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  วันนี้ (17 กันยายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 32 เรื่องดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. …. และ 
    รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง  
    พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 
    เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. ….  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  4.  เรื่อง  รางหลักเกณฑการไดรับเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหนาที่
    ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
    พ.ศ. 2562  

5.  เรื่อง  หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทน
   อื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และ
   คณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
   วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562  

  6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
    เพื่อเปนคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
  7.  เรื่อง   โครงการเพื่อการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค (เพ่ิมเติม)  
  8.  เรื่อง  การจางขาราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเปนลูกจางชั่วคราวเปนกรณี
    พิเศษ  

9.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
   

ตางประเทศ 
 
  10.  เรื่อง   พิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth  
    Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Agreement) 

11.  เรื่อง  การตออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแกฝายเลขานุการของอนุสัญญาหามทุนระเบิด
   สังหารบุคคล 

  12.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวย 
    หลักประกันสุขภาพถวนหนา 
  13.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
    สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 

14.   เรื่อง  รางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผูนําวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDG Summit) 

  15.  เรื่อง  การรับรองรางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสงเสริมการมีผลใชบังคับของสนธิสัญญา
    วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 
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  16.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร 
    ไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การ 
    บํารุงรักษา และการใช สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน 
    แหงที่ 2 
 17.  เรื่อง  (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการ
    ประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 
 18.  เรื่อง  ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเรงรัด
    การปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก 
 19.  เรื่อง  การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจใหองคการระหวางประเทศที่ไทยเขารวม
    เปนสมาชิก 

แตงตั้ง 
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  
  23.  เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  25.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง  
    กระทรวงมหาดไทย  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  
  28.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  29.  เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค  
  30.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนใน 
    คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอน
    ครบวาระ  
  31.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  32.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง 
    วัฒนธรรม  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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ตางประเทศ 
 
10. เรื่อง  พิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth Protocol to 
Amend the ASEAN Comprehensive Agreement) 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน               
ฉบับที่ 4 ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามแลว ตามที่สํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบฯ กอนแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพันตอไป  โดยใหกระทรวงตางประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารแกไขเพิ่มเติม                
ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ใหแกเลขาธิการอาเซียนเมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบพิธีสารดังกลาว
แลว  

สาระสําคัญของพิธีสารฯ  
1. กําหนดเกี่ยวกับการหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติ (PPR) ในพิธีสารฯไดแก 

ระดับของเงื่อนไข หามรัฐกําหนด 
1. การหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุน
ปฏิบัติ เทากับที่ผูกพันไวภายใตความตกลงวา
ดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา 
(TRIMs) ขององคการการคาโลก (WTO) ซึ่ง
เปนระดับที่ผูกพันไวในความตกลง ACIA 
เดิม 
 

1) ระดับหรือรอยละในการสงออกสินคา 
2) ระดับหรือรอยละของการใชวัตถุดิบ

ภายในประเทศ 
3) ใหนักลงทุนซื้อ ใช หรือใหสิทธิพิเศษแกสินคา

ที่ผลิตในประเทศหรือซื้อสินคาจากบุคคลหรือ
องคกรอ่ืนใดในประเทศ 

4) ผูกโยงปริมาณหรือมูลคาการนําเขากับ
ปริมาณหรือมูลคาการสงออก หรือกับจํานวน
การไหลเขาของเงินตราตางประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนของนักลงทุน 

2.การหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติ
ที่มีระดับเกินกวาที่ผูกพันไวภายใตความตกลง 
TRIMs ซึ่งเปนสวนทีเ่พิ่มเติมขึ้นใหมในราง
พิธีสารนี้ 

1) จํากัดการขายสินคาในประเทศท่ีการลงทุนของนัก
ลงทุนผลิตหรือจัดหามา โดยผูกโยงการขายดังกลาวกับ
ปริมาณ มูลคาการสงออกหรือรายไดที่เปนเงินตรา
ตางประเทศของผูลงทุน 
2) จํากัดการจัดสงสินคาที่มีการลงทุนผลิตในประเทศ 
ไปยังตลาดภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไปยัง
ตลาดโลก 

2. กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองประเมินและทบทวนขอบท PPR เพื่อพิจารณา
เงื่อนไขหรือองคประกอบเพิ่มเติม เมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องการหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนตองตั้ง
สํานักงานใหญของตนสําหรับภูมิภาคใดโดยเฉพาะ หรือสําหรับตลาดโลกในประเทศที่จะตองมีการพิจารณาเปนรายป
ในที่ประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน 

 3. กําหนดใหประเทศสมาชิกสามารถจัดทํารายการขอสงวนได หากมีขอกังวลวามาตรการของรัฐ
มาตรการใดจะขัดตอขอบท PPR โดยประเทศสมาชิกจะตองหารือเรื่องการจัดทํารายการขอสงวนดังกลาวใหเสร็จสิ้น
ภายใน 5 ป นับจากวันที่พิธีสารฯ นี้ มีผลใชบังคับเวนแตบรรดาสมาชิกจะตกลงเปนอยางอื่น 

4. กําหนดใหขอบท PPR ในความตกลง ACIA จะไมมีการเชื่อมโยงกับขอบทวาดวยการระงับ                 
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ขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชน (Invertor State Dispute Settlement) ซึ่งหมายความวานักลงทุนไมสามารถ
ฟองรองรัฐได หากรัฐทําผิดเงื่อนไขในขอบท PPR  

5. กําหนดวาพิธีสารฯ จะเปนสวนหนึ่งของความตกลง ACIA และจะมีผลบังคับใชหลังจากรัฐสมาชิก 
ทุกรัฐไดแจงความสมบูรณของกระบวนการภายในของตนโดยการยื่นสัตยาบันสารหรือสารใหความยอมรับแก
เลขาธิการอาเซียน 

ทั้งนี้ สาระสําคัญเปนการกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมของขอบทการหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุน 
ปฏิบัติ  (Prohibition of Performance Requirements : PPR)  เชนกําหนดใหใชวัตถุดิบในประเทศกําหนดสัดสวน
ปริมาณหรือมูลคาของการนําเขาและสงออก หรือการกําหนดปริมาณเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน หามรัฐ
กําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกวาที่ผูกพันไวภายใตความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับ
การคา (Agreement on Trade –Related Investment Measures: TRIMs) ขององคการการคาโลก ซึ่งจะชวย
ยกระดับความตกลงใหมีมาตรฐานที่สูงและเปนสากลมากขึ้น  
 


