
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/953                        วันที ่ 13  พฤศจิกายน 2555 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที ่12 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 11 การจัดต้ังกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน และการจัดต้ังเขตพิเศษ 

การค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone) 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 

  1. แนวทางการจัดต้ังกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน (ในส่วนของประเทศผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกสําคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) โดยจะมกีารจัดประชุม 
ใน 3 ระดับ ได้แก่ 
  (1) การประชุมในระดับรัฐมนตรี (ASEAN Rice Cooperation Ministerial Meeting) 
  (2) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียน (ASEAN Rice Cooperation 
Committee-ARCC) 
  (3) การประชุมของสมาพนัธ์โรงสีและผู้ค้าขา้วอาเซียน (ASEAN Rice Miller and Trader 
Federation) 
  2. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์จัดต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดต้ังเขตพิเศษการค้าข้าว
อาเซียน (Rice Trade Zone : RTZ) เพื่อศกึษา วิเคราะห์ จัดทําแนวทาง ข้อเสนอ และมาตรการ เพื่อจัดต้ัง 
RTZ โดยในเบื้องต้นการศึกษาแนวทางดังกล่าวจะกําหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ ตําแหนง่พื้นที่ที่เหมาะสม ระบบกลไกการควบคุม ข้อกฎหมาย กระบวนการจัดต้ัง และบุคลากร เป็นต้น 
  กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าการจัดต้ังกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน         
(ในส่วนของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสําคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) 
และ การจัดต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดต้ังเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone : RTZ)                   
มีความสําคัญและมีความจําเป็นในการผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว 
ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้ได้รับการพัฒนาและเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสถียรภาพราคาข้าว 
ในตลาดโลก เกิดความม่ังคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน และป้องกันการลักลอบนําเข้าข้าวจากประเทศ
ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แต่งตั้ง 
วาระที่ 26 เรือ่ง แต่งตั้ง 
ข้อที่ 9 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ ่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

/นายศิริวัฒน์... 
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วาระ
เรื่องที่

ต่างประเทศ 11 การจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน และการจัดตั้งเขตพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone)

แต่งต้ัง 26 ข้อท่ี 9 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                                วันที่ 12 พฤศจิกายน  2555          
                                                                                                                                             
 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์   หิมะทองคํา  
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 1.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร  
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย) 
 3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
   พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแกไ้ขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มีมาตรการ 
   นําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
   (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พ.ศ. …. 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 5.  เรื่อง  การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development 
   Policy Loan : DPL)  
 6.  เรื่อง  แผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  
 7.  เรื่อง  ขออนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียโดยรัฐบาลไทย  
 8.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อ 
   ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 9.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยปล้อง  
   อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 10.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
   ช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)–เมืองคอบ–เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ–เมืองปากคอบ–บ้าน 
   ก้อนตื้น สปป.ลาว 

ต่างประเทศ 
 11.  เรื่อง  การจัดต้ังกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน และการจัดต้ังเขตพิเศษการค้าข้าว 
   อาเซียน (Rice Trade Zone) 
 12.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศการเริ่มเจรจาความตกลง RCEP  
 13.  เรื่อง  ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
 14.  เรื่อง  การขอความเห็นต่อแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกัน 
   ประเทศ ไทย-สหรัฐอเมริกา 2012 (2012 Joint Vision Statement for the Thai-U.S. 
   Defense Alliance)  
 15.  เรื่อง  การให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของ
   ภูมิภาคอาเซียน  
 16.  เรื่อง  การลงนามความตกลงด้านการเงินระหว่างอาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
   [Financing Agreement (FA)  between ASEAN and  Asian Development  Bank 
   (ADB) on Master Plan on ASEAN Connectivity Implementation] 
 17.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่าง 
   กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง 
   สาธารณรัฐยูกันดา 
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 18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอด 
   อาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  
 19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมว่าด้วยการประกาศการเข้าร่วมเจรจาความตกลง 
   หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPP)  และการรื้อฟื้นการประชุม 
   คณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐ (TIFA JC)  
 20.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกีย่วกับความร่วมมือเพื่อการ 
   พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 21.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขต 
   เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 และผลการประชุม 
   คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมาร ์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
   พิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 
 22.  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์อาเซียน-จีน 
 23.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับ  
   สหรัฐอเมริกา (TICA-USAID Memorandum of Understanding on Trilateral  
   Cooperation) 
 24.  เรื่อง  การเข้าร่วมความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย 
   ล้างสูง 
 25.  เรื่อง  การรับรองร่างคําแถลงข่าวร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
   ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

แต่งตั้ง 
 26.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงพาณิชย์ 
 2.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 3.  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งต้ังกรรมการ 
  ผู้ช่วยรัฐมนตร ี 

4. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
5. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
 สํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
 นายกรัฐมนตร ี(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
6. แต่งต้ังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  
7. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
8. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
 พาณิชย์)  
9. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

                               10. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
11. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
12. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
13. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง      

   (กระทรวงมหาดไทย)  
 
 

********************************* 
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เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
กฎหมาย 

1.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคก์ารคลังสนิคา้ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

1. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่ม 
2. กําหนดบทนิยามคําว่า “กรรมการ” และ “ลูกจ้าง”  
3. เปลี่ยนสถานทีต้ั่งสํานักงานใหญ่จากจังหวัดพระนคร เป็นจังหวัดนนทบุรี 
4. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้ อคส. สามารถดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของ อคส. 
5.  เพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ให้สามารถดําเนินธุรกิจเช่าซื้อ จัดต้ังบริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด  

ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน รว่มลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอ่ืนตลอดจนกระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือ
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ อคส. 

6. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ อคส. เพื่อแก้ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการ         
ไม่ครบ เป็นเหตุให้ อคส. ไมส่ามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ 

7. ให้ผู้อํานวยการ อคส. มาจากการจ้าง โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจจ้างและเลิกจ้าง รวมทั้ง 
กําหนดอัตราเงินเดือนด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

8. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรักษาการแทนในกรณีตําแหน่งผู้อํานวยการ อคส. ว่างลง หรอื               
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)         
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกองเรือพาณชิยไ์ทย) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิราณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ที่นํามาคํานวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร และ
คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 1 สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งการเช่าเรือนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ทั้งนี้ เฉพาะค่าเช่าที่มีการจ่าย         
ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการอนัพึงเปน็งานธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
1. กําหนดให้ ธอท. สามารถประกอบกิจการดังต่อไปนี้ได้ 1) การให้บริการเป็นตัวแทนรับชําระหนี้ 

2) การให้บริการบัตรเครดิต  3)  จัดต้ังหรือร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพื่อจัดต้ังบริษัทขึ้นใหม่เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
ตราสารศุกูก 
  2. กําหนดให้ ธอท. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ กําไร หรือผลตอบแทนใด ๆ อันเนื่องมา             
จากการประกอบกิจการตามข้อ 1 ได้  
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรือ่ง การแก้ไขพิกัดอัตราศลุกากรของสนิคา้ที่มีมาตรการนําเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เปน็ไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าที่มีมาตรการนําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มีมาตรการ
นําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ 2007 พ.ศ. 2552 
  2. ให้แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรที่มีมาตรการนําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์บางฉบับ ให้เป็นไป
ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555              
ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
5. เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Development Policy 
Loan : DPL)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม              
ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ดังนี้  
  1. รับทราบผลการพิจารณาความเหมาะสมและความจําเป็นของโครงการของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ (1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย (2) โครงการติดต้ังเครื่อง
ก้ันเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้นจํานวน 105 แห่ง และ (3) งานติดต้ังรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ 
จํานวน 17 รายการ  
   2. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการ           
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (คณะกรรมการเงินกู้ DPL) ดังนี้  
   (1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ของ รฟท. กระทรวงคมนาคม (คค.) จํานวน 
4 สายทาง ระยะทาง 265 กิโลเมตร ได้แก่ 1) ระหว่างสถานีคลองรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง 120 กิโลเมตร    
2) ระหว่างชุมทางบ้านภาชี-มาบกะเบา (เดิม) ระยะทาง 44 กิโลเมตร 3) ระหว่างชุมทางศรีราชา-ชุมทาง                 
เขาชีจรรย์-สัตหีบ ระยะทาง 66 กิโลเมตร และ 4) ระหว่างชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช ระยะทาง             
35 กิโลเมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,939.2523 ล้านบาท  
   (2) โครงการติดต้ังเครื่องกั้นเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้นจํานวน 105 แห่ง                
วงเงิน 195.42 ล้านบาท  
   (3) โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กค. วงเงิน 87 ล้านบาท  
   ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย  
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  3. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการ และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินใน
ประเทศและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยในสายทางที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรแหล่งเงินลงทุนจํานวน 8 สายทาง ระยะทาง 849 กิโลเมตร 
รวมวงเงิน 8,874.62 ล้านบาท และให้สํานักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็น                 
งบชําระหนี้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยต่อไป ส่วนงานติดต้ังรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ จํานวน 17 รายการ วงเงิน 3,046.13 ล้านบาท             
ให้มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงการให้รอบคอบ  และนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 4               
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  
6. เรื่อง แผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 [เรื่อง การ
จําหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)] และเห็นชอบให้ดําเนินโครงการบัตรสมาชิก
พิเศษต่อไป ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องด้าน
การเงินของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คารด์ จํากัด ในช่วงเวลาการขายบัตรสมาชิกใหม่ จํานวน 100 ล้านบาท นั้น 
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ผลผลิตการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านตลาด รายการค่าใช้จ่ายในการชําระค่าหุ้นบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คารด์ 
จํากัด ซึ่งต้ังงบประมาณไว้ จํานวน 500,000,000 บาท โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอทําความตกลง
เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณกับสํานักงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งนี้                  
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
7. เรื่อง ขออนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียโดยรัฐบาลไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม                
ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ที่เห็นชอบอนุมัติในหลักการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบรรษัท
ประกันต่อแห่งเอเชียโดยรัฐบาลไทยในระยะแรกจํานวน 3.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ
รัฐบาลไทย โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย           
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ประมาณ 102 ล้านบาท จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ             
32 บาท เบิกจ่ายตามจริง ณ วันเบิกจ่าย )  ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นที่ ต้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกครั้ ง                 
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาหาแหล่งเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินงบประมาณก่อนเป็นลําดับแรก  
 
8. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการใน สปป. ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
14/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และ
ขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้  
   1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย วงเงินลงทุนรวม 12,060 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มี
การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว  และมีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา               
ที่กําหนดไว้ในสัญญา อีกทั้ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนไซยะบุรีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการลุ่มน้ํา
โขง (MRC) ตามกระบวนการข้อตกลงของประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ําโขงแล้ว   
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   2. สําหรับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าในช่วงจากชายแดนไทย-ลาว ถึงสถานีไฟฟ้าเลย 2 ซึ่งมี                
ความจําเป็นต้องพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางรวมประมาณ 17 กิโลเมตร นั้น ให้ กฟผ. 
ดําเนินการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  
   3. เนื่องจากประเทศเวียดนามและกัมพูชายังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ําโขง และในขณะเดียวกันเพื่อให้สามารถดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าฯ ได้แล้วเสร็จ            
ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา จึงให้ กฟผ. พิจารณาปรับแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าฯ 
ให้มีความกระชับมากขึ้น  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 
9. เรื่อง การแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการกอ่สร้างอา่งเก็บน้ําห้วยปล้อง อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการการจ่ายเงินเยียวยาค่าชดเชยที่ดินและค่าเสียโอกาสในการทํากินเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ราษฎร จํานวน 48 ราย เนื้อที่รวม 682-2-62 ไร่ ในอัตราไร่ละ 40,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 27,306,200 บาท 
โดยใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้ สปน. ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป  
  2. อนุมัติให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกํากับดูแลการจ่ายเงินเยียวยาค่าชดเชย
ที่ดินและค่าเสียโอกาสในการทํากินเป็นกรณีพิเศษให้แก่ราษฎรดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย  
 
10. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วง         
บ้านฮวก (จ.พะเยา)–เมืองคอบ–เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ–เมืองปากคอบ–บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ–เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ–เมืองปากคอบ–บ้านก้อนตื้น                
สปป.ลาว ตามประมาณการราคาเบื้องต้น จํานวน 1,473.88 ล้านบาท และสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จะได้ศึกษา สํารวจออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างให้เสร็จ
เรียบร้อย และนําผลศึกษาประมาณราคาค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรูปแบบวิธีการ และ            
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมแก่โครงการดังกล่าวต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
11. เรื่อง การจัดต้ังกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน และการจัดต้ังเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน (Rice 
Trade Zone) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
  1. แนวทางการจัดต้ังกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน (ในส่วนของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออก
สําคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) โดยจะมีการจัดประชุมใน 3 ระดับ ได้แก่ 
  (1) การประชุมในระดับรัฐมนตรี (ASEAN Rice Cooperation Ministerial Meeting) 
  (2) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียน (ASEAN Rice Cooperation 
Committee-ARCC) 
  (3) การประชุมของสมาพันธ์โรงสีและผู้ค้าข้าวอาเซียน (ASEAN Rice Miller and Trader 
Federation) 
  2. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์จัดต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดต้ังเขตพิเศษการค้าข้าว
อาเซียน (Rice Trade Zone : RTZ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแนวทาง ข้อเสนอ และมาตรการ เพื่อจัดต้ัง RTZ 
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โดยในเบื้องต้นการศึกษาแนวทางดังกล่าวจะกําหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่    
ตําแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม ระบบกลไกการควบคุม ข้อกฎหมาย กระบวนการจัดต้ัง และบุคลากร เป็นต้น 
  กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า การจัดต้ังกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน         
(ในส่วนของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสําคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) และ     
การจัดต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดต้ังเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone : RTZ)                
มีความสําคัญและมีความจําเป็นในการผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าวของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้ได้รับการพัฒนาและเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก  
เกิดความมั่งคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน และป้องกันการลักลอบนําเข้าข้าวจากประเทศที่มีชายแดน       
ติดต่อกับประเทศไทย 
 
12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศการเริ่มเจรจาความตกลง RCEP  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาสการเริ่มเจรจาความตกลง RCEP  ตามท่ีระบุ 
ในข้อ 4  และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์                
ของประเทศไทย   ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก   

2. ให้นายรัฐมตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศ              
การเริ่มเจรจาความตกลง RECP  และเอกสารแนบท้าย   
  สาระสําคัญ 
  1. ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลง RCEP  มีสาระสําคัญเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลง 
RCEP  โดยให้เริ่มต้นการเจรจาตั้งแต่ต้นปี 2556 (ค.ศ. 2013) และมุ่งหมายให้การเจรจาแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 
(ค.ศ. 2015) เพื่อบรรลุผลให้ RECP  เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยบนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน
ในการสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ                
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน   
  2. สาระสําคัญของร่างปฏิญญาข้างต้นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายของผู้นําประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย  จีน อินเดีย ญี่ปุ่น  เกาหลี  และนิวซีแลนด์  
เพื่อที่จะประกาศการเริ่มเจรจาความตกลง RCEP  อันเป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจ            
ตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
13. เรื่อง ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เมสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เรื่อง ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ข้อ 5.5.4 มาตรการปกป้องความเข้มแข็งของ
นโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 

2. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ                    
สาธารณรัฐชิลี  ก่อนนําเสนอความตกลงฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย  เพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อผูกพันไทยต่อไป 

3. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือ  
ผู้ได้รับมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนามในความตกลง ฯ ข้างต้น  และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่
สาระสําคัญในความตกลงฯ นี้และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ  ได้ โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก   

4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)    
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่น เป็นผู้ลงนาม 
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5. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลง ฯ ให้มอบหมาย กต. จัดทําหนังสือแจ้งการมีผล               
ใช้บังคับของความตกลงฯ ข้างต้นเมื่อประเทศไทยได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี เป็นความตกลงที่มีกรอบกว้าง (Comprehensive Agreement)  
โดยรวมข้อบทต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในความตกลงฉบับเดียว ได้แก่ (1) การค้าสินค้า (2) พิธีการ
ศุลกากร (3) กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (4) มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า (5) มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช  (6) มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (7) การค้าบริการ (8) การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ (9) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  และ (10) ความโปร่งใส ส่วนข้อบทการลงทุนจะมีการเจรจาภายใน 2 ปี นับจากความตก
ลงมีผลใช้บังคับ โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมในเรื่องการค้าสินค้าและการค้าบริการ  
 
14. เรื่อง การขอความเห็นต่อแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ ไทย-
สหรัฐอเมริกา 2012 (2012 Joint Vision Statement for the Thai-U.S. Defense Alliance)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอดังนี้     
   1. ให้ กห. จัดทําแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ ไทย-
สหรัฐอเมริกา 2012 (2012 Joint Vision Statement for the Thai-U.S. Defense Alliance)   
   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ  
   3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ            
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความ
เหมาะสม   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กห. รายงานว่า  
   1. กห. มีความประสงค์ที่จะจัดทําแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกัน
ประเทศ ไทย-สหรัฐอเมริกา 2012 ร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนถึงการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเป็นความร่วมมือทางทหารจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่   
    1.1 ความเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    1.2 การสนับสนุนความมีเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
    1.3 การพัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี  
    1.4 การพัฒนาความสัมพันธ์ การประสานงาน และการสร้างความร่วมมือในทุกระดับ  
   2. ทั้งสองประเทศได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศใน
ศตวรรษที่ 21 และรับรู้ว่าความสัมพันธ์ทางทหารจะส่งเสริมเกื้อกูลความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์
ทางการทูต เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศยืนยันที่จะ
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญเหล่านี้ให้แข็งแกร่ง เพื่อที่จะบรรลุถึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ของทั้งสองประเทศ และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก   
 
15. เรื่อง การให้สัตยาบันสนธสิัญญาว่าดว้ยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาค
อาเซียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการให้             
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน หลังจากนั้นสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) จะได้
พิจารณาดําเนินการแก้ไขกฎหมายภายในต่อไป ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) เสนอ สําหรับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาดงักล่าว ในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน   
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  สาระสาํคญัของสนธิสญัญาฯ  
  1. กําหนดขอบเขตความช่วยเหลือของสนธิสัญญาฯ การไม่บังคับใช้ของสนธิสัญญาฯ ข้อจํากัด   
ความช่วยเหลือของภาคี และการแต่งต้ังผู้ประสานงานกลางของแต่ละภาคีเพื่อจัดทําและรับคําร้องขอความช่วยเหลือ   
   2. กําหนดแบบและเนื้อหาของคําร้องขอความช่วยเหลือในทางอาญา การดําเนินการตามคําร้องขอ 
และการรักษาความลับ  
  3. กําหนดข้อจํากัดการใช้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการช่วยเหลือการได้มาซึ่งการให้ถ้อยคําโดย
สมัครใจของผู้ให้ถ้อยคํา การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน และสิทธิที่จะปฏิเสธการให้พยานหลักฐาน  
  4. กําหนดการจัดหาให้ซึ่งเอกสารและบันทึกอ่ืน ๆ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ การปรากฏตัวของ
บุคคลในภาคีผู้ร้องขอ และการปรากฏตัวของบุคคลที่ถูกคุมขังในภาคีผู้ร้องขอ  
  5. กําหนดหลักประกัน การเดินทางผ่านของบุคคลซึ่งถูกคุมขัง การค้นและยึด การส่งพยาน          
หลักฐานคืน การค้นหาที่อยู่หรือการระบุตัวบุคคล การส่งเอกสาร และความช่วยเหลือในการดําเนินการริบทรัพย์สิน  
  6. กําหนดความสอดคล้องกับข้อตกลงอื่น การรับรองและการยืนยันความถูกต้องแท้จรงิ ค่าใช้จ่าย 
การปรึกษาหารือ การแก้ไข การระงับข้อพิพาท และข้อสงวน  
  7. กําหนดเงื่อนไขในการลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ การเก็บรักษา และการลงทะเบียน 
การมีผลใช้บังคับ การใช้บังคับและการบอกเลิก และผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา  
 
16. เรื่อง การลงนามความตกลงด้านการเงินระหว่างอาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย [Financing 
Agreement (FA)  between ASEAN and  Asian Development  Bank (ADB) on Master Plan on 
ASEAN Connectivity Implementation] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงด้านการเงินระหว่างอาเซียนและ Asian 
Development  Bank (ADB) (Financing Agreement (FA)  between ASEAN and  ADB) on Master Plan 
on ASEAN Connectivity Implementation) และมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมกับ ADB ในความตกลงด้านการเงินระหว่างอาเซียนและ ADB  เพื่อเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถแก่อาเซียนในการดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity Implementation Project) จากกองทุน Japan 
ASEAN Integration Fund (JAIF)  เป็นจํานวนทั้งสิ้น 975,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างความตกลงด้านการเงินระหว่างอาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเซีย มีดังนี้  

1. อาเซียนเห็นชอบในการใช้เงินจากกองทุน JAIF  จํานวน 975,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อมอบ 
ให้แก่ ADB  ไปใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการฯ โดยมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม
แทนประเทศสมาชิกอาเซ๊ยนร่วมกับ ADB ในการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการดังกล่าวจากกองทุน JAIF  

2. หลังจากมีการลงนามในความตกลงด้านการเงินระหว่างอาเซียน และ ADB นี้แล้ว ภายใน 
ระยะเวลา 2 สัปดาห์  ADB  จะเบิกจ่ายเงินจากกองทุน  JAIF  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเก็บไว้ในบัญชีพิเศษ 
(Grant Account)  เพื่อบริหารจัดการให้การเบิกจ่ายเงินเพื่อไปใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการฯ เป็นไป
ตามท่ี ADB  เคยเสนอไว้ในคู่มือการเบิกจ่ายเงิน (Technical  Assistance  Disbursement Handbook หรือ TA) 
ซึ่ง ADB ได้เสนอไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 

3. ADB   จะบริหารจัดการบัญชีพิเศษตามกฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ ADB  และจะ 
ดําเนินการด้วยความโปร่งใส  

4. หลังจากสิ้นสุดการดําเนินการตามคู่มือการเบิกจ่ายเงิน ADB  จะโอนยอดเงินคงเหลือ รวมทั้ง 
รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนจากบัญชีพิเศษกลับคืนให้แก่อาเซียนทั้งหมดภายในระยะเวลา 6 เดือน 
 
17. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง         
การต่างประเทศแห่งราชาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐยูกันดา 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  ดังนี้  
1. อนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคี 

ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐยูกันดา 
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในบันทึก 

ความเข้าใจดังกล่าว 
3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ 

สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 

สาระสาํคญัร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวา่ง 
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตา่งประเทศแหง่สาธารณรัฐยูกันดา                
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเป็นประจําเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการเมือง  เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสลุ  อันจะนํามา             
ซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยูกันดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน              
ครั้งที่ 21 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้   
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสาร (จํานวน 10 ฉบับ) ในข้อ 2) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร
ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
   2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามเอกสารในข้อ 2.2)   
   3. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 2.1) และ ข้อ 2.3)                
ถึง 2.10)  
  สาระสาํคัญของเรื่อง  
  กต. รายงานว่า  
  1) นายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 และการ
ประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนแล้วจะมีการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียน
กับผู้นําของประเทศคู่เจรจาที่สําคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการประชุม
สุดยอดอาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) โดยในระหว่าง            
การประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองหรือลงนามในเอกสารผลลัพธ์ต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมมีผลที่เป็นรูปธรรม   
   2) ร่างเอกสาร จํานวน 10 ฉบับ ที่คาดว่าจะมีการรับรองหรือลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 15 การประชุม            
สุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 15 การประชุมสุดยอดอาเซียน
บวกสามสมัยพิเศษ การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 10 การประชุมผู้นําอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 4 
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7 ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ มีดังนี้   
    2.1) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   
    2.2) ร่างแถลงการณ์ผู้นําอาเซียนว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
   2.3) ร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นําอาเซียนว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน  
   2.4) ร่างแผนปฏิบัติการปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก   
    2.5) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ : เพื่อเพิ่มพูนสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ  
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   2.6) ร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นําอาเซียนบวกสามในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของกรอบ               
ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม  
   2.7) ร่างแถลงการณ์ผู้นําว่าด้วยหุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียนบวกสาม   
   2.8) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมผู้นําอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 4  
    2.9) ร่างปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก ครั้งที่ 7 ว่าด้วยภาวะการดื้อยา
ต้านมาลาเรีย  
    2.10) ร่างปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มการพัฒนาของการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก  
   3) เอกสารในข้อ 2) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการเพิ่มพูนและกระชับความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค  และจะเป็นส่วนสําคัญในการแสดงถึงความมุ่งมั่นและ           
ความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศ               
คู่เจรจาเพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนปี 2558 ในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม  รวมทั้งช่วยส่งเสริม
บทบาทท่ีแข็งขันของไทยในกรอบอาเซียน  
 
19. เรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างแถลงข่าวร่วมว่าด้วยการประกาศการเขา้ร่วมเจรจาความตกลงหุน้ส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก (TPP)  และการรื้อฟืน้การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลง
การค้าและการลงทนุระหว่างไทยกับสหรัฐ (TIFA JC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอประเด็นที่จะนําไปใส่ไว้ในถ้อยแถลงข่าว
ร่วม (Joint Press Statement) ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้  
  1. เห็นชอบหลักการร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในเรื่องการประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมเจรจาความตกลง TPP ในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ  
  2. เห็นชอบหลักการร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement)  ในประเด็นการรื้อฟื้นการ
ประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐ ฯ (TIFA JC)  ในโอกาสการ
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
20. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เก่ียวกับความรว่มมือเพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการทีเ่ก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) หรอืผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในรา่งถ้อยแถลงร่วมฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม              
ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยไม่กระทบสาระสําคัญ หรือไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  สรุปสาระสาํคญัร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
  1. แจ้งความคืบหน้าการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมฯ 3 ระดับ ได้แก่ (1) คณะกรรมการรว่มระดับสูงฯ 
(2) คณะกรรมการประสานงานร่วมฯ และ (3) คณะอนุกรรมการใน 6 สาขา ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
ก่อสร้าง ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ ด้านพลังงาน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และด้านการเงิน 
  2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ เกี่ยวกับองค์ประกอบและแผนการประชุมของ
คณะกรรมการร่วมฯ รวมทั้งกําหนดโครงการที่มีความสําคญัเร่งด่วนที่ควรจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 
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ได้แก่ ถนน ท่าเรือน้ําลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ระบบน้ํา ระบบโทรคมนาคม ระบบรถไฟความเร็วสูง และการ
พัฒนาชุมชน รวมทั้งการดําเนินการด้านการเงิน ซึ่งคณะอนุกรรมการที่เกีย่วข้องจะหารือและจัดทําแผนงานเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ และคณะกรรมการร่วมระดับสูงฯ ตามลําดับต่อไป 
  3. การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2555                
ที่เนปิดอว์ และการประชุมคณะกรรมการรว่มระดับสูงฯ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2556 ในเมียนมาร์ 
  4. รัฐบาลไทยและเมียนมารจ์ะร่วมมือกันและเชิญชวนประเทศอาเซียน ประเทศหุ้นส่วนที่มี
ศักยภาพและผูส้นใจเข้าร่วมลงทุนและมีส่วนร่วมในโครงการสําคัญนี ้
 
21. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสงูระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายและพื้นที่โครงการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/2555 และผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง
ไทย – เมียนมาร์ เพื่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/2555 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรบัทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ   ดังนี้  

 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 และผลการประชุมของคณะกรรมการประสานงาน
ร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 

2. เห็นชอบโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนจํานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย (1) ถนน   
(2) ท่าเรือน้ําลกึ  (3) นคิมอุตสาหกรรม  (4) โรงไฟฟ้าระยะเริ่มแรก  (5) น้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย  (6) โทรคมนาคม  
(7) การพัฒนาชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน และ (8) รถไฟความเร็วสูง 

3. เห็นชอบการมอบหมายหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามผลการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 และผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 

4. เห็นชอบองค์ประกอบและแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ทั้ง 6 
สาขา  

 สาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/2555 มีดังนี้ 

 1. กลไกการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม  
 เห็นชอบร่วมกันในการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมทั้ง 3 ระดับคือ  (1) คณะกรรมการร่วมระดับสูง
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ  ซึ่งเป็นกลไกระดับนโยบาย มีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรอง
ประธานาธิบดีเมียนมาร์เป็นประธานร่วม  (2) คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ มีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาร์
เป็นประธานร่วม และ (3) คณะอนุกรรมการร่วม ใน 6 สาขา  ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง                
2) อุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ  3) พลังงาน  4) การพัฒนาชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน  5) 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 6) การเงิน  
  2. โครงการทีมี่ความสาํคัญเร่งด่วน  

2.1 เห็นชอบโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนรวม 8 โครงการ คือ (1) ถนน  (2) ท่าเรือน้ําลึก  
(3) นิคมอุตสาหกรรม  (4) โรงไฟฟ้าระยะเริ่มแรก  (5) น้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย  (6) โทรคมนาคม  (7) การพัฒนา
ชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน และ (8) รถไฟความเร็วสูง  

2.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ รับผิดชอบ 8 โครงการที่มีความสําคัญ
เร่งด่วนดังต่อไปนี้ (1) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างรับผิดชอบโครงการถนน ท่าเรือน้ําลึก 
น้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย โทรคมนาคม และรถไฟความเร็วสูง  (2) คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน รับผิดชอบ
โครงการโรงไฟฟ้าระยะเริ่มแรก   (3) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน รับผิดชอบโครงการ



 13 

พัฒนาชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน  และ (4) คณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ 
รับผิดชอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

2.3 ให้คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ทั้ง 6 สาขา เร่งพิจารณาเงื่อนไขและแผนธุรกิจของ
แต่ละสาขา และนําเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ และคณะกรรมการร่วมระดับสูง
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ พิจารณาต่อไป โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องพิจารณาร่วมกับการจัดทําแผนการเงินและแผนการ
ลงทุนของโครงการทวาย และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการปรับปรุง Framework Agreement ให้มีความชัดเจน
และครอบคลุมการพัฒนาโครงการทวายในทุกภาคส่วน 

สําหรับการจัดประชุมครั้งถัดไปทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูง
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ ครั้งที่ 2 ณ เมืองเนปิดอว์และเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันจันทร์
สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม 2556 
 สาระสาํคญัของการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ที่โครงการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/2555 มีดังนี้  
 1. ให้คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ทบทวนเงื่อนไขและแผนธุรกิจของโครงการที่มีความสําคัญ
เร่งด่วน ประกอบด้วย (1) ถนน (2) ท่าเรือน้ําลึก (3) นิคมอุตสาหกรรม (4) โรงไฟฟ้าระยะเริ่มแรก (5) น้ําและระบบ
บําบัดน้ําเสีย (6) โทรคมนาคม (7) การพัฒนาชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน และ (8) รถไฟความเร็วสูง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ 
 2. ให้คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ จัดประชุมตามที่ประธานร่วมกําหนด และให้มีการ
ประสานงานระหว่างอนุกรรมการของแต่ละสาขา ตามท่ีประธานร่วมเห็นสมควร 
 3. ให้คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ดําเนินการเพื่อให้ทุกโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนมีการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน และให้เริ่มดําเนินโครงการโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการถนน ควรจะต้องเริ่ม
ดําเนินการภายในเดือนเมษายน 2556 โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 
 4. ใหค้ณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ จัดทําแผนธุรกจิสําหรับโครงการ ที่มีความสําคัญเร่งด่วน 
โดยเน้นประเด็นที่สําคัญของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ คณะอนกุรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ด้านการเงิน ได้รับมอบหมายให้
เสนอแนะโครงสร้างทางการเงินและรูปแบบการลงทุน ที่เหมาะสมสําหรับโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วน โดย
คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ทุกคณะ จะต้องนําเสนอผลการทาํงานต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย-
เมียนมาร์ฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 

สําหรับกําหนดการจัดประชุมครั้งถัดไปที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ฯ ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2555 โดยประธานร่วมจะกําหนดวันที่ชัดเจนในภายหลัง 

 
22. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอดุหนุนศูนย์อาเซียน-จีน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อาเซียน-จนี ประจําปี 2554 ย้อนหลัง 
จํานวน 15,246.58 ดอลลารส์หรัฐ จากงบกลางของงบประมาณปี 2556 รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
  2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อาเซียน-จนี ประจําปี 2555 จํานวน 
15,873.096 ดอลลาร์สหรฐั จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 งบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์
อาเซียน-จีน ซึง่กระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และได้รับการอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลางแล้ว 
  3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อาเซียน-จนี ประจําปี 2556 จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อาเซียน-จีน ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
  4. อนุมัติในหลกัการให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อาเซียน-จีน 
ประจําปี 2557 และปีต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หากไม่มีการเปลีย่นหรือคํานวณ
อัตราการบริจาคใหม ่
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23. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพฒันาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (TICA-
USAID Memorandum of Understanding on Trilateral Cooperation) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจดัทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสํานักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. หรือ The Thailand International Development Cooperation 
Agency – TICA) กับ The United States Agency for International  Development (USAID)   
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. สพร. และ USAID ได้เห็นชอบในหลักการที่จะขยายความร่วมมือออกไปในลักษณะของหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (cost-sharing) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลงั
พัฒนาในภูมิภาค (ความร่วมมือไตรภาคี) โดย USAID ได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งจัดทําโดยอ้างอิงความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-สหรัฐฯ เมื่อปี 2520 และบันทึกความเข้าใจแก้ไขความตกลงฯ เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 (ทั้งสองฉบับรวมกันถือว่าเป็นความตกลงแมบ่ทฯ) และมีเนือ้หากว้าง ๆ เพื่อแสดง
เจตจํานงของทั้งสองฝ่ายที่จะขยายความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ไปประเทศที่สามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้นี้ 
ในชั้นนี้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบันนี้ยังไม่มีผลผูกพันด้านงบประมาณ ของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากจะต้องมีการจัดทํา
ความตกลงแยกเป็นรายโครงการ ซึ่งจะมีรายละเอียดด้านงบประมาณระหว่างประเทศคู่ร่วมมือเป็นกรณีไป 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความตกลงอื่นใดที่มีอยู่หรือที่จะมีในภายหลัง 
รวมทั้งไม่ถือเป็นความตกลงที่มีผลผูกพันหรอืก่อพันธกรณีใดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศหรือของสหรฐัฯ 
  3. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกําหนดโครงการและสาขาที่มีความสนใจร่วมกันและตรงกับความต้องการ
ของประเทศที่สาม (ประเทศผู้รับ) โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  4. การมีผลบังคับใช้ของร่างบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ และการแก้ไขใด ๆ จะต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อักษรทีล่งนามโดยทั้งสองฝ่าย 
  5. บันทึกความเข้าใจฉบับนีจ้ัดเป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานปฏิบัติภายใต้ความตกลงแม่บทฯ ที่มี
อยู่ระหว่างกัน และไม่มขี้อบทอันจะก่อเป็นข้อผูกพันในระดับรัฐบาล จึงไมเ่ข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
24. เรื่อง การเข้าร่วมความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพทาํลายล้างสูง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง (Proliferation Security Initiative – PSI) ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia 
Summit - EAS)  
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือทางการทูตแจ้งรับรองการเข้าร่วม PSI ไปยัง
สหรัฐอเมริกาและสมาชิก PSI โดยระบุให้ชัดเจนถึงข้อจํากัดของกฎหมายภายในของไทย 
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานําหลักการของ PSI ไปปฏิบัติต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. สาระสําคญัของ PSI เน้นมาตรการปฏิบัติและความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกดัก้ันและ
ยับย้ังการส่งผ่าน ถ่ายลํา และขนส่ง WMD ระบบเครื่องส่งและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้สองทาง ทั้งทางบก น้ํา และอากาศ 
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โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการหยุดย้ังการเคลื่อนย้าย ขนสง่ และการตรวจค้น จับกุมหรอืยึดสินค้าต้องสงสัย รวมทั้งห้าม
คนชาติของตนกระทําหรือใหค้วามร่วมมือในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าว 
  2. PSI เป็นความร่วมมือและความรับผิดชอบโดยสมัครใจของประเทศต่าง ๆ ในลักษณะการเป็น
หุ้นส่วนในการป้องกันการแพร่ขยาย WMD ไปสู่ประเทศทีไ่ม่พึงประสงค์และกลุ่มผู้ก่อการร้าย ซึ่งถือเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีแถลงการณ์ว่าด้วยการสกัดก้ัน เป็นเอกสารกําหนด
มาตรการที่ประเทศที่เข้าร่วม PSI จะต้องปฏิบัติตาม โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของตนและกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  3. PSI มิได้เป็นองค์การระหว่างประเทศหรืออยู่ภายใต้สหประชาชาติ และมิได้มีกลไกอย่างเป็น
ทางการสําหรับความร่วมมือกับสหประชาชาติ รวมทั้งไม่มสีํานักงานใหญห่รืองบประมาณของตนเอง ทั้งนี้ ประเทศที่
เข้าร่วม PSI ต่างย้ําว่า PSI สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรคีวามมั่งคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1540 (ค.ศ. 2004) และ
การให้ความร่วมมือเรื่อง PSI เป็นการดําเนินการโดยสมัครใจและดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมายภายในของประเทศ
ที่เข้าร่วมเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผดิชอบและความพยายามอย่างที่สุด (best effort) ที่จะ
หยุดย้ังการแพร่ขยาย WMD และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลลําดับต้น ๆ ของประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 
25. เรื่อง การรับรองรา่งคาํแถลงข่าวร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธบิดสีหรัฐอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการร่างคําแถลงข่าวร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองคําแถลงข่าวร่วมฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างคําแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคญัและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง 
  สาระสาํคญัของร่างคําแถลงข่าวร่วมฯ เปน็การแถลงสรปุผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนและบคุคลทั่วไปที่สนใจ มิได้มีเนื้อหา
หรือใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ร่างแถลงข่าวร่วมฯ จึงไม่มีประเด็น
พิจารณาเกี่ยวกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 

แต่งตั้ง 
26. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงพาณิชย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งต้ัง 
นายนพดล สระวาสี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
ของกระทรวงพาณิชย์ 
 
  2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณทีี่ไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ดังนี้ 1. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. นายปรชีา เร่งสมบูรณ์สุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  3. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบติัหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
        1. ให ้นายวิมล จันทรจ์ิราวุฒิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ต้ังแต่วันที่      
7 กันยายน 2555 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
        2. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใหม ่จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1) นายโสภณ เพชรสว่าง 2) นาย
สิทธิชัย กิตติธเนศวร 3) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด โดยให้มีผลต้ังแต่วันทีน่ายกรัฐมนตรลีงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  
    

4. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง 
บุญทรงไพศาล) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในกรณทีี่ไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ ตาม
ความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย  
 

5. แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง ตําแหนง่ผูต้รวจราชการสํานัก 
นายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรี (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
       1. นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
        2. นายนพปฎล เมฆเมฆา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สาํนักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี 
        3. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

6. แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายประภัสร์ จงสงวน ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 400,000 บาท รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  
 

7. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเห็นชอบการแต่งต้ัง นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป   
 

8. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  
(กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
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สวิส สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

9. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์นายศิริวัฒน์         
ขจรประศาสน)์ ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจกิายน 2555    
เป็นต้นไป    
 

10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป    
 

11. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป    
 

12. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายสุชน ชาลีเครือ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงยุติธรรม ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป    
 

13. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
(กระทรวงมหาดไทย)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 23 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้  
   1. นายวีระวัฒน์ ช่ืนวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดอํานาจเจริญ  
   2. นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
   3. นายชุมพร  แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดลําพูน ให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน  
  4. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดมุกดาหาร ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  5. นายอภินันท์ จันทรังษ ีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครปฐม  ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดบุรีรัมย์  
  6. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเชียงใหม่ ใหดํ้ารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพะเยา  
  7. นายมณเฑียร ทองนิตย์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมทีดิ่น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
(นักปกครองสงู) จังหวัดเพชรบุรี  
  8. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสมุทรสาคร ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดแพร่  
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  9. นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุดรธานี ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดมหาสารคาม  
   10. นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครราชสีมา   
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมุกดาหาร  
  11. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักด์ิ จําปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี    
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง  
  12. นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเชียงราย  ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดลําพูน  
  13. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชุมพร ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสตูล  
  14. นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชลบุรี  ใหดํ้ารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสระแก้ว  
  15. นายสุรพล แสวงศักด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดราชบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสิงห์บุรี  
  16. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสุโขทัย  
  17. นายสุภัทร ์ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสุพรรณบุรี  
  18. นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  19. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสงู) จังหวัดอุตรดิตถ์  
  20. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   21. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   22. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง    
   23. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง   
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

********************************** 
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