เสนอควำมเห็นและท่ำทีของ อก. ต่อ
ข้อเสนอภำคเอกชนในกำรประชุม กรอ. 
ครั้งที่ 1/2557 พร้อมข้อมูลประกอบกำร
ประชุม เสนอ ปกอ. ลงนำมเรียน สศช. 

 

16 ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับ
ที่ ...) พ.ศ. ... 

สศอ. เสนอแนะควำมเห็นและยืนยัน ร่ำง
พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 
. . . )  พ .ศ .  . . .  ที่ ผ่ ำนกำรพิจำรณำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว 
เสนอ รวอ.ลงนำมเรียน ครม. 

 

17 กำรปรับลดศนูย์บริกำรจดทะเบยีนแรงงำน
ต่ำงด้ำวแบบเบ็ดเสร็จในกรุงเทพมหำนคร 

สศอ. ได้เสนอแนะควำมเห็นและให้ควำม
เห็ นชอบกำรปรับลดศู นย์ บริ ก ำรจด
ทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวแบบเบ็ดเสร็จ 
น ำ เสนอ ปกอ .  ลงนำมเรียน เจ้ ำกรม
ยุ ท ธ ก ำ ร ท ห ำ ร  ฝ่ ำ ย เ ล ข ำ นุ ก ำ ร
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดกำรปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 

 

18 มำตรกำรทำงภำษีและค่ำธรรมเนียมจำกกำร สศอ. ได้ เสนอแนะควำมเห็นในส่วนที่  



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
ควบรวมกิจกำรตำมแผนพัฒนำระบบสถำบนั
กำรเงิน ระยะที่ 2 

เกี่ยวข้องกับ อก. และให้ควำมเห็นชอบใน
หลักกำรดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอ ปกอ. ลง
นำมเรียน ลลค. 

สร.1 (16 เรื่อง)  
1 กำรพิจำรณำก ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่

จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมพลำสติก 
(Plastics Park) 

ปกอ. มอบหมำยให้ สศอ. และ ส.พลำสติก
หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
ก ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยทีจ่ะได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรสง่เสริมกำรลงทนุ
ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมพลำสติก โดย 
สศอ. ได้ก ำหนดแนวทำงอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยฯ โดย ผศอ. ได้ลงนำมในหนังสือ
ถึง ลกท. แล้ว 

 

2 กำรช ำระภำษีอำกรเศษที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้
ของของที่ได้รับกำรยกเว้นหรือลดหย่อน
อำกรตำมประกำศกระทรวงกำรคลังเร่ือง 
กำรลดอัตรำหรือยกเว้นอำกรศุลกำกรตำม
มำตรำ 12 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 

สมำคมอุตสำหกรรมไฟฟำ้และอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนำคมไทย มีหนงัสือร้องเรียนวำ่
สมำชิกได้รบัผลกระทบจำกเรื่องดงักลำ่ว 
สศอ. จงึได้จดัท ำสรปุข้อเท็จจริงและ
ควำมเห็น ซึ่ง ผศอ. ได้ลงนำมในหนังสือแจ้ง
ตอบสมำคมฯ แล้ว 

 

3 กำรจัดท ำข้อมูล และควำมเห็นเก่ียวกับกำร
ผลักดัน และพัฒนำอุตสำหกรรมวัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  

สศอ. ได้จัดท ำข้อคิดเห็น ในกำรประชุมกำร
ผลักดันและพัฒนำอุตสำหกรรมวัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงแพทย์บูรณำกำร 
3 กระทรวง (สธ. อก. และ วว.) เพื่อเสนอ
ต่อ รวอ. เพื่อใช้ในกำรประชุม 

 

4 กำรพิจำรณำปริมำณโควตำ้น ำเข้ำสินค้ำเหล็ก
และเหล็กกล้ำจำกประเทศญี่ปุ่น ปี 2557 

สศอ. ได้เป็นเจ้ำภำพในกำรประชุม
คณะกรรมกำรร่วมด้ำนอุตสำหกรรมเหล็ก
ไทย-ญี่ปุ่น และได้จัดท ำหนงัสือเก่ียวกับ
ปริมำณโควตำ้น ำเข้ำสนิค้ำเหลก็ โดยได้
เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ ผศอ. และได้
แจ้งเรื่องดังกล่ำวต่อกรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศเพื่อพิจำรณำต่อไป 

 

5 กำรพิจำรณำเร่ืองของ บ. สยำมนิปปอนสตีล
ไพพ์ จ ำกัด เกี่ยวกับกำรจัดสรรปริมำณ
น ำเข้ำเหล็กและเหล็กกล้ำที่มีโควต้ำตำม
ควำมตกลงระหว่ำงรำชอำณำจกัรไทยและ
ญี่ปุ่นส ำหรับควำมเปน็หุ้นสว่นทำงเศรษฐกิจ 

สศอ. ได้จัดท ำข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นเพื่อ
ประกอบกำรชี้แจงในประเด็นตำ่งๆ ที่ บ. 
ร้องขอควำมเป็นธรรม โดยได้เสนอขอ
ควำมเห็นชอบต่อ ผศอ. และตอบประเด็น
ดังกล่ำวแก่ บ. แล้ว 

 

6 กำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรผลิตของโครงกำร
ผลิตรถยนตป์ระหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล 

สศอ. ได้จัดท ำข้อเท็จจริงเก่ียวกับโครงกำร
ส่งเสริมกิจกำรผลิตรถยนตป์ระหยัด
พลังงำนมำตรฐำนสำกล เสนอขอควำม
เห็นชอบต่อ ผศอ. โดย ปกอ. ได้ลงนำมใน
หนังสือตอบ บ. เรียบร้อยแล้ว 

 

7 กำรพิจำรณำข้อเสนอแนะประกอบกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรเศรษฐกิจกำร
พำณิชย์และอุตสำหกรรมวุฒิสภำ 

สศอ. ได้จัดท ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำอุตสำหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่อน ำเรียน ปกอ. 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
และไดล้งนำมในหนังสือถึง
คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจกำรพำณิชย์และ
อุตสำหกรรม วุฒิสภำฯ เรียบร้อยแล้ว  

8 กำรพิจำรณำกำรขออนุมัติใช้เงนิงบกลำง 
รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ ำเป็นโครงกำรมำตรกำรรถยนต์คันแรก 

สศอ. ได้พิจำรณำเสนอควำมเห็นในส่วนที่
เก่ียวข้องกับข้อเสนอของ กค. ในเร่ือง ขอ
อนุมัติใช้เงินงบกลำง รำยกำรเงนิส ำรอง
จ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น (โครงกำร
มำตรกำรรถยนต์คันแรก) เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของ ค.ร.ม. 

 

9 กำรพิจำรณำเร่ืองของ บ. สหวิริยำ อินดัสตรี 
จ ำกัด (มหำชน) ขอให้พิจำรณำเร่งรัดกำร
ก ำหนดมำตรกำรปกป้องชั่วครำวกรณีกำร
น ำเข้ำสนิค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือที่เพิ่มขึ้น 

บ. ได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจำรณำเร่งรัด
กำรก ำหนดมำตรกำรปกป้องชั่วครำวกรณี
น ำเข้ำสนิค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจอที่
เพิ่มข้ึน โดย สศอ. ได้พิจำรณำและจัดท ำ
ควำมเห็นเสนอ ผศอ. โดย ปกอ. ได้ลงนำม
ในหนังสือตอบ บ. ดังกล่ำวแลว้ 

 

10 กำรพิจำรณำตอบข้อหำรือโครงกำรรถยนต์
ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล 

สศอ. ได้หำรือร่วมกับ สกท. เพื่อจัดท ำ
ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ 
ผศอ. เพื่อท ำหนังสือแจ้งต่อ บ.  

 

11 กำรพิจำรณำกำรขอใช้สิทธปิระโยชน์เขต
ปลอดอำกร (Free Zone) และกำรรับรอง
วัตถุดิบที่ได้ถิน่ก ำเนิดในประเทศไทยของ บ. 
ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

สศอ. ได้หำรือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อ
จัดท ำข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ รวอ. ซึ่ง รวอ. ได้เห็นชอบและ
มอบหมำยให้ สศอ. จัดท ำหนังสอืตอบ บ. 
ดังกล่ำวแล้ว 

 

12 กำรพิจำรณำปริมำณโควตำน ำเข้ำสินค้ำและ
เหล็กกล้ำจำกประเทศญี่ปุน่ ปี 2557 

สศอ. ได้หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
เพื่อจัดท ำข้อคิดเห็นเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของ ผศอ. เพื่อท ำหนังสือแจ้งต่อ 
ดังกล่ำวแล้ว 

 

13 ร่ำงประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตร
ภำษีสรรพสำมติ (ฉบบัที่ ...) รวม 2 ฉบับ 

สศอ. เสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ 
คสช. เก่ียวกับมำตรกำรสนับสนนุ
อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงำนมำตรฐำนสำกลระยะที่ 2 ผ่ำนสทิธิ
ประโยชน์สง่เสริมกำรลงทนุของ สกท. โดย 
รวอ. เห็นชอบและลงนำมในหนงัสือถึง สล.
ค.ร.ม. 

 

14 ข้อมูลและควำมเห็นเร่ืองอุตสำหกรรมอำกำศ
ยำนและกำรบนิประกอบกำรให้สัมภำษณ์
ของ ปกอ. 

สศอ. เสนอควำมเห็นเร่ืองอุตสำหกรรม
อำกำศยำนและกำรบนิประกอบกำรให้
สัมภำษณ์ ปกอ. โดย ผศอ. ได้ลงนำมใน
บันทึกเรียน ปกอ. แล้ว 

 

15 กำรพิจำรณำกำรขยำยระยะเวลำกำรยกเว้น
อำกรขำเข้ำแคโทด และส่วนแคโทด และถัง
บรรจุก๊ำซธรรมชำติอัดประเภทถังเหล็ก 

สศอ. ให้ควำมเห็นประกอบควำมเห็นของ 
คสช. ซึ่งต่อมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ร่ำงกฎหมำยฯ ได้มีหนังสือ อกด. ขอให้
พิจำรณำร่ำงประกำศกระทรวงกำรคลัง 2 
ฉบับ โดย รวอ. ลงนำมเห็นชอบในหนังสือ

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
แจ้งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มควำมมัน่คง สล.
ค.ร.ม. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ร่ำงกฎหมำย 

16 กำรพิจำรณำควำมเห็นเร่ือง ควำมร่วมมือ
ด้ำนเทคโนโลยีพันธุกรรมกับ บ. Path 
Genomics International (PGI) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

สศอ. ให้ควำมเห็นและแนวทำงด ำเนินกำร  
รวมถึงหน่วยงำนประสำนงำนกรณี บ. 
Pathway Genomics International 
(PGI) ของสหรัฐอเมริกำสนในจจะมำลงทุน
สร้ำงห้องทดลองทำงพนัธุกรรมในประเทศ 
โดย ปกอ. ได้ลงนำมในหนังสือถึง กต. แล้ว 

 

สร.2 (18 เรื่อง)  
1 ข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำและบูรณำกำรวิจัย

ด้ำนข้ำว มนัส ำปะหลัง และยำงพำรำ 
สศอ. ได้จัดท ำข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำและ
บูรณำกำรวิจัยดำ้นขำ้ว มันส ำปะหลัง และ
ยำงพำรำ ในลักษณะของห่วงโซอุ่ปทำน 
โดย ปกอ.ได้ลงนำมในหนังสือเรียน ลวช. 
แล้ว 

 

2 ขออนุมัติเปิดตลำดน ำเข้ำนมผงขำดมันเนย ปี 
2556 เพิ่มเติม 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ือง ขออนุมัติเปิด
ตลำดน ำเข้ำนมผงขำดมนัเนย ป ี2556 
เพิ่มเติม โดย รวอ. ได้ลงนำมในหนังสือ
เรียน ลลค. 

 

3 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณโครงกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนแปรรูปนมที่โครงกำรชั่ง
หัวมัน ตำมพระรำชด ำริ จงัหวัดเพชรบุรี 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ือง ขออนุมัติ
สนับสนนุงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำง
โรงงำนแปรรูปนมที่โครงกำรชัง่หัวมัน ตำม
พระรำชด ำริ จังหวัดเพชรบุรี ของ กษ. โดย
รวอ. ได้ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค.  

 

4 กำรขออนุมัติปรับเพิ่มรำคำรับซือ้น้ ำนมดบิ 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็น เร่ือง กำรขออนุมัติ
ปรับเพิ่มรำคำรับซื้อน้ ำนมดิบ เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดย รวอ. 
ได้ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค. 

 

5 โครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำทัง้ระบบ สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ือง โครงกำร
แก้ไขปัญหำยำงพำรำทั้งระบบ โดย รวอ. 
ได้ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค. 

 

6 ขออนุมัติจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 งบกลำง 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ือง ขออนุมัติ
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 งบกลำงของ กษ. 
โดย ปกอ. (ปฏิบัติรำชกำรแทน รวอ.) ลง
นำมในหนงัสือเรียน ลลค.  

 

7 โครงกำรสนบัสนนุสนิเชื่อผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ยำงเพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต/
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรกำรผลิต ภำยใต้
โครงกำรแก้ไขปัญหำยำพำรำทั้งระบบ ปี 
2557 

สศอ. จัดท ำข้อเสนอโครงกำรสนับสนุน
สินเชื่อผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑย์ำงเพื่อ
ขยำยก ำลังกำรผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
กำรผลิต ภำยใตโ้ครงแก้ไขปัญหำยำงพำรำ
ทั้งระบบ ปี 2557 ส ำหรับน ำไป
ประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ เพื่อ
เสนอต่อ คกก. นโยบำยยำงธรรมชำติ โดย 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
ปกอ. ได้ลงนำมในหนังสือเรียน กษ. แล้ว 

8 กำรศึกษำเร่ือง Economic Aspects of 
Fisheries : A Framework for Regional 
Cooperation in IORA 

สศอ. ได้เสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบำยต่อ
ข้อเสนอที่ สล. กรอบสมำคมแห่ง
มหำสมุทรอินเดียต่อกำรศึกษำ เร่ือง 
Economic Aspects of Fisheries : A 
Framework for Regional Cooperation 
in IORA เพื่อเสนอให้จัดท ำกำรศึกษำ
เก่ียวกับมิติด้ำนเศรษฐกิจของกำรประมงใน
ภูมิภำคมหำสมุทรอินเดีย โดย ปกอ. ลง
นำมในหนงัสือ กต. 

 

9 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำ สศอ. ได้จัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ยำงพำรำเพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำและ
บูรณำกำกำรแก้ไขปญัหำยำงพำรำ โดย 
ปกอ. ลงนำมในหนังสือเรียน กต. 

 

10 นโยบำยและมำตรกำรน ำเข้ำวัตถุดิบอำหำร
สัตว์ ปี 2557 และปี 2558-2560 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อเรื่องนโยบำย
และมำตรกำรน ำเข้ำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ปี 
2557 และปี 2558-2560 ของ พณ. เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ คสช. โดย รวอ. 
ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค. 

 

11 รำยงำนสถำนกำรณ์กำรส่งออกยำงพำรำไทย 
พร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ไปตลำดตำ่งประเทศ 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อเรื่องรำยงำน
สถำนกำรณ์กำรส่งออกยำงพำรำไทย 
พร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยไปตลำดต่ำงประเทศ ของ พณ. เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ คสช. โดย รวอ. 
ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค. 

 

12 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อจัดท ำ
ยุทธศำสตร์และมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนไทยในต่ำงประเทศ 

สศอ. ได้น ำเสนอผลกำรศึกษำโครงกำร
ศึกษำแนวทำงกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้นไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้ำน โดย รวอ.ลงนำมใน
หนังสือเรียน ลลค. 

 

13 ขออนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงพฒันำ
ยำงทั้งระบบ 

สศอ. ได้น ำเสนอควำมเห็น เร่ือง ขออนุมัติ
ให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงพัฒนำยำงทั้ง
ระบบของ กษ. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ คสช. โดย รวอ. ลงนำมในหนังสือ
เรียน ลลค. 

 

14 โครงสร้ำงและภำรกิจของสถำบนัพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำง 

สศอ. ได้จัดท ำรำยละเอียดโครงสร้ำงและ
ภำรกิจของสถำบันพฒันำผลิตภณัฑ์ยำง
และไม้ยำง โดย ปกอ. ลงนำมในหนังสือ
เรียน ประธำน กนย. 

 

15 ปฏิญำปักก่ิงวำ่ด้วยควำมมั่นคงทำงอำหำร 
เอเปค (Beijing Declaration on APEC 
Food Security) 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นเร่ือง ปฏิญำปักก่ิง
ว่ำด้วยควำมมัน่คงทำงอำหำร เอเปค 
(Beijing Declaration on APEC Food 
Security) ของ กษ. โดย รวอ. ลงนำมใน

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
หนังสือเรียน ลลค.  

16 ขอควำมเห็นขอบแผนปฏิบัติกำรงำช้ำงแห่ง
ประเทศไทย (Thailand National Livery 
Action Plan) ฉบับแก้ไข เพื่อน ำส่งส ำนัก
เลขำธิกำรอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปฺ่ำและพชืป่ำที่ใกล้สญู
พันธ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES) 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ือง แผนปฏบิัติ
กำรงำชำ้งประเทศไทย (Thailand 
National Livery Action Plan) ฉบับ
แก้ไข เพื่อน ำส ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำว่ำ
ด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตวปฺ่ำ
และพืชป่ำที่ใกลสู้ญพันธ์ (Convention 
on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora : CITES) ของ ทส. โดย รวอ. 
ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค. 

 

17 ร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงรฐับำลประเทศ
สมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบำลสำธำรณรัฐ
ประชำชนชนีว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนสุขภำพ
อนำมัยและสุขอนำมัยพชื 

สศอ. ได้พิจำรณำเสนอควำมเห็นร่ำงบนัทึก
ควำมเข้ำใจระหว่ำงรัฐบำลประเทศสมำชิก
สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชน
ชีนวำ่ด้วยควำมร่วมมือดำ้นสุขภำพอนำมัย
และสุขอนำมัยพืช ของ กษ. โดย รวอ. ได้
ลงนำมในหนังสือเรียน ลลค. 

 

18 ร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจว่ำดว้ยควำมร่วมมือใน
กรอบอำเซียนเก่ียวกับแผนกำรส่งเสริมสินคำ้
เกษตรและป่ำไม ้

สศอ. ได้พิจำรณำรำ่งบนัทึกควำมเข้ำใจว่ำ
ด้วยควำมร่วมมือในกรอบอำเซียนเก่ียวกับ
แผนกำรส่งเสริมสนิค้ำเกษตรและปำ่ไม้ของ 
กษ. โดย รวอ. ได้ลงนำมในหนังสือเรียน 
ลลค. 

 

สท.  (82 เรื่อง)  
1 กำรจัดท ำบนัทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชำต ิและ UNCTAD  ว่ำด้วยควำม
ร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรพัฒนำประเทศ 

สศอ. ให้ควำมเห็นต่อกำรจัดท ำบันทึก
ควำมเข้ำใจฯ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ ค.ร.ม. 

 

2 ข้อคิดเห็นส ำหรับกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่ำด้วย
กำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
ภำยใต้ควำมตกลง JTEPA คร้ังที่ 5 

สศอ. ได้ประสำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
และจัดท ำท่ำที อก. เก่ียวกับนโยบำยกำร
จัดสรรโควต้ำเหล็ก ภำยใต้ควำมตกลง 
JTEPA แจ้ง สกท. เพื่อประกอบกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่ำด้วย
กำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
ภำยใต้ควำมตกลง JTEPA คร้ังที่ 5 

 

3 ร่ำงแถลงกำรณ์ร่วมของกำรประชุมสุดยอด
ผู้น ำอำเซียน-จีน ครั้งที่ 13 ในโอกำส
ครบรอบ 10 ปี ของควำมเปน็หุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์อำเซียน-จีน 

สศอ. ได้ เสนอควำมเห็นต่อร่ำงแถลงกำรณ์
ร่วมของกำรประชุมสุดยอดผูน้ ำอำเซียน-
จีน คร้ังที่ 16 ในโอกำสำครบรอบ 10 ปี 
ของควำมเป็นหุ้นส่วนเชิงยทุธศำสตร์
อำเซียน-จีน 

 

4 ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำ สศอ. เป็นผู้แทน อก. เข้ำร่วมกำรประชุม  



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
ภำยใต้กรอบควำมตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจใน
ภูมิภำค คร้ังที่ 2 (RCEP-TNC) และ 
ข้อคิดเห็น สศอ. 

RCEP-TNC  คร้ังที่ 2 ระหว่ำงวนัที่ 23-27 
ก.ย. 2556 ณ เมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย และจัดท ำสรุปผลกำรประชุม
และควำมเห็นเก่ียวกับกำรจัดท ำแผน ลด/
ยกเลิก ภำษีส ำหรับรำยสินคำ้อุตสำหกรรม
ภำยใต้คณะท ำงำนย่อย RCEP 

5 ประเด็นสนทนำของ อก. ที่อำจหยิบยกข้ึน
หำรือในโอกำสกำรเยือนไทยอยำ่งเป็น
ทำงกำรของนำยกรัฐมนตรีปำกีสถำน 

สศอ. ได้จัดท ำประเด็นสนทนำของ อก. ที่
ประสงค์ให้มีกำรหยิบยกข้ึนหำรอืในโอกำส
กำรเดินทำงเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำรของ
นำยกรัฐมนตรปีำกีสถำน ระหว่ำงวันที่ 17-
19 พ.ย. 2556 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ กต.  

 

6 ข้อคิดเห็นต่อเอกสำรผลกำรประชุมสภำ
รัฐมนตรีสมำคมควำมร่วมมือแห่งมหำสมุทร
อินเดีย คร้ังที่ 13 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นของ อก. ต่อ
เอกสำรผลกำรประชุมสภำรัฐมนตรีสมำคม
ควำมร่วมมือแห่งมหำสมุทรอินเดีย คร้ังที่ 
13 ซึ่งประกอบด้วยร่ำงแถลงกำรณ์เพิร์ท 
และร่ำงปฎิญญำสมำคมแห่งมหำสมุทร
อินเดียว่ำด้วยหลักกำรใช้มหำสมุทรอินเดีย 
และทรัพยำกรของมหำสมุทรอินเดียอย่ำง
สันติและยั่งยนื เพื่อ กต. น ำเสนอต่อที่
ประชุมฯ ในวันที่ 1 พ.ย. 2556 เพื่อ
พิจำรณำรับรอง 

 

7 ข้อเสนอกำรทบทวนรำยกำรสินค้ำอ่อนไหว 
ภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรี อำเซียน-จีน 

สศอ. ได้จัดท ำข้อเสนอกำรทบทวนรำยกำร
สินค้ำอ่อนไหวภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรี
อำเซียน-จีน จ ำนวน 11 รำยกำร ซี่ง
ครอบคลุมกลุ่มอุตสำหกรรมยำงพำรำ & 
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ ์ไม้ และผลไม้แปรรูป 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของกรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ พณ. 

 

8 ข้อมูลและประเด็นของกระทรวง
อุตสำหกรรมส ำหรับกำรประชุม
คณะกรรมำธิกำรร่วมไทย-อินเดีย คร้ังที่ 7 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นของ อก. ใน
ประเด็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจภำยใต้
หัวข้อควำมตกลง FTA ไทย-อินเดีย และ
ควำมร่วมมือในกรอบภูมิภำคต่ำง ๆ และ
ข้อเสนอร่ำงถ้อยค ำส ำหรับเอกสำรบันทึก
ผลกำรประชุม (Agreed Minutes) เพื่อ
ประกอบกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วม
ไทย-อินเดีย คร้ังที่ 7 ระหว่ำงวันที ่28-29 
พ.ย. 2556 ณ จ. ภูเก็ต ของ กต. 

 

9 ควำมเห็นต่อเอกสำรผลกำรประชุมสภำ
รัฐมนตรีสมำคมควำมร่วมมือแห่งมหำสมุทร
อินเดีย คร้ังที่ 13 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็น อก. ต่อเอกสำรผล
กำรประชุมสภำรัฐมนตรีสมำคมควำม
ร่วมมือแห่งมหำสมุทรอินเดีย คร้ังที่ 13 
ของ กต. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
ค.ร.ม. 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
10 ควำมเห็นต่อกำรบังคับใช้หนงัสอืรับรองถิ่น

ก ำเนิดสินคำ้ฉบบัใหม่ภำยใต้ควำมตกลง
กำรค้ำเสรีอำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลี 

 สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นต่อกำรบังคับใช้
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำฉบับใหม่
ภำยใต้ควำมคกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-
สำธำรณรัฐเกำหลีของ พณ.  เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ ค.ร.ม. 

 

11 ขออนุมัติกำรจัดท ำแถลงข่ำวร่วมว่ำด้วยแผน
ระยะยำวในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ไทย-จีน 
ในโอกำสทีน่ำยหลี่ เค่อเฉียง นำยกรัฐมนตรี
สำธำรณรัฐประชำชนจีนเดนิทำงเยือนไทย
อย่ำงเป็นทำงกำร 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็น อก. ต่อกำรขอ
อนุมัติกำรจัดท ำแถลงขำ่วร่วมวำ่ด้วยแผน
ระยะยำวในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ไทย-
จีน ในโอกำสที่นำยหลี่ เค่อเฉียง 
นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีนมำ
เยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรของ 
กต. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ค.ร.ม. 

 

12 ควำมเห็นต่อร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง
รำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐประชำชน
จีนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนพลังงำน 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็น อก. ต่อร่ำงบันทึก
ควำมเข้ำใจระหว่ำงรำชอำณำจกัรไทยและ
สำธำรณรัฐประขำชนจนีว่ำดว้ยควำม
ร่วมมือด้ำนพลังงำน ของ กต. เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ ค.ร.ม. 

 

13 ควำมเห็นต่อผลกำรประชุมรัฐมนตรีเอเปค 
คร้ังที่ 25 และกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งที่ 21 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรค้ำ
และกำรลงทนุ 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นของ อก. ต่อผลกำร
ประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 25 และกำร
ประชุมผูน้ ำเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ 21 
เพื่อ ค.ร.ม. พิจำรณำ 

 

14 ขออนุมัติกำรจัดท ำและลงนำมหนังสือแสดง
เจตจ ำนงระหวำ่งรำชอำณำจักรไทยกับ
สหภำพยุโรปวำ่ด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยนื 

สศอ. ได้ เสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะ
ของ อก. ต่อกำรจัดท ำหนังสือแสดง
เจตจ ำนงวำ่ด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยนื เพื่อเสนอ ค.ร.ม.
พิจำรณำ 

 

15 กำรรับรองเอกสำรผลกำรประชมุรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศเอเซีย-ยุโรป คร้ังที่ 11 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อกำรรับรอง
เอกสำรผลกำรประชุมรัฐมนตรตี่ำงประเทศ
เอเซีย-ยุโรป คร้ังที่ 11 เพื่อประกองกำร
พิจำรณำของ ค.ร.ม. 

 

16 ท่ำทีไทยส ำหรับกำรประชุมรัฐมนตรีของ
องค์กำรกำรค้ำโลก สมัยสำมัญ คร้ังที่ 9 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อท่ำทไีทยส ำหรับ
กำรประชุมรัฐมนตรีขององค์กำรกำรค้ำโลก 
คร้ังที่ 9 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
ค.ร.ม. 

 

17 กำรับรองร่ำงปฏิญญำลิมำว่ำด้วยกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่ยั่งยืน และครอบคลุม (Lima 
Declarations for Inclusive and 
Sustainable Industrial Development) 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของ ครม. โดยให้คณะผู้แทนไทย
ให้กำรรับรองร่ำงปฏิญญำลิมำ ในกำร
ประชุมสมยัสำมญั สมัยที่ 15 ของ UNIDO 

 

18 ข้อเสนอท่ำทีส ำหรับกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำ
ของอำเซียนด้วยกฎถ่ินก ำเนิดสนิค้ำ (SC-
AROO) คร้ังที่ 13 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น/ท่ำท ีสศอ. ต่อ
ประเด็นกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำร
ปรับกฎถิ่นก ำเนดิสนิคำ้ยำนยนตแ์ละชิน้สว่น
ยำนยนต ์เพื่อประกอบกำรประชุมฯ ครั้งที่ 13  
ระหว่ำงวันที่ 11-12 พ.ย. 2556 ณ 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
กรุงย่ำงกุ้ง ของกรมศุลกำกร 

19 ข้อเสนอส ำหรับกำรประชุมเจำ้หน้ำที่อำวุโส
อำเซียน-รัสเซีย  
คร้ังที่ 10 

สศอ. ได้จัดท ำประเด็นสนทนำที่เก่ียวข้อง
กับ อก. ภำยใต้ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ของอำเซียน-รัสเซีย (Thai and 
Investment Work Program เพื่อ
ประกอบกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส
อำเซียน-รัสเซีย คร้ังที่ 10  ระหว่ำงวันที่ 
21-22 พ.ย. 2556 ณ เมืองลังกำวี ของ กต. 

 

20 ควำมเห็นต่อกำรลงนำมในร่ำงควำมตกลงวำ่
ด้วยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจ
ระหว่ำงรัฐบำลไทยและภูฎำน  

สศอ. ได้เสนอควำมเห็น อก. ต่อกำรลงนำม
ในร่ำงควำมตกลงว่ำดว้ยควำมรว่มมือทำง
กำรค้ำและเศรษฐกิจระหว่ำงรัฐบำลไทยกับ
ภูฏำนของ พณ. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของ ค.ร.ม. 

 

21 ควำมเห็นต่อกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร 
นโยบำยพฒันำกฎหมำยเพื่อเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็น อก. ต่อกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำกฎหมำย 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ ยธ. เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของ ค.ร.ม. 

 

22 ควำมเห็นต่อร่ำงเอกสำรผลลัพธข์องกำร
ประชุมสดุยอดอำเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น อก. ต่อร่ำง
เอกสำรวิสัยทัศน์ระยะกลำงและระยะยำว
ของมิตรภำพ และควำมร่วมมืออำเซียน-
ญี่ปุ่น และร่ำงเอกสำร "Hand in Hand, 
Facing regional and global 
Challenges"  

 

23 ควำมเห็นต่อร่ำงเอกสำรเรื่องโครงสร้ำงและ
องค์ประกอบของข้อบทกำรค้ำของอำเซียน
และร่ำงเอกสำรเรื่องมำตรกำรทีม่ิใช่ภำษ ี
ภำยใต้กรอบ RCEP 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น อก. ต่อร่ำง
เอกสำรเรื่องโครงสร้ำงและองค์ประกอบ
ของข้อบทกำรค้ำสินค้ำของอำเซียน และ
ร่ำงเอกสำรเรื่องมำตรกำรนี้ไม่ใช่สิทธิภำษี
ภำยใต้กรอบ RCEP เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของำกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

 

24 ควำมเห็นต่อร่ำงปฏิญญำมำนำมำส ำหรับกำร
ประชุมรัฐมนตรีกรอบควำมร่วมมือเอเซีย 
คร้ังที่ 12 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น อก. ต่อร่ำง
ปฏิญญำมำนำมำส ำหรับกำรประชุม
รัฐมนตรีกรอบควำมร่วมมือเอเซีย (ACD) 
คร้ังที่ 12  ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ ค.ร.ม. 

 

25 รำยงำนและควำมเห็นต่อผลกำรประชุม
คณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำไทย-อินเดีย 
(ITTNC) คร้ังที่ 28 

สศอ. ได้เป็นผู้แทน อก. เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำไทย-อินเดีย 
(ITTNC) คร้ังที่ 28 ระหว่ำงวันที ่6-7 พ.ย. 
2556 ณ กรุงนิวเดลี และจัดท ำสรุปผลกำร
ประฃุมฯ และควำมเห็นเก่ียวกับ รำยกำร
สินค้ำอุตสำหกรรมที่อินเดียเรียกร้องให้ไทย

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
เปิดตลำดเพิ่มเติม และ Offer list ของไทย
ภำยใต้ผลกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ
สู่ตลำด (Market Access)  

26 ควำมเห็นต่อร่ำงปฏิญญำร่วมว่ำด้วยควำม
เป็นหุ้นส่วนอำเซียน-นอร์เวย์ 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น อก. ในประเด็น
ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อส่งให้ กต.
รวบรวมเป็นทำ่ทีไทยส่งให้ส ำนกัเลขำธิกำร
อำเซียนเพื่อรวบรวมเป็นข้อคิดเห็นของ
อำเซียนในภำพรวมเพื่อแจ้งแก่ฝ่ำยนอร์เวย์
ต่อไป 

 

27 รำยงำนและควำมเห็นต่อผลกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำ
ของอำเซียนด้ำนกฎถ่ินก ำเนิดสนิค้ำ (SC-
AROO)  คร้ังที่ 13 

สศอ. ได้เป็นผู้แทน อก. เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำ
ของอำเซียนด้ำนกฎถ่ินก ำเนิดสนิค้ำ (SC-
AROO) คร้ังที่ 13 ระหว่ำงวันที ่11-12 
พ.ย. 2556 ณ กรุงย่ำงกุ้ง และจดัท ำ
สรุปผลกำรประชุมและควำมเห็นเก่ียวกับ
ระบบกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำด้วย
ตนเอง (Self-Certification) และกำรปรับ
กฎถ่ินก ำเนิดสินคำ้ที่เหมำะสมส ำหรับยำน
ยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ของสนิค้ำ 25 
รำยกำร 

 

28 รำยงำนและควำมเห็นต่อผลกำรประชุมตำม
กรอบแผนงำน JDS และข้อคิดเห็น สศอ. 

สศอ. ได้เป็นผู้แทน อก. เข้ำร่วมประชุม
ตำมกรอบแผนงำน JDS ระหว่ำงวันที่ 28-
29 ตุลำคม 2556 ณ เมืองอลอสตำร์ 
ประเทศมำเลเซีย และจัดท ำสรุปผลกำร
ประชุมและควำมเห็นเก่ียวกับกำรจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะเดำ-บูกิตกำยฮูิตัม และ
กำรจัดตั้งเมืองยำง (Rubber city) 

 

29 ควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ เร่ือง "กำร
จัดท ำยุทธศำสตร์หุ้นส่วนเศร๋ษฐกิจกำรลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้ำน (กัมพูชำ/สปป.ลำว/
เมียนมำร)์" 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น อก. ต่อควำมเห็น
และข้อเสนอแนะของ สศช. เร่ือง "กำร
จัดท ำยุทธศำสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจกำร
ลงทุนในประเทศเพื่อนบำ้น (กัมพูชำ/สปป.
ลำว/เมียนมำร์)" เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
เสนอควำมเห็นของ สศช. ต่อ ค.ร.ม. 

 

30 ควำมเห็นต่อผลกำรประชุมหำรอืของฝ่ำย
อำเซียน (ASEAN Caucus) ส ำหรับกำร
เจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเชียน-ฮ่องกง 
(ASEAN-Hong Kong FTA) 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นต่อผลกำรประชุม
หำรือของฝ่ำยอำเซียน (ASEAN Caucus) 
ส ำหรับกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
อำเชียน-ฮอ่งกง (ASEAN-Hong Kong 
FTA) ระหว่ำงวันที่ 7-8 พ.ย. 2556 ณ 
โรงแรม East in Grand กรุงเทพฯ ใน
ประเด็นเร่ืองกฎถิ่นก ำเนิดสินคำ้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรเจรจำจัดท ำควำมตกลง
กำรค้ำเสรีอำเซียน-ฮ่องกงของกรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
31 สรุปผลกำรประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดอย่ำงไม่เปน็ทำงกำร คร้ังที่ 4 
และกำรประชุมที่เกี่ยวข้องภำยใต้แผนงำน 
IMT-GT และข้อคิดเห็น สศอ. 

สศอ. ได้เป็นผู้แทน อก. เข้ำร่วมระดับมุข
มนตรีและผู้วำ่รำชกำรจังหวัดอย่ำงไม่เปน็
ทำงกำร คร้ังที่ 4 และกำรประชมุที่
เก่ียวข้องภำยใต้แผนงำน IMT-GT และ
ข้อคิดเห็น สศอ. ระหว่ำงวันที่ 21-22 พ.ย. 
2556 ณ รัฐปีนัง ประเทศมำเลเซียและ
จัดท ำสรปุผลกำรประชุมและและขัอ
คิดเห็นในกำรพัฒนำควำมร่วมมอืด้ำน
อุตสำหกรรมในกรอบ IMT-GT 

 

32 ข้อมูล/ประเด็นกำรหำรือทวิภำคี
นำยกรัฐมนตรไีทย-ญี่ปุ่น 

สศอ. ได้จัดท ำข้อมูลและประเดน็กำรหำรือ
ทวิภำคีนำยกรัฐมนตรีไทย-ญี่ปุ่น ใน
ประเด็นควำมร่วมมือเร่ืองกำรส่งเสริม 
SEMs ธุรกิจท้องถิ่น และประเด็นกำรหำรือ
ในกรอบ JTEPA เร่ืองยำนยนตแ์ละเหล็กให้ 
กต. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรหำรือใน
โอกำสกำรเดินทำงเยือนญี่ปุน่ เพื่อเข้ำร่วม
กำรประชุมสดุยอดผู้น ำอำเซียน-ญี่ปุ่น สมยั
พิเศษ ระหว่ำงวันที ่12-15 ธ.ค. 2556 ของ 
นรม. 

 

33 กำรจัดท ำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี (FTA) 
ไทย-รัสเซีย และกำรลงนำมบนัทึกควำม
เข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือระหวำ่ง อก. และ
กรมกำรค้ำของรัสเซียและกระทรวงพำณิชย์
ของไทย 

สศอ. ได้ ให้ควำมเห็นต่อกำรจัดท ำควำมตก
ลงเขตกำรค้ำเสรีไทย-รัสเซีย 

 

34 กำรส่งเสริมสินคำ้ Fair Trade ของไทยใน
ร่ำงบทกำรค้ำและกำรพฒันำที่ยัง่ยืน 
(Sustainable Development ภำยใต้ควำม
ตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงไทยกับสหภำพยุโรป 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นของ อก. เร่ืองกำร
ส่งเสริมสินคำ้ Fair Trade ของไทยภำยใต้ 
FTA ไทย-อียู 

 

35 ควำมเห็นต่อข้อเสนอแนะของ สศช. เร่ือง 
"กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกในควำมตกลงหุ้นส่วนยทุธศำสตร์
เศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership : TPP)" 

สศอ. ได้เสนอท่ำทีของ อก. ส ำหรับใช้ร่วม
ประชุมกับ พณ. เร่ืองกำรเตรียมควำม
พรอ้มในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก TPP 

 

36 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรด ำเนนิงำน CTI 
sub-fore และข้อเสนอเรื่องกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรประชุม 

สศอ. ได้จัดท ำข้อคิดเห็นของ สศอ. ต่อ
ข้อเสนอของจีนเรืองกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
กำรประชุม CTI sub-Fore พร้อมแจ้ง
ข้อมูลคณะท ำงำนฯ ภำยใต้ควำม
รับผิดชอบเพื่อประกอบกำรประชุม CTI 
คร้ังต่อไป 

 

37 กำรยืนยันนโยบำย อก. เก่ียวกับเงินเฉลี่ยคืน
ของไทยจำก UNIDO 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นของ อก. เพื่อเป็น
ท่ำทีของประเทศไทยเก่ียวกับเงนิเฉลี่ยคืน
ในส่วนของไทยในปี 2557 จำกองค์กำรยูนิโด 
เพื่อส่งต่อให้ สทอ.อต. ใช้แจ้งต่อองค์กำรยู

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
นิโด 

38 ควำมเห็นต่อร่ำงเอกสำรภำยใต้คณะท ำงำน
ด้ำนกำรค้ำสินคำ้ภำยใต้กรอบ RCEP 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อควำมเห็นของ
ประเทศคู่เจรจำ (ASEAN FTA Partners : 
AFPs) ในประเด็นรูปแบบกำรลดภำษีกำร
เปิดตลำดสินคำ้และกฎว่ำด้วยถิน่ก ำเนิด
สินค้ำ เพื่อกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศน ำเสนอต่อเลขำธิกำรอำเซียน 

 

39 ขออนุมัติท่ำทีส ำหรับกำรประชมุ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรค้ำและกำรลงทนุ
ของเอเปคและกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 
1/2557 

สศอ. ได้จัดท ำทำ่ทีของเพื่อประกอบกำร
ประชุมคณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำรค้ำและ
กำรลงทุนของเอเปคแลกำรประชุมที่
เก่ียวข้อง รวม 3 ประเด็นได้แก่ 1. กำร
ขยำยรำยกำรสนิค้ำและเพิ่มจ ำนวนสมำชิก
ใน ITA  2. กำรสนับสนนุอุตสำหกรรม
สินค้ำ Remanufacture และ 3. สินค้ำ
และบริกำรสิ่งแวดล้อม 

 

40 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรเจรจำ
กำรค้ำภำยใตก้รอบควำมตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจในภูมิภำค คร้ังที่ 3 (RCEP-TNC) 
และข้อคิดเห็น สศอ. 

สศอ. ได้รำยงำนผลกำรประชุม RCEP-INC 
คร้ังที่ 3 ในภำพรวม และคณะท ำงำนดำ้น
กำรค้ำสินคำ้ คณะท ำงำนย่อยดำ้นกฎว่ำ
ด้วยถิ่นก ำเนิดสนิค้ำ และข้อคิดเห็น
ประเด็นด้ำนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนดิสินค้ำ 

 

41 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำควำมร่วมมือด้ำนอุต
สำหกรรมำภำยใต้กรอบโครงกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) 

สศอ. ได้ด ำเนินกำรร่วมกับ ทปษ. ศึกษำ 
วิเครำะห์เพื่อจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนภำยใต้กรอบโครงกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) และน ำเสนอ อก. เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด ำเนนิกำรของหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องต่อไป 

 

42 ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำร
ประชุมคณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำรค้ำและกำร
ลงทุน คร้ังที่ 1/2557 ภำยใต้กรอบเอเปค 

สศอ. ได้แจ้งข้อคิดเห็นต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้กำรประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรค้ำและกำรลงทนุ 
(CTI) คร้ังที่ 1/2557 ภำยใต้กรอบเอเปค 

 

43 ควำมเห็นต่อกำรจัดตั้ง Korea-Thailand 
Committee for Economic Cooperation 

สศอ. ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นตอ่แนว
ทำงกำรจัดตัง้ Korea-Thailand 
Committee for  Economic 
Cooperation (KTCEC) ต่อ กค. 

 

44 ผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรควำมตกลง
กำรค้ำสินคำ้ของอำเซียนด้ำนกฎถ่ินก ำเนิด
สินค้ำ (SC-AROO) คร้ังที่ 14 และข้อคิดเห็น 

สศอ. ได้เสนอข้อคิดเห็นระบบ Self-
Certification Pilot ของอำเซียน และกำร
พิจำรณำ PSR ของแต่ละกลุ่มสนิค้ำ
อุตสำหกรรม 

 

45 กำรปฏิบัติตำมข้อมติกำรประชมุใหญ่สมัชชำ
รัฐสภำอำเซียน ครั้งที่ 34 

สศอ. ได้จัดท ำข้อมูลและข้อเสนอแนะเร่ือง
กำรส่งเสริมบทบำทของสมชัชำรัฐสภำ

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
อำเซียนในกำรรับมือกับปัญหำท้ำทำยต่อ 
AEC  และกำรสนับสนนุเศรษฐกิจสีเขียว 
เพื่อส่งให้ สสว. รวบรวมแจ้ง สผ. 

46 กำรเยือนไทยของรัฐมนตรีช่วยวำ่กำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศมองโกเลีย และ
กำรเยือนมองโกเลียของ ปกต.  

สศอ. ได้น ำเสนอข้อมูลควำมร่วมมือด้ำน
อุตสำหกรรมระหว่ำงไทย-มองโกเลีย 
สถำนะล่ำสุด ท่ำทีและประเด็นกำรหำรือ 
โดยเฉพำะกำรสง่เสริมกำรลงทนุด้ำนกำร
ผลิตแร ่

 

47 ข้อมูลภูมิหลังและประเด็นสนทนำ ส ำหรับ
กำรประชุมสดุยอดอำเซียนคร่ีงที่ 24 

สศอ. ได้น ำเสนอข้อมูลภูมิหลังด้ำนกำรใช้
สิทธิประโยชน ์ด้ำนภำษีศุลกำกรและ
อุปสรรคทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษีในอำเซียน
ของภำคอุตสำหกรรม และประเด็นสนทนำ
ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
และกำรด ำเนนิงำนของ RCEP 

 

48 รำยงำยกำรประชุมคณะกรรมกำรเจรจำ
กำรค้ำภำยใต้กรอบควำมตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจในภูมิภำค คร้ังที่ 4 (RCEP-TNC) 
และกำรประชุม ASEAN Caucus ด้ำน
กำรค้ำสินคำ้ และข้อคิดเห็น สศอ. 

สศอ. ได้รำยงำนผลกำรประชุม RCEPของ
คณะท ำงำนดำ้นกำรค้ำสนิค้ำ ได้แก่ กำรค้ำ
สินค้ำ และกฎว่ำด้วยถิน่ก ำเนิดสินค้ำ และ
เสนอแนวทำงกำรเปิดตลำดสนิค้ำ
อุตสำหกรรม และหลักเกณฑ์กฎว่ำด้วยถิ่น
ก ำเนิดสินคำ้ที่เก่ียวข้อง 

 

49 กำรจัดกลุ่มวินัยของประเทศไทย ภำยใต้ร่ำง
ควำมตกลงวำ่ด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ (TFA) ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก 
(WTO)  

สศอ. ได้พิจำรณำวนิัย/กฎระเบยีบที่
เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ อก. และ
จัดท ำทำ่ทีของ อก. ในกำรปฏิบตัิตำมควำม
ตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ ภำยใต้ อก. ให้ พณ. เพื่อจัดท ำเป็น
ท่ำทีประเทศไทย 

 

50 ควำมคืบหน้ำกำรออกกฎหมำย ระเบียบ 
ประกำศที่เก่ียวข้องกับสำขำบรกิำรที่ผูกพัน
ไว้ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก 

สศอ. ได้แจ้งข้อคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศที่เก่ียวกับสำขำบริกำรที่
ผูกพันไว้ภำยใต้ WTO ให้ พณ. พิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

51 กำรจัดท ำเปำ้หมำยกำรพัฒนำทีต่่อเนื่องจำก
เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals-
MDGs) 

สศอ. ได้แจ้งนโยบำย อก. ในกำรจัดท ำ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องภำยใต้กรอบ
สหประชำชำติให้ กต. ใช้เป็นท่ำที่ประเทศ
ไทย 

 

52 ขอควำมเห็นชอบร่ำงแถลงกำรณ์รัฐมนตรี
กำรค้ำเอเปค (Draft Ministerial Meeting) 

สศอ. ได้แจ้งควำมเห็นในส่วนของ อก. 
เก่ียวกับร่ำงแถลงกำรณ์รัฐมนตรีกำรค้ำ
เอเปคให้ ค.ร.ม. พิจำรณำ 

 

53 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรร่วมไทย-
สเปน (ปี 2553-2558) 

สศอ. ได้แจ้งข้อคิดเห็นกำรทบทวน
แผนปฏบิัติกำรร่วมไทย-สเปน ให้ กต. ได้
ทรำบ 

 

54 กำรประชุมเตรียมกำรฝำ่ยไทยส ำหรับกำร
ประชุม Political Consultation Group 
ไทย-เวียดนำม คร้ังที่ 4 

สศอ. ได้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนที่
เก่ียวข้อง เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำย SMEs 
กำรจัดตั้งศูนย์พฒันำกำรลงทุนใน

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
ต่ำงประเทศ กำรใชป้ระโยชน์จำก AEC 
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพฒันำผลิตภัณฑ์
สินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพ ส่งให้ กต. 

55 ร่ำงแถลงกำรณ์ร่วมของกำรประชุมระดับ
ผู้น ำ ครัง้ที่ 8 แผนงำนกำรพฒันำเขต
เศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) 

สศอ. ได้แจ้งให้ ลลค. ให้ควำมเห็นชอบร่ำง
แถลงกำรณ์ร่วมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำคัญๆ กำรมอบหมำยกำรท ำหน้ำที่
ประธำนกำรประชุมและองคป์ระกอบคณะ
ผู้แทนไทย 

 

56 ขอควำมเห็นชอบต่อร่ำงปฏิญญำเนปิดอว์ว่ำ
ด้วยกำรบรรลุกำรเป็นประชำคมอำเซียนปี 
ค.ศ.2015 (Nay Pyi Taw Declaration on 
Realization of ASEAN Community by 
2015) 

สศอ. ได้แจ้งควำมเห็นชอบต่อร่ำงปฏิญญำฯ 
และข้อเสนอของ กต. ที่สอดคลอ้งกับกำร
ท ำงำนของ อก. ในกำรเข้ำสู่ AEC ได้แก ่
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำรแข่งขัน
เพื่อพัฒนำตลำดและรองรับกำรเป็นฐำน
กำรผลิตร่วมของอำเซียนและบรูณกำรกับ
ภูมิภำคภำยนอกอำเซียน ภำยใต้ RCEP 

 

57 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-
เกำหลี คร้ังที่ 9 (AKFTA - Implementing 
Committee : AKFTA-IC) และข้อคิดเห็น 

สศอ. ได้รำยงำนผลกำรประชุมที่ส ำคัญ 
และข้อเสนอ สศอ. ต่อกำรเปิดตลำดสนิค้ำ
อ่อนไหวเพิ่มเติมและประโยชนจ์ำก
หลักกำรต่ำงตอบแทนเพิ่มมำกข้ึน 

 

58 ควำมเห็นต่อร่ำงเอกสำรกำรประชุม
คณะท ำงำนดำ้นกำรค้ำสนิค้ำของญี่ปุ่น 
เกำหลี และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
ภำยใต้กรอบ RCEP 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อร่ำงเอกสำร
คณะท ำงำนดำ้นกำรค้ำสนิค้ำ ประเด็นกำร
ยกเลิกกำรเก็บภำษีส่งออก และกำรแบ่ง
ประเภท NTMs 

 

59 กำรประชุมเจ้ำหนำ้ที่อำวโุสอำเซียนบวกสำม สศอ. ได้เสนอข้อคิดเห็นและประเด็นที่เห็น
ควรหยิบยกหำรือในกำรประชุม SEOM 
อำเซียนบวกสำม ในวันที่ 8 มิถุนำยน 
2557 ณ กรงุเนปิดอว์ เพื่อ สสว. รวบรวม
แจ้ง กต. เป็นท่ำทีของไทยต่อไป 

 

60 ท่ำทีกำรเร่งรัดกัมพูชำและเวียดนำมให้ลด
ภำษีสินคำ้น้ ำมันปิโตรเลียมก่อนก ำหนดเดิม 
ภำยใต้กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประสำนงำนกำรด ำเนินกำร ภำยใต้ควำมตก
ลงกำรค้ำสนิค้ำของอำเซียน (CCA) คร้ังที่ 15 

สศอ. ได้เสนอท่ำทีรำยกำรสนิค้ำน้ ำมนั
ปิโตรเลียมเพื่อเร่งรัดให้กัมพูชำและ
เวียดนำมให้ลดภำษีศลุกำกร ภำยใต้ควำม
ตกลงกำรค้ำสนิค้ำของอำเซียน 

 

61 ข้อเสนอส ำหรับกำรประชุมเจำ้หน้ำที่อำวุโส
อำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลี 

สศอ. ได้เสนอประเด็นที่ควรหยบิยกหรือ
ผลักดันและข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทำงกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมืออำเซียน-สำธำรณรัฐ
เกำหลี แก่ กต. 

 

62 กำรลงนำมในภำคผนวกของร่ำงหนังสือผล
กำรเจรจำปรับแก้ไขตำรำงข้อผกูพันของ
ประเทศสมำชิก WTO ตำมตำรำง xxviii ของ 
GATT 1994 

สศอ. ได้วิเครำะห์ข้อมูลกำรปรับเพิ่มภำษี
น ำเข้ำ (Bound Rate) ของกำบอง และ
เสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของ 
คสช. 

 

63 กำรจัดกลุ่มวินัยของประเทศไทย ภำยใต้ร่ำง
ควำมตกลงวำ่ด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวก

สศอ. ได้วิเครำะห์กฎหมำยและระเบียน
กำรส่งออก-น ำเข้ำ ภำยใต้ FTA ของ WTO 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
ทำงกำรค้ำ ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก 
(WTO) 

ในส่วนที่เก่ียวกับ อก. ประกอบข้อคิดเห็นที่
สอบถำมไปยัง กรอ. สมอ. และ กนอ. เพื่อ
แจ้งให้กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ทรำบ 

64 ควำมเห็นต่อข้อเสนอของสหรัฐฯ เร่ือง 
ASEAN-US Best Practices on 
Transparency and Good Regulatory 
Practices 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นต่อร่ำงขอ้เสนอของ
สหรัฐ เรื่อง ASEAN-US Best Practices 
on Transparency and Good 
Regulatory Practices เพื่อ พณ. จะได้
ประมวลเปน็ควำมเห็นของฝ่ำยไทย เพื่อ
แจ้งต่ออำเซียนต่อไป 

 

65 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบำทของไทยส ำหรับ
กำรประชุมคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่อำวโุส
กรอบสมำคมแห่งมหำสมุทรอินเดีย คร้ังที่ 4 

สศอ. ได้จัดท ำข้อคิดเห็น อก. เกี่ยวกับ
บทบำทของไทยส ำหรับกำรประชุม
คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่อำวุโสกรอบ
สมำคมแห่งมหำสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 4 เพื่อ 
กต. น ำมำประกอบกำรพิจำรณำเป็นทำ่ที
ของประเทศไทย 

 

66 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงถ้อยแถลงกำรประชุม
รัฐมนตรีต่ำงประเทศลุ่มแม่น้ ำโขงกับญี่ปุ่น 
คร้ังที่ 7 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็น อก. ต่อร่ำงถ้อย
แถลงกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศลุ่ม
แม่น้ ำโขง คร้ังที่ 7 เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของ คสช. 

 

67 กำรจัดท ำเปำ้หมำยกำรพัฒนำทีต่่อเนื่องจำก
เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals-
MDGs) 

สศอ. ได้เสนอท่ำทีกำรจัดท ำเปำ้หมำยกำร
พัฒนำที่ต่อเนื่องภำยหลังจำกเปำ้หมำยกำร
พัฒนำแห่งสหัสวรรษในประเดน็ด้ำน
อุตสำหกรรมเพื่อให้ กต. ใช้เป็นท่ำที
ประเทศไทยในกำรประชุมคณะท ำงำน
ภำยใต้สหประชำชำต ิ

 

68 กำรลงนำมบนัทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำม
ร่วมมือทวิภำคีระหว่ำงกรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำและส ำนักงนสิทธบิัตรยุโรป 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ืองกำรลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจวำ่ด้วยควำมร่วมมือทวิ
ภำคีระหว่ำงกรมทรัพย์สินทำงปญัญำและ
ส ำนักงำนสิทธบิัตรยุโรป 

 

69 กำรแจ้งบทบญัญัติทีไ่ทยพร้อมปฏิบัติภำยใต้
ควำมตกลงวำ่ด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ (TFA) ขององค์กำรกำรค้ำโลก 
(WTO) 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นเร่ืองกำรแจ้ง
บทบัญญตัิไทยพร้อมปฏิบัติภำยใต้ควำมตก
ลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำประกอบกำรพิจำรณำของ คสช. 

 

70 กฎเฉพำะรำยสินคำ้ภำยใต้โครงกำรให้สิทธิ
พิเศษแก่ประเทศพัฒนำน้อยที่สดุ โดยกำร
ยกเลิกภำษีน ำเข้ำและโควตำ้ (DFQF) ภำยใต้
โครงกำรกำรค้ำโลก (WTO) 

สศอ. ได้เสนอท่ำทีกฎเฉพำะรำยสินค้ำใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับสนิค้ำอุตสำหกรรมให้
กรมศุลกำกรทรำบ 

 

71 ควำมเห็นต่อโครงสร้ำงของควำมตกลงกำรค้ำ
เสรีอำเซียน-ฮ่องกง 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นในส่วนของ อก. ที่
เก่ียวข้องตำม Proposed Outline of 
AHKFTA ซึ่งเป็นกำรก ำหนดประเด็นที่จะ
น ำไปสู่กำรเจรจำในกำรประชุม Trade 
Negotiations Committee คร้ังที่ 2 เพื่อ

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
ประกอบกำรก ำหนดทำ่ทีในกำรเจรจำของ
กรมเจรจำกำรค้ำ  

72 สรุปผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรควำม
ตกลงกำรค้ำสนิค้ำของอำเซียนด้ำนกฎถ่ิน
ก ำเนิดสินคำ้ของ (SC-AROO) คร้ังที่ 15 และ
กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนกำร
ด ำเนินกำรภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำ
อำเซียน (CCA) คร้ังที่ 15 และข้อคิดเห็น 
สศอ. 

สศอ. เป็นผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุม SC-
AROO คร้ังที่ 15 และกำรประชุม CCA 
คร้ังที่ 15 โดยได้จัดท ำสรุปผลกำรประชุม
พร้อมทั้งข้อคิดเห็นน ำเสนอ อก. เพื่อใช้เป็น
ทำ่ทีในกำรเจรจำรอบต่อไป 

 

73 ควำมเห็นต่อกำรลงนำมบนัทึกควำมตกลงวำ่
ด้วยทรัพย์สินอุตสำหกรรม ที่ 2013/0443 
ระหว่ำงส ำนักงำนทรัพยส์ินทำงปัญญำของ
ประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้และส ำนักงำนสิทธบิัตร
ยุโรป 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นของ อก. ต่อกำรลง
นำมบนัทึกควำมตกลงวำ่ด้วยทรัพย์สิน
อุตสำหกรรม ที่ 2013/0443 ระหว่ำง
ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของประเทศ
สมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้และส ำนักงำนสิทธบิัตร
ยุโรป พณ. 

 

74 ข้อเสนอส ำหรับกำรประชุมเจำ้หน้ำที่อำวุโส
อำเซียน-รัสเซีย คร้ังที่ 11 

สศอ. ได้จัดท ำควำมเห็นของ อก. เก่ียวกับ
ประเด็นทีป่ระสงค์ให้มีกำรผลักดันภำยใต้
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอำเซียน ในส่วน
ของ  Trade & Investment Work 
Program เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
จัดท ำทำ่ทีไทย 

 

75 ควำมเห็นต่อกำรลงนำมควำมตกลงด้ำน
กำรค้ำกำรบริกำรและควำมตกลงด้ำนกำร
ลงทุนภำยใต้กรอบควำมตกลงวำ่ด้วยควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงอำเซียนกับ
อินเดีย 

สศอ. ได้เสนอควำมคิดของ อก. ต่อ
ข้อเสนอกำรลงนำมควำมตกลงด้ำนกำรค้ำ
กำรบริกำรและควำมตกลงด้ำนกำรลงทุน
ภำยใต้กรอบควำมตกลงวำ่ด้วยควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงอำเซียนกับ
อินเดีย ของ พณ. 

 

76 ข้อคิดเห็นเกีย่วกับกำรจัดตั้ง ASEAN-KOREA 
Industries Technological Cooperation 
Network 

สศอ. ได้เสนอควำมเห็นของ อก. เก่ียวกับ
กำรจัดตั้ง ASEAN-KOREA Industries 
Technological Cooperation Network 
เพื่อ พณ. ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ก ำหนดท่ำท ี

 

77 ข้อคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำรประเมินผลรำยงำน
ของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเซียตะวันออก รุ่นที่ 2 

สศอ. ได้จัดท ำข้อคิดเห็นของ อก. ต่อร่ำง
เอกสำรประเมินผลรำยงำนของกลุ่ม
วิสัยทัศน์เอเซียตะวันออก รุ่นที่ 2 เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ พณ. 

 

78 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรเจรจำ
กำรค้ำภำยใต้กรอบควำมตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจในภูมิภำค ครั้งที่ 5 (RCEP-TNC) 
และกำรประชุมที่เกี่ยวข้องและข้อคิดเห็น
ของ สศอ. 

สศอ. เป็นผู้แทนของ อก. เข้ำร่วมกำร
ประชุม RCEP-TNC คร้ังที่ 5 และกำร
ประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดท ำสรุปผลกำร
ประชุมฯ พร้อมข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทำง
ท่ำที่กำรเจรจำเพื่อ อก. ใช้เป็นท่ำทีในกำร
เจรจำกับ พณ. ต่อไป 

 



ชื่อเร่ือง รำยละเอียด หมำยเหตุ 
79 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนควำมตกลงกำสรค้ำเสรีอำเซียน-
เกำหลี ครั้งที่ 10 (AKFTA-Implementing 
Committee : AKFTA-IC) และข้อคิดเห็น 
สศอ.  

สศอ. เป็นผู้แทน อก. เข้ำร่วมกำรประชุม
AKFTA-Implementing Committee : 
AKFTA-IC คร้ังที่ 10 และจัดท ำสรุปผลกำร
ประชุมฯ พร้อมข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทำง
ท่ำที่กำรเจรจำเพื่อ อก. ใช้เป็นท่ำทีในกำร
เจรจำกับ พณ. ต่อไป 

 

80 ควำมเห็นต่อร่ำงข้อเสนอโครงกำรน ำร่องของ
ไทยในกรอบควำมร่วมมือลุ่มน้ ำโขงกับ
สำธำรณรัฐเกำหลี (Mekong-ROK 
Cooperation) 

สศอ. ได้ประสำนกับสถำบันอำหำรเพื่อ
จัดท ำควำมเห็น อก. ต่อร่ำงข้อเสนอ
โครงกำร Comprehensive Training to 
Enhance Rice Productivity in the 
Mekong Region ในประเดน็เก่ียวกับกำร
สร้ำงมูลคำ่เพิ่มจำกกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้ำว เพื่อ กต. น ำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศลุ่มน้ ำโขงกับสำธำรัฐเกำหลี 

 

81 ประเด็นกำรหำรือส ำหรับประชมุรัฐมนตรี
กรอบควำมร่วมมือแม่น้ ำโขง-คงคำ ครั้งที่ 7 

สศอ. ได้ประสำนกับ กสอ. และ สสว. เพื่อ
จัดท ำควำมเห็นเก่ียวกับควำมร่วมมือด้ำน 
Micro SEM (MSMEs) ตำมเอกสำร
ข้อเสนอของอินเดีย เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำจัดท ำทำ่ทไีทยของ กต.  

 

82 ท่ำทีส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-
สำธำรณรัฐเกำหลี ครั้งที่ 10 

สศอ. จัดท ำท่ำที อก. เก่ียวกับข้อเสนอกำร
ยกเลิกหลักกำรต่ำงตอบแทนส ำหรับสินค้ำ
อ่อนไหวของเกำหลีและแนวทำงกำรเปิด
เสรีสินค้ำอ่อนไหวเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรก ำหนดทำ่ทีไทยส ำหรับกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนควำมตก
ลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ 
  จ านวนผู้ใช้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่างๆ  ซึ่งได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรม  รายเดือน 
รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายปี  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รายไตรมาส  รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี  รายงานประจ าปี  วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส  และสรุปข่าว
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายวัน  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก/ศูนย์ต่ำงๆ  จ ำแนกตำมประเดน็ยุทธศำสตร ์
เดือนตุลำคม 2556 – สิงหำคม พ.ศ. 2557 

ข้อมูล ณ 8 สิงหำคม 2557 
 

สื่อที่ให้บริกำร 

จ ำนวน
เป้ำหมำยปี 
พ.ศ. 2557 

จ ำนวนเป้ำหมำย      
สะสม   

ณ ปัจจุบัน 
(ต.ค.-ส.ค 57) 

จ ำนวนผล 
กำรด ำเนินงำน 

(ต.ค.-ส.ค 57) 

สถำนะ 

(1) (2) (3) (3)/(2)x100 

ดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน (ศส.) 59,000   55,211  

รำยงำนผลิตภำพ/ผลประกอบกำรอุตสำหกรรมรำยปี (ศส.) 4,000  4,000  

ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยเดือน (สว.) 1,200   220  

ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยไตรมำส (สว./สบก.) 400  819  

รำยงำนภำวะอุตสำหกรรมรำยปี (สว./สบก.) 400  273  

รำยงำนประจ ำปี (สบก.) 350  508  

วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยไตรมำส (สบก.) 1,400  1,992  

สรุปข่ำวเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยวัน (สว.) 48,600  61,054  



สื่อที่ให้บริกำร 

จ ำนวน
เป้ำหมำยปี 
พ.ศ. 2557 

จ ำนวนเป้ำหมำย      
สะสม   

ณ ปัจจุบัน 
(ต.ค.-ส.ค 57) 

จ ำนวนผล 
กำรด ำเนินงำน 

(ต.ค.-ส.ค 57) 

สถำนะ 

(1) (2) (3) (3)/(2)x100 

รวม 115,350  124,077  
      
 


